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Ágrip 

Markmið þessarar rannsóknar er að skoða hvort munur sé á málfærni íslenskra barna sem greind hafa 

verið með heilaáverka samanborið við jafnaldra þeirra sem ekki hafa hlotið slíka áverka. Þátttakendur 

voru börn fædd árið 2007 sem hlotið höfðu áverka fyrir fimm ára aldur. Í rannsóknarhópi voru 13 börn 

greind með heilaáverka og í samanburðarhópi voru 13 börn greind með væga áverka fyrir neðan háls 

og utan miðtaugakerfis. Færni barnanna var borin saman með Told-2P málþroskaprófi, 

Setningafræðiprófi Sigríðar Magnúsdóttur og Sigríðar A. Þórðardóttur auk þess sem skoðað var hvort 

munur væri á upplifun foreldra á málþroska þeirra, námslegri eða félagslegri færni.  

Niðurstöður fyrir Told-2P málþroskapróf sýndu að bæði á prófinu í heild og á öllum fimm prófhlutum 

þess fær rannsóknarhópurinn lægra meðaltal en samanburðarhópurinn. Á mælitölu tals, mælitölu 

merkingarfræðiþáttar og mælitölu hljóðkerfisþáttar var um marktækan mun að ræða milli hópanna 

tveggja. Á málþroskatölu, mælitölu hlustunar og mælitölu setningafræðiþáttar var ekki um marktækan 

mun að ræða milli hópanna. Þó má sjá að dreifing þeirra er mjög ólík á málþroskatölunni, þar sem 

börnin í rannsóknarhópnum raðast mun neðar en börnin í samanburðarhópnum. Niðurstöður 

undirprófa málþroskaprófsins sýndu að marktækur munur er á milli hópanna á undirprófunum 

Orðskilningur og Framburður. Á báðum undirprófunum er dreifing hópanna ólík og algengara að börn í 

rannsóknarhópnum séu að fá lægri mælitölur en börn í samanburðarhópnum. Ekki kom fram munur á 

milli hópanna á Setningafræðiprófinu, hvorki á prófinu í heild né einstökum setningagerðum þess. Mat 

foreldra á málþroska barna sinna, námslegri og félagslegri færni var á heildina litið mjög líkt milli 

beggja hópa. Foreldrar í báðum hópum mátu almennt færni barna sinna í samræmi við, eða betri en 

færni jafnaldra. Þá koma fram vísbendingar um að aldur barns við áverka geti haft áhrif á útkomu 

þeirra á þann veg að því eldri sem börnin eru þegar þau hljóta heilaáverka, því betri verði útkoma 

þeirra á málþroskatölu á Told-2P sem og á mælitölu tals, merkingarfræðiþáttar og setningafræðiþáttar. 

Ekki var um slík tengsl að ræða á Setningafræðiprófinu, mælitölu hlustunar eða mælitölu 

hljóðkerfisþáttar. Þessar niðurstöður benda til þess að börn sem slasast þegar þau eru yngri séu 

líklegri til að sýna slakari færni á ákveðnum þáttum málsins en þau börn sem eru orðin eldri þegar þau 

slasast.  

Þrátt fyrir að ekki komi fram marktækur munur á öllum þáttum gefa þessar niðurstöður ákveðnar 

vísbendingar um að börn sem hljóta heilaáverka á máltökualdri búi yfir slakari málfærni en jafnaldrar 

þeirra sem ekki hafa hlotið slíka áverka og þá sérstaklega í máltjáningu, merkingarfræði og framburði. 
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Abstract 

The aim of this research paper is to detect a difference in the language ability of Icelandic children that 

have suffered traumatic brain injuries, compared to other children that have not. The subjects were 

children born in 2007 that suffered injuries before the age of five. In the research group there were 13 

children that suffered brain injuries and the control group consisted of 13 children that suffered only 

injuries below the neck excluding the central nervous system. Their language ability was compared 

using Test of Language Development – 2 Primary (Told-2P), Dr. Sigríður Magnúsdóttir and Sigríður 

Arndís Þórðardóttirs’ Syntax Test as well as questionnaire list for the parents to assess their 

experience of their children’s language development, educational and social status. 

The results of the Told-2P language development test showed that the research group scored 

lower than the control group on average, both on the test as a whole and on each of the tests five 

quotients separately. There was a statistically significant difference between the groups on spoken 

quotient, semantics quotient and phonology quotient. On the other hand there was not a statistically 

significant difference between the groups on the spoken language quotient, listening quotient and 

syntax quotient. Despite the difference in spoken language quotient not being statistically significant 

the research group scored considerably lower than the control group. Results of Told-2P’s subtest 

Oral Vocabulary and Word Articulation showed a statistically significant difference between the 

groups. On both subtest there was a difference in the distribution of scores and the subjects in the 

research group were more likely to score lower on the tests than the subjects in the control group. 

There was no difference between the groups on the Syntax test, not on the test as a whole nor any 

sentence type. The parent’s assessment of their children’s language development, educational and 

social status was in general quite similar, usually rating them as average or higher compared to their 

peers. There are indications that the age of the subjects when the trauma occurred has an effect on 

the changes in language development, the older they were, the better the score on the Told-2P test as 

well as the spoken quotient, semantics quotient and syntax quotient. This connection did not appear 

on the Syntax test, listening quotient or phonology quotient. These results suggest that the younger 

the subjects are when the trauma occurs, the more it effects certain aspects of their language 

development. 

Despite the results not being statistically significant on all aspects of the tests, they do indicate that 

brain trauma during sensitive stages of language development may effect some aspects of children’s 

language skills later on, especially in expressive language, semantics and articulation. 
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1 Inngangur 

Samskipti og tungumál eru ákveðnir grundvallarþættir í daglegu lífi fólks og almennt er því tekið sem 

gefnu að geta tekið fullan þátt í samfélaginu gegnum tungumálið (Norbury og Lascelles, 2008). Flestir 

einstaklingar ná tökum á sínu fyrsta tungumáli í barnæsku með nokkuð auðveldum hætti og án allrar 

formlegrar kennslu (Donaldson, 1995) en til að einstaklingar nái fullum tökum á málinu er mikilvægt að 

vel þroskaðar og fullnægjandi taugatengingar í heilanum verði til (Bhatnagar, 2013). Á þeim árum sem 

máltaka á sér stað, er heilinn ekki aðeins að meðtaka upplýsingar um tungumálið, heldur er hann 

einnig að aðlagast málfræðireglum þess. Til að geta tekið virkan þátt í samfélaginu þurfa börn að ná 

tökum á fjölmörgum þáttum tungumálsins. Það er ekki nóg að þau nái tökum á munnlegu máli, heldur 

er einnig mikilvægt að þau geti nýtt sér tungumálið með áhrifaríkum hætti í fjölbreyttum aðstæðum 

(Otto, 2010; Sakai, 2005).  

Við höfuðhögg geta orðið skemmdir á taugaþráðum, sem leiðir til færri taugatenginga í heilanum 

auk þess sem virkni annarra tenginga verður ekki eins skilvirk. Við þetta geta komið fram bæði 

óafturkræfar og afturkræfar breytingar á heilanum en þegar um vægari áverka er að ræða er algengt 

að einstaklingur nái fullum bata. En þrátt fyrir þennan góða bata virðist oft sem slakari færni sé til 

staðar hjá einstaklingnum eftir áverkann og við endurtekna áverka er aukin hætta á varanlegum 

einkennum (Lux, 2007). Málfærni einstaklinga er meðal þeirra þátta sem heilaáverkar geta haft áhrif á 

en höfuðhögg á unga aldri getur valdið skaða á taugavef ennis- og gagnaugablaða sem bæði hýsa 

mikilvæg málsvæði heilans. Hjá börnum og unglingum getur rof á viðkvæmum tengingum, sem eru að 

þróast í hvíta efni heilans við málsvæði hans, haft víðtæk áhrif á hversu auðvelt þau eiga með að 

samþætta merkingafræðilegar upplýsingar. Þessi samþætting er mikilvæg forsenda þess að læra 

tungumál og til að geta notað það (Knuepffer o.fl., 2012). Ýmsar rannsóknir hafa bent til þess að 

alvarlegir heilaáverkar leiði til almennrar hnignunar í hugrænum þroska, sem síðan hefur áhrif á 

málfærni, á meðan aðrar rannsóknir hafa gefið vísbendingar um sértæka tungumálaerfiðleika, til 

dæmis í þáttum eins og úrvinnslu (e. processing), máltjáningu og málskilningi, orðminni og á skrifuðu 

máli (Catroppa og Anderson, 2004).  

Hugrænar afleiðingar tengdar heilaáverkum hafa verið vel rannsakaðar og þar með talin einkenni 

eins og vinnsluhraði, einbeiting, minni og athygli (Barwood og Murdoch, 2013). Einnig hefur nokkur 

fjöldi rannsókna greint frá afleiðingum heilaáverka hjá ungum börnum og áhrifa þeirra á hreyfingar, 

vitsmuni sem og taugafræðilegar afleiðingar þeirra (Crowe o.fl., 2014) en færri rannsóknir hafa beint 

athygli sinni að málþroska einstaklinga með heilaáverka. Vísbendingar eru þó um að fram geti komið 

erfiðleikar með flóknari hliðar  tungumálsins (e. higher-order), það er atriði eins og skilning á 

óbókstaflegum hugtökum og flóknari setningum auk erfiðleika í samræðufærni og hagnýtri notkun 

málsins (Barwood og Murdoch, 2013). Engin rannsókn hefur beinst að áhrifum heilaáverka á málfærni 

íslenskra barna. Í köflunum hér á eftir verður fjallað um heilann, heilaáverka, málið og málþroska en 

með þessu verkefni er ætlunin að skoða málfærni íslenskra barna sem hlotið hafa heilaáverka. 
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1.1 Heilinn og tungumálið 

Hjá flestum fullorðnum rétthentum einstaklingum er vinstra heilahvel ráðandi fyrir tungumálafærni en 

þó sýna nýrri rannsóknir víðtæka aðkomu heilans að allri tungumálavirkni (Helm-Estabrooks og Albert, 

2004). Tvö svæði í vinstra heilahveli hafa einna helst verið tengd við tungumálið. Annars vegar svæði 

neðarlega og aftarlega á ennisblaði en það svæði tengist máltjáningu og hefur verið nefnt Broca-

svæðið, sjá mynd 1 (Keller o.fl., 2009). Þetta svæði er meðal annars talið mikilvægt til að skipuleggja 

hreyfingar talfæranna (Brookshire, 2007). Hins vegar er svæði aftarlega á gagnaugablaði vinstra 

heilahvels, sem nefnt hefur verið Wernicke-svæðið, sjá mynd 1 (Bhatnagar, 2013). Talið er að á þessu 

svæði fari fram úrvinnsla heyrnrænna áreita þar til túlkun þeirra lýkur og úr verður skilningur á þessum 

áreitum (Helm-Estabrooks og Albert, 2004). Þessi tvö svæði tengjast síðan hvort öðru gegnum 

arcuate fasciculus en það eru taugaþræðir sem tengja miðju gagnaugablaða við svæði neðarlega í 

ennisblaði gegnum hvirfilblað, sjá mynd 1. Þessi tvö svæði vinna þó ekki ein og óháð öðrum svæðum 

heilans en meðal annars hefur mikið verið lagt upp úr mikilvægi svæðis sem kallað hefur verið 

perisylvian region sem staðsett er í vinstra heilahveli. Fremri hluti þessa tungumálasvæðis er í 

ennisblaði þar sem Broca-svæðið er þungamiðjan en aftari hluti svæðisins er í gagnauga- og 

hvirfilblaði þar sem Wernicke-svæðið er þungamiðjan (Brookshire, 2007). 

 

 

 Mynd 1. Broca-svæði, Wernicke-svæði og arcuate fasciculus. Mynd aðlöguð frá Hagoort (2013). 

 

 Á fullorðinsárum eru tungumálið og málstöðvarnar vel mótaðar í heilastarfseminni, á meðan heili 

ungbarna þarf að búa yfir sveigjanleika til að ná tökum á því tungumáli eða tungumálum sem eru í 

umhverfi þeirra. Undanfarið hafa rannsóknir á heila og atferli gefið vísbendingar um mjög flókið 

samspil taugatenginga innan heilans við upphaf máltöku. Margar þessara tenginga virðast virka svipað 

og þær tengingar sem eru til staðar hjá fullorðnu fólki við úrvinnslu tungumálsins. Rannsóknir hafa 

bent til þess að þegar börn, allt frá þriggja mánaða aldri, verða fyrir heyrnrænu áreiti virkist þau svæði 

heilans sem tengjast máltjáningu. Þá hafa myndgreiningarannsóknir einnig sýnt að á meðan börn læra 

ný orð er ákveðin óskilvirkni til staðar í taugatengingum. Viðbrögð í heila þeirra eru dreifðari á meðan 
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þau eru ung en verða staðbundnari í gagnaugablaði vinstra heilahvels eftir því sem börnin þroskast 

(Kuhl, 2010; Dehaene-Lambertz o.fl., 2006; Imada o.fl., 2006; Mills o.fl., 1993).  

 Lengi vel var hlutverk hægra heilahvels í tungumálinu mönnum ráðgáta en fjölmargir hafa reynt að 

skýra framlag þess og hafa rannsóknir meðal annars bent til þess að þrátt fyrir að hægra heilahvelið 

taki ekki þátt í framburði þá hafi það hlutverk í skilningi á bæði skrifuðum og töluðum orðum (Jabbour 

o.fl., 2005). Tilgátur hafa verið um að í orðþekkingarverkefnum hafi heilahvelin hvort um sig ólíkan 

aðgang að breytilegum merkingum tvíræðra orða. Einkum virðist hægra heilahvel búa yfir betri hæfni 

til að viðhalda sjaldgæfari merkingu tvíræðra orða en það vinstra. Þá hafa rannsóknir bent til þess að 

fleiri hliðar skilnings geti skaddast við skaða á hægra heilahveli, til dæmis skilningur á myndlíkingum 

og því að skilja eða draga ályktanir í umræðum (Marangolo og Piras, 2010). Núorðið er litið á vinstra 

heilahvel sem nauðsynlegt en þó ekki fullnægjandi eitt og sér til að eiga í eðlilegum samskiptum, 

hægra heilahvelið verður að koma til líka (Joanette og Goulet, 1994). Það má því sjá að eðlileg virkni 

málstöðva heilans, taugatenginga og samvinna heilahvelanna beggja er mikilvæg þegar kemur að 

málþroska og málfærni einstaklinga. 

1.1.1 Þróun málþroska og málfærni 

Til að ná tökum á málinu þarf barn að þróa með sér bæði málskilning og máltjáningu. Málskilningur 

vísar til skilnings barns á orðum og málhljóðum sem barn heyrir. Máltjáning vísar aftur á móti til þess 

þegar barn fer að hafa vald á því að framkalla sjálft tiltekin málhljóð. Þróun bæði máltjáningar og 

málskilnings tengjast sterkum böndum en tengslin eru þó breytileg eftir þroskastigi barns. 

Málskilningur þróast fyrst og skapar grundvöll fyrir máltjáningu til að mótast (Otto, 2010). Í töflu 1 má 

sjá helstu þroskaþætti málsins sem eiga sér stað á tilteknu aldursbili á meðan á máltöku stendur.  
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Tafla 1. Yfirlit yfir þroskaþætti málsins á hverju aldursbili barna 

0 – 12 mánaða 
Upp úr 2 mánaða fara þau að hjala og greina á milli málhljóða.  

Um 6 mánaða fara þau að babbla meira og milli 6-10 mánaða að tengja saman 

sérhljóða og samhljóða.  

Í kringum 12 mánaða segja þau fyrstu orðin, yfirleitt tengt einhverju sem er þeim 

mikilvægt.  

Nota hljóð og bendingar til að biðja um hluti, neita og gera athugasemdir. 

Fara í samskiptaleiki, læra að gera til skiptis í samræðum. 

Fara að skilja merkingu fyrstu 3-50 orðanna. 

1 – 3 ára 
Fara að segja fjölmörg orð, um 18 mánaða í kringum 50-100 orð, 200-300 við 2 

ára aldur.  

Fara að nota málið til að afla upplýsinga, spyrja spurninga og svara slíkum. 

Nota táknrænan leik, geta nefnt hluti sem eru ekki í augnsýn. 

Ná tökum á að halda áfram með umræðuefni, fyrst með því að endurtaka, svo með 

því að bæta við upplýsingum.  

Símskeytastíll algengur, 2-3 inntaksorð í setningu án allra kerfisorða.  

Um 3 ára ná þau tökum á neitun og fleirtölu og öðrum málfræðilegum atriðum.  

Framburður óstöðugur fyrst en um 3 ára er talið u.þ.b. 75% skiljanlegt. 

3 – 6 ára 
Framburður orðinn vel þroskaður, um 5 ára er málið almennt að fullu skiljanlegt. 

Fara að nota málið til að gera grein fyrir fyrri reynslu eða því sem þau eru að 

upplifa, spá fyrir um atburði, sýna samúð og búa til ímyndaðar aðstæður.  

Fara að skilja og nota hv-spurningar, átta sig á afstöðuhugtökum. 

Orðaforði í kringum 1500 orð en skilja töluvert fleiri orð. Eru að bæta við sig orðum 

og hugtökum og byggja um skema og tengslakerfi milli þeirra orða sem þau 

þekkja. 

Smátt og smátt verða setningar lengri og þau ráða við flóknari 

setningauppbyggingar með frumlagi, sögn og andlagi.   

Grunnskólaaldur 
Síðustu framburðarvillur hverfa.  

Fara að skipta orðum í hljóð og leika sér með hljóðin. 

Aukning í orðaforða og hugtakaskilningi. 

Orðaforði í kringum 3000 – 5000 orð við 6 ára aldur. 

Fara að skilja að sum orð geti haft fleiri en eina merkingu. 

Atviksorð koma fyrir í flestum setningum.  

Ná tökum á þolmyndasetningum og ná valdi á flóknari setningagerðum.  

Skilningur eykst á beygingar- og orðmyndunarfræði, ná smátt og smátt fullum 

tökum á notkun orðhluta til að hafa áhrif á merkingu orðanna.  

Færni í að nota málið til að segja frá eykst stöðugt. 

Nota tungumálið til að ná og viðhalda félagslegri stöðu og fara að gera sér grein 

fyrir hvað er viðeigandi að segja í hvaða aðstæðum. 

(Chapman, 2000; Otto, 2010; Paul og Norbury, 2012).  

1.2 Heilaáverkar 

1.2.1 Nýgengi og algengi 

Heilaáverkar af öllum stigum alvarleika eru stórt heilsufarsvandamál en þeir eru taldir ein stærsta 

orsök dauða og ákominna hamlana hjá börnum og unglingum. Orsök þeirra hamlana sem geta fylgt 

heilaáverkum á börnum, má meðal annars rekja til áunninnar hugrænnar skerðingar sem hefur 

neikvæð áhrif á nám, hegðun, aðlögun, líðan og virkni einstaklingsins (Babikian og Asarnow, 2009).  
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Evrópskar tölur benda til þess að nýgengi heilaáverka sé um 235 sjúkrahúsinnlagnir á hverja 

100.000 íbúa á ári (Tagliaferri o.fl., 2006) en bandarískar tölur tala um 150 innlagnir á hverja 100.000 

íbúa. Hafa skal í huga að í þessum tölum er aðeins um að ræða tilfelli þar sem einstaklingurinn er 

lagður inn á sjúkrahús. Gera má ráð fyrir að fjöldi tilfella sé töluvert meiri, þar sem margir leita á 

bráðadeildir án þess að vera lagðir inn og aðrir leita læknis annars staðar, til dæmis á 

heilsugæslustöðvum (McAllister, 2008). Til viðbótar eru þeir sem hljóta heilaáverka og leita ekki læknis 

og eru því ekki taldir með í tölum um nýgengi. Þá eru tölur sem benda til þess að nýgengi heilaáverka 

hjá börnum sé um 600-900 læknisfræðilega greindir heilaáverkar árlega, af hverjum 100.000 íbúum og 

að árlega séu um 100-300 börn með heilaáverka sem krefjast sjúkrahúsinnlagnar. Minni upplýsingar 

eru til um algengi heilaáverka hjá börnum en rannsóknir á Nýja-Sjálandi sýndu að um 18% barna 

höfðu hlotið læknisfræðilega staðfestan heilaáverka fyrir 14 ára aldur en þessi tala var komin upp í 

32% við 25 ára aldur. Aðrar rannsóknir, á unglingum og ungmennum, þar sem stuðst var við 

spurningalista sem einstaklingar svöruðu sjálfir benda hins vegar til þess að hlutfallið sé töluvert hærra 

eða um 30-40% og allt upp í 70% hjá einstaklingum sem stunduðu íþróttir (Jónas G. Halldórsson, 

2013).  

Nýgengi heilaáverka hjá börnum hefur verið rannsakað hér á landi (Arnarson og Halldórsson, 1995; 

Halldórsson o.fl., 2007). Á árunum 1987-1991 mældist nýgengi heilaáverka sem leiddu til innlagnar á 

sjúkrahús á Reykjavíkursvæðinu að meðaltali 1,7 á ári á hverja 1000 íbúa í aldursflokknum 0-14 ára 

(Arnarson og Halldórsson, 1995). Sé byggt á tölum frá 2007 má gera ráð fyrir að um 1,39% barna á 

aldrinum 0-4 ára hljóti heilaáverka ár hvert. Ef gert er ráð fyrir árgangi sem í eru um 4.500 börn eru 

það því um 60 börn á ári, eða um 300 börn á fimm ára tímabili á landinu öllu (Halldorsson o.fl., 2007). 

Árið 2012 voru birtar niðurstöður rannsóknar á algengi heilaáverka hér á landi. Tekið var 

tilviljunarúrtak úr Þjóðskrá Íslands og einstaklingum sendir spurningalistar þar sem meðal annars var 

spurt hvort þeir hefðu hlotið heilaáverka sem börn. Tæplega 50% einstaklinganna sögðust hafa hlotið 

heilahristing eða alvarlegri heilaáverka en þessar tölur benda til þess að algengi heilaáverka sé 

töluvert hærra en áður hefur verið talið (Halldorsson o.fl., 2012). Því má gera ráð fyrir að umtalsverður 

fjöldi einstaklinga geti verið að takast á við afleiðingar vægra og alvarlegri heilaáverka. Með því að 

finna þá einstaklinga má ætla að hægt sé að hjálpa þeim að takast á við þessar afleiðingar og draga 

úr áhrifum þeirra.  

1.2.2 Lífeðlisfræði heilaáverka 

Algengt er að heilaáverkar séu skilgreindir út frá því að annað hvort sé um að ræða staðbundinn 

heilaskaða eða skaða sem er dreifðari yfir fleiri svæði heilans. Staðbundinn heilaskaði kemur til vegna 

snertingar (til dæmis höggs) og leiðir til heilamars, áverkatætingar í heila eða blæðinga innan 

höfuðkúpu. Orsakir dreifðari skaða eru hins vegar hröðun (e. acceleration) eða hraðaminnkun (e. 

deceleration) sem leiðir til útbreiddari skaða á taugaþráðum (e. diffuse axonal injury) eða til myndunar 

heilabjúgs (Werner og Engelhard, 2007). Í flestum tilfellum eru heilaáverkar lokaðir en þá haldast 

heilahimnurnar sem og höfuðkúpan heilar en talað er um opna heilaáverka þegar höfuðkúpan brotnar, 

það kemur gat á hana eða þá að heilahimnurnar rofna, til dæmis vegna beittra hluta, svo sem hnífa 

eða vegna byssuskota (Brookshire, 2007; Vos o.fl. 2002).  



  

14 

Lokaðir heilaáverkar orsakast af kröftugu höggi á höfuðið sem leiðir til skjótrar hröðunar (e. 

acceleration), hraðaminnkunar (e. deceleration) og snúnings (e. rotation) á heilavef. Þessir kraftar 

leiða til keðjuverkunar lífefnafræðilegra breytinga í heilanum sem eru bæði sjúklegar og óeðlilegar. Í 

flestum tilfellum virðist vera um tímabundnar breytingar að ræða þar sem einstaklingur nær fullum bata 

en í sumum tilfellum leiða þessar breytingar til skaða á taugaþráðum (e. axonal damage) og til 

varanlegra breytinga á frumuvef heilans. Langvarandi einkenni geta fylgt slíkum breytingum og áhrifa 

gætt bæði á líkamlegum og hugrænum þáttum (Giza og Hovda, 2001; Halldórsson o.fl, 2012; Jónas 

G. Halldórsson, 2013; Zappalà, 2012).  

Staðsetning og alvarleiki heilaáverka og hve dreifður eða útbreiddur skaðinn er hefur forspárgildi 

hvað varðar atferli og hegðun einstaklings eftir áverkan. Mar á heila, hvort heldur sem er í 

heilaberkinum sjálfum eða á svæðum innanbarkar (e. subcortical), er algeng afleiðing þungs 

höfuðhöggs og getur slíkt haft áhrif á virkni einstaklings. Mikilvægar tengingar milli heilabarkar og 

innanbarkar svæða (e. subcortical) geta rofnað þegar upp kemur dreifður skaði á taugaþráðum en 

slíkur skaði getur leitt til vitsmunalegrar skerðingar. Skaði á taugaþráðum getur verið bein orsök 

áfallsins eða óbein orsök í kjölfar blóðþurrðar. Bólgur og breytingar í heilanum geta hamlað blóðflæði 

og leitt til skaða í hvelatengslunum (e. corpus callosum) og aukinn þrýstingur innankúpu (e. 

intracranial) getur meðal annars leitt til skaða á heilastofni (Kraus o.fl., 2007).  

1.2.3 Orsakir og kraftar að baki heilaáverkum 

Helstu ástæður heilaáverka hjá einstaklingum eldri en eins árs eru föll, umferðarslys og meiðsl í kjölfar 

íþróttaiðkunar (Pomerleau o.fl., 2012). Íslenskar tölur benda til þess að ástæður heilaáverka séu af 

svipuðum toga, þar sem föll eru algengust og þá sérstaklega hjá yngri börnum en eftir því sem börnin 

eldast fara þættir eins og umferðarslys, íþróttaiðkun og högg sem veitt eru óviljandi að vega meira 

(Jónas G. Halldórsson, 2013).  

Þegar höfuðið verður fyrir skyndilegri hröðun eða hraðaminnkun, og þá sérstaklega ef því fylgja 

snúningshreyfingar höfuðs, getur myndast álag á taugaþræði víða í heilanum. Ef hreyfingin er nógu 

skyndileg og aflmikil eins og getur til dæmis orðið  við hálshnykki (e. whiplash injuries), þá eru 

vísbendingar um að ekki þurfi árekstur við annan hlut til að hröðunin eða hraðaminnkunin leiði til 

áverka á taugaþráðunum (Lux, 2007). Alvarlegustu áverkarnir koma gjarnan í kjölfar harðs áreksturs 

höfuðsins við óhreyfanlega hluti, eins og t.d. við fall eða umferðarslys þar sem einstaklingar annað 

hvort skella á framrúðu, stýri, mælaborði eða hurðarkarmi eða kastast út úr bílnum og lenda með 

höfuðið á hörðu undirlagi (Lux, 2007). Við heilaáverka í kjölfar umferðarslysa eða falls getur komið 

fram dreifður skaði á taugaþráðunum þar sem hraðaminnkunar- og snúningskraftar orsaka tognun og 

snúning á hvíta efni heilans (Marquez de la Plata o.fl., 2011). 

Skýrt hefur verið frá þremur mismunandi kröftum að baki heilaáverkum. Í fyrsta lagi er samblanda 

af líkamlegum og aflfræðilegum (e. mechanical) kröftum. Slíkir kraftar fylgja höggum þar sem fram 

koma áverkar bæði þar sem höggið verður og þar beint á móti (e. coup-contrecoup). Slíkir áverkar 

geta meðal annars leitt til mars á heilavefnum og skemmda á æðum sem geta orsakað blæðingar. 

Þessir áverkar koma að mestu fram á framheila, gagnaugablöðum og hnakkablaði þar sem heilinn 

lendir í samstuði við höfuðkúpuna. Við slíka áverka getur skaðinn orðið meiri ef höfuðkúpan brotnar 



  

15 

ekki og þrýstingurinn kemur í bylgjum inn á við (Zappalà o.fl., 2012). Í öðru lagi er um að ræða núning 

og teygjur sem geta leitt til alvarlegra áverka á taugaþráðum. Þeir fela meðal annars í sér blæðingar 

undir húð og rýrnun á innsta hvíta efni heilans. Í þriðja lagi er svo um að ræða hliðar- (e. angular) og 

snúningskrafta sem tæta í sundur heilavefinn vegna miðflóttahröðunar (e. centrifugal acceleration). Því 

getur fylgt töluverður skaði á fram- og kviðlægum heilabarkarsvæðum (e. anterior and ventral cortical 

regions) við miðlínu og djúpt í hvíta efni heilans við rákahjarna (e. striatum) og heilastofn (Zappalà o.fl, 

2012). 

1.2.4 Mat á heilaáverkum og flokkun þeirra 

Mikilvægt er að leggja nákvæmt mat á alvarleika heilaáverka sem fyrst þar sem viðeigandi íhlutun 

getur aðstoðað við bataferlið og haft jákvæð áhrif á útkomu einstaklingsins. Í bráðafasa er hægt að 

álykta um alvarlega eða flókna heilaáverka út frá klínískum athugunum, meðal annars með því að 

meta alvarleika áverkans út frá Glasgow Coma Scale (GCS, sjá fylgiskjal 1). Á GCS teljast áverkar 

alvarlegir ef einstaklingar skora á bilinu þrjú til átta stig, um miðlungsáverka er að ræða ef stigin eru á 

bilinu níu til 12, en við 13-15 stig er talað um væga áverka. Fjórða stig alvarleika eru svo lífshættulegir 

áverkar þar sem vísbendingar eru um skaða á heilastofni og um er að ræða lítil eða engin viðbrögð 

sjáaldra, fram kemur hjarnastýfa (e. decerebrate) eða ef engin hreyfivirkni er til staðar. Þá er einnig 

hægt að meta alvarleika út frá lengd meðvitundarleysis (e. loss of consciouness) eða minnisleysi í 

kjölfar áfallsins (e. post-traumatic amnesia), taugafræðilegum einkennum eða með myndgreiningum, til 

dæmis sneiðmynd eða segulsneiðmynd. Greining og flokkun heilaáverkanna og ákvarðanir um 

meðferð og eftirfylgni geta byggt á niðurstöðum þessara athugana (Jónas G. Halldórsson, 2013; Vos 

o.fl., 2002; Zappalà o.fl, 2012). 

Mat á því hvort meðvitundarleysi hafi átt sér stað og nákvæmt mat á tímalengd þess er mikilvægt 

þar sem meðvitundarleysi eykur líkurnar á að um sé að ræða höfuðkúpubrot og vandkvæði innan 

höfuðkúpunnar (e. intracranial). Engin samræmd viðmið eru uppi um hversu lengi meðvitundarleysi 

þarf að vara til skilgreiningar á alvarleika. Þó eru rannsóknir sem benda til þess að meðvitundarleysi 

sem varir stutt hafi ekki neikvæð áhrif á bata en eftir því sem meðvitundaleysi varir lengur aukast 

líkurnar á einstaklingur verði fyrir skaða. Minnisleysi í kjölfar áfallsins vísar til þess tímabils þar sem 

erfiðlega gengur að leggja ný atriði á minnið, þannig að minnisleysið leggst á yfirstandandi atburði og 

einkennist oft af ruglingi. Slíkt minnisleysi vegur þungt þegar kemur að því að leggja mat á batahorfur, 

en því lengur sem slíkt minnisleysi varir því meiri líkur á skaða (Vos o.fl., 2002).    

1.2.5 Afleiðingar heilaáverka 

Eins og fram hefur komið geta lokaðir heilaáverkar leitt til skemmda á taugaþráðum í heilanum. Auk 

þess geta þeir orðið til þess að færri taugatengingar verði í heilanum og þá geta þeir dregið úr 

skilvirkni annarra tenginga. Við vægari áverka sem leiða til skemmda á taugaþráðum er algengt að 

einstaklingar séu að mestu einkennalausir en þó virðist oft sem færni einstaklingsins sé slakari en hún 

var fyrir áverkann og hætta á varanlegum skaða eykst við endurtekna áverka (Lux, 2007). 

Segja má að útkoma eftir heilaáverka sé ákvörðuð af tveimur ólíkum stigum, annars vegar 

frumskaða, það er þeim skaða sem verður á því augnabliki sem höggið verður og hins vegar 
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síðkomins skaða, það er það ferli sem fer af stað við höfuðhöggið þó áhrifin komi ekki fram fyrr en 

síðar (Werner og Engelhard, 2007). Eðli heilaáverkans stjórnast því bæði af frumskaða og síðkomnum 

skaða sem og samsetningu staðsetningar staðbundins (e. focal) og dreifðs (e. diffuse) skaða. Þrátt 

fyrir að skaðinn geti verið dreifður eða staðbundinn á fleiri en einum stað (e. multifocal) þá eru tiltekin 

heilasvæði sem eru mjög viðkvæm fyrir áverkum og eiga sinn þátt í hegðunarerfiðleikum og þeim 

geðröskunum sem oft fylgja heilaáverkum. Þessi svæði eru meðal annars framheilabörkur (e. frontal 

cortex) og gagnaugablöðin ásamt fleiri svæðum (McAllister, 2008).  

Algengt er að langtímaafleiðingar hjá einstaklingum sem lifa af miðlungs eða alvarlega heilaáverka 

birtist í atferli þeirra og hegðun. Það þekkist þó einnig hjá þeim sem hlotið hafa væga áverka 

(McAllister, 2008). Það getur reynst flókið að meta að fullu umfang þessara afleiðinga og þá 

sérstaklega þegar um er að ræða vægari áverka (Kraus o.fl., 2007). Það hefur hins vegar verið sýnt 

fram á að alvarleiki áverka metinn á Glasgow Coma Scale eða út frá minnisleysi eftir áfallið, hafi 

áreiðanlegt forspárgildi fyrir útkomu einstaklinga á öllum aldri, þar sem alvarlegri heilaáverkar tengjast 

meiri skerðingu á atferli og hegðun (Anderson o.fl., 2004). 

Hugrænar skerðingar, bæði tímabundnar og viðvarandi, eru á meðal algengustu kvartana 

einstaklinga sem hlotið hafa heilaáverka. Það er líka stærsta hindrunin að baki félagslegri aðlögun, 

þess að geta lifað sjálfstæðu lífi og komast aftur á vinnumarkaðinn (McAllister, 2008). Afleiðingar 

heilaáverka geta meðal annars tengst málfærni og hreyfifærni, frumkvæði og skipulagi, athygli, 

einbeitingu og minnisþáttum, sveigjanleika í hugarstarfi og vinnsluminni, hraða í hugarstarfi og 

vinnubrögðum, dómgreind og sjálfsstjórn  (Didus o.fl, 1999; Kraus o.fl, 2007; McAllister, 2008; 

Salmond ofl., 2005). Alvarlegum heilaáverkum fylgja svo einnig erfiðleikar eins og óróleiki, ruglingur, 

erfiðleikar með áttun, árvekni og vökustand (Larson o.fl., 2011). Hver þýðing þessara erfiðleika er fyrir 

einstaklinginn fer eftir því hversu mikil áhrif þeir hafa á daglegt líf hans (Salmond, 2005). 

1.2.5.1 Börn með heilaáverka 

Vegna þess hversu þunn og eftirgefanleg höfuðkúpan er hjá ungum börnum eru þau í meiri hættu á 

heilaáverka í kjölfar höfuðhögga en eldri börn. Auk þess er höfuð þeirra hlutfallslega stórt og þungt og 

hálsvöðvar veikir, sem gerir þau viðkvæmari fyrir snúningi og núningi (Crowe o.fl., 2014). Þegar ung 

börn fá heilaáverka er í flestum tilfellum um að ræða væga eða miðlungsáverka sem áður fyrr var talið 

að hefðu engar langtímaafleiðingar. Nýrri rannsóknir benda hins vegar til þess að vægir heilaáverkar 

geti leitt til erfiðleika til lengri tíma þótt síðbúnar afleiðingar fylgi frekar miðlungs eða alvarlegum 

áverkum (Jónas G. Halldórsson, 2013).  

Afleiðingar heilaáverka koma oft fram með öðrum hætti hjá börnum en fullorðnum, en uppbygging 

heilans og þroskaferli barnanna hefur þar áhrif (McDonald o.fl., 2013). Það er mikilvægt að skilja 

afleiðingar heilaáverka hjá börnum þar sem heilinn er ennþá að þroskast. Áður fyrr var talið að því 

yngri sem heilinn væri, því betur næði hann að jafna sig eftir áverka en nýrri rannsóknir styðja þá 

hugmynd að það geti verið ákveðin þroskatímabil þar sem heilinn er viðkvæmari fyrir áverkum (Giza 

og Hovda, 2011). Þá eru einnig hugmyndir um að sú færni sem barn er að þroska með sér þegar það 

verður fyrir áverka, sé sú færni sem er hvað viðkvæmust fyrir truflun (Crowe o.fl., 2014). Hjá ungum 

börnum eru flestir þættir vitsmunafærni enn að mótast og þau hafa takmarkað vald á flestum þessara 
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þátta. Heilaáverkar gætu skaðað möguleika þeirra á að læra á sama hraða og jafnaldrar þeirra sem 

ekki hafa fengið slíka áverka. Áverkar á heila sem enn er að þroskast geta því leitt til 

langtímabreytinga á vitsmunafærni, jafnvel þó litlar vísbendingar séu um skaða strax við áverkann. 

Skaði á heila sem er að þroskast getur því haft langvarandi áhrif á það ferli sem fer fram í 

dæmigerðum þroska (Crowe o.fl., 2014; Giza og Hovda, 2001).  

Rannsóknir gefa vísbendingar um að börn sem hljóta heilaáverka ung (fyrir sjö til átta ára aldur) 

séu sérstaklega viðkvæm fyrir hömlunum. Það kemur til dæmis fram sem lægri greindarvísitala og 

meiri erfiðleikar í máltjáningu og lestri samanborið við eldri börn (Gerrard-Morris o.fl., 2010). Einnig 

geta slíkir áverkar leitt til langvarandi, fjölbreytilegra og flókinna ákominna taugasálfræðilegra veikleika 

sem koma fram á ýmsum sviðum vitsmunaþroskans (Liégeois o.fl, 2013). Þessir veikleikar geta haft 

truflandi áhrif á náms- og félagsfærni barna og gert þeim erfitt fyrir í að aðlagast skólakerfinu. 

Afleiðingar heilaáverka geta því fylgt börnum og unglingum fram á fullorðinsár og leitt til varanlegrar 

skerðingar á hugrænni færni, félagslegum aðlögunarvanda, námserfiðleika og minni lífsgæða 

(Arroyos-Jurado o.fl., 2000; Recla o.fl., 2013). Meðal annars hafa rannsóknir sýnt að einhverjum árum 

eftir að börn hlutu áverka komu fram erfiðleikar tengdir athygli, minni, námsgetu, skynhreyfifærni (e. 

psychomotor skills), málfærni og stýrivirkni (e. executive functions) (Anderson o.fl., 2004). Það getur 

því verið erfitt að meta af nákvæmni alvarleika heilaáverka hjá ungum börnum á bráðadeild en 

reynslan gefur til kynna að afleiðingar heilaskaða í bernsku og æsku komi oft ekki að fullu fram fyrr en 

á fullorðinsaldri (McDonald o.fl., 2013).  

Ákveðin atriði eru talin hafa forspárgildi um afleiðingar til lengri tíma en meðal annars hafa nýlegar 

rannsóknir hér á landi gefið til kynna að þyngd höfuðhöggs og endurtekinn heilaáverki hafi forspárgildi 

um langtíma afleiðingar umfram aðrar breytur (Jónas G. Halldórsson, 2013). Aðrir mikilvægir þættir 

varðandi forspárgildi eru aldur barnsins og það þroskastig sem það er á þegar það hlýtur áverkann. 

Rannsóknir hafa meðal annars sýnt fram á að börn sem hljóta heilaáverka ung nái oft ekki jafn góðum 

bata og börn sem hljóta heilaáverka þegar þau eru orðin eldri. Það hvernig barninu gengur eftir 

áverkann byggir því á taugafræðilegum og hugrænum þroska barnsins þegar það hlaut áverkann, en 

því yngri sem börnin eru því meiri erfiðleika virðast þau upplifa. Þá eru vísbendingar um að það hægist 

meira á þroskaferli ungra barna með alvarlega heilaáverka eftir því sem lengra líður frá áverkanum, 

bæði á yrtum (e. verbal) og óyrtum (e. non-verbal) færniþáttum (Anderson o.fl, 2004; Catroppa og 

Anderson, 2004; Ryan o.fl., 2015). 

Annar þáttur sem sýnt hefur tengsl við náms- og félagslega útkomu barna í kjölfar heilaáverka er 

færni þeirra á þessum sviðum áður en þau hljóta áverkann. Vísbendingar benda til þess að sú færni 

hafi markverð áhrif á það hvernig börnunum gengur, bæði hvað varðar náms- og aðlögunarfærni eftir 

heilaáverka. Börn sem eiga í erfiðleikum fyrir eru líklegri til að eiga í erfiðleikum eftir slysið og því betri 

sem færni þeirra er fyrir áfallið, því betri færni virðast þau hafa á valdi sínu eftir það (Arroyos-Jurado 

o.fl., 2000).  

Á meðan hugrænar afleiðingar heilaáverka hafa verið töluvert rannsakaðar, hafa færri rannsóknir 

snúið sérstaklega að málþáttum og málerfiðleikum í kjölfar slíkra áverka. Þó er ýmislegt sem bendir til 

þess að heilaáverkar á unga aldri geti leitt til erfiðleika með flóknari þætti tungumálsins eins og skilning 

á flóknum setningum og færni í samræðum (Barwood og Murdoch, 2013).     
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1.3 Málfærni barna sem hlotið hafa heilaáverka 

Tiltölulega fáar rannsóknir hafa beint athygli sinni að málþroska barna með heilaáverka þrátt fyrir að 

mikilvæg málsvæði heilans geti orðið fyrir skaða við höfuðhögg á unga aldri (Crowe o.fl., 2014; 

Knuepffer o.fl., 2012). En ákomnar málþroskaraskanir barna geta einkennst af erfiðleikum á einum 

eða öllum þáttum málsins: orðaforða, málnotkun, setningafræði, merkingarfræði eða 

orðmyndunarfræði og geta komið fram bæði í máltjáningu og málskilningi (Liégeois o.fl., 2013; Ryan 

o.fl., 2015). Auk þessara þátta hafa rannsóknir sýnt að börn með heilaáverka geta átt í erfiðleikum 

með flóknari þætti málsins en ýmislegt bendir til þess að áhrif sem heilaáverkar hafa til lengri tíma á 

víðtækari þætti málsins séu meiri en talið er og komi í veg fyrir að einstaklingar nái fullum tökum á 

flóknari þáttum málsins (Dennis o.fl., 2001; Vas o.fl., 2015).  

Eins hafa komið fram vísbendingar um að heilaáverkum geti fylgt langvarandi erfiðleikar með 

hagnýta málnotkun, það er að nota og skilja tungumálið í réttu samhengi. Og þá er margt sem bendir 

til þess að einstaklingar sem hlotið hafa heilaáverka þurfi oft að hafa fyrir því að meðtaka þær 

upplýsingar sem mikilvægar eru upp á félagslega virkni, atvinnu og atferli þeirra (Ryan o.fl., 2015; Vas 

o.fl., 2015).  

Vísbendingar eru um að málfærni sé í hættu á árunum eftir að barn hefur orðið fyrir heilaáverka 

samanborið við jafnaldra með dæmigerðan þroska og að þessi munur sé meiri en sá munur sem sést 

á greindarvísitölu barnanna. Flest barnanna sem hlotið höfðu heilaáverka mældust þó innan 

meðaltalsmarka á undirprófum málþroskaprófa, en í neðri hlutanum, og mjög fá voru greind með 

málþroskaröskun sem slíka (Liégeois o.fl., 2013).  

Langtímarannsókn sem fylgdist með framförum í málfærni á fyrstu tveimur árunum eftir að börn 

hlutu heilaáverka gefur vísbendingar um viðvarandi erfiðleika í málfærni á þessum 24 mánuðum en 

engu að síður sýndi hópurinn með alvarlegustu áverkana mestu framfarirnar. Almenn málfærni 

mældist almennt nokkuð góð á meðan börnin sýndu frekar slakari færni í flóknari þáttum málsins. 

Almenn málfærni var prófuð með því að biðja börn að nefna hluti sem þau sáu á myndum og lýsa 

merkingu orða sem þau heyrðu. Flóknari þættir málsins voru prófaðir með því að biðja þau um að 

bregðast munnlega við tilteknum félagslegum aðstæðum, þau voru spurð um hvernig tvö tiltekin orð 

tengjast og beðin um að nefna eins mörg orð og þau gátu sem öll byrjuðu á sama staf innan tiltekins 

tíma (Catroppa og Anderson, 2004).  

Nokkuð algengt er að það komi fram erfiðleikar í tjáskiptafærni hjá börnum sem hlotið hafa 

heilaáverka. Erfiðleikana má sjá bæði í getunni til að nota tungumálið með áhrifaríkum hætti, til dæmis 

að viðhalda og skipuleggja atriði í frásögnum, að skiptast á í umræðum og í færninni til að skilja málið 

út frá samhengi. Einnig hafa rannsóknir bent til þess að börn sem hlotið hafa heilaáverka eigi í 

erfiðleikum með það magn upplýsinga sem þau veita þegar þau endursegja sögu. Sömu sögu er að 

segja um færni í að setja saman setningar sem ætlað er að koma ákveðnum skilaboðum á framfæri út 

frá þeim aðstæðum og samhengi sem þau eru í. Sérstaklega virðast koma fram erfiðleikar með að 

draga ályktanir en slíkt felur meðal annars í sér erfiðleika með að greina sundur sannleika og 

blekkingar, skilja kaldhæðni, myndlíkingar, tvíræðni og orðatiltæki. Einnig virðast koma fram erfiðleikar 

í að skilja gjörðir annarra og slakur skilningur á yfirfærðri merkingu orða í texta, fullyrðinga eða 

samræðna en líklegt er að rekja megi þessa erfiðleika til skerðingar í samræðufærni barnanna og geta 
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þeir jafnvel komið fram hjá börnum sem hlotið hafa væga áverka. Þessir erfiðleikar geta haft áhrif á 

félagsleg samskipti barna og unglinga sem hlotið hafa heilaáverka en rannsóknir hafa sýnt að slök 

færni í hagnýtum samskiptum getur leitt til höfnunar meðal jafninga, erfiðleika með að eignast nýja vini 

og takmörkunar á atvinnumöguleikum (Dennis o.fl., 2001; Ewing-Cobbs og Barnes, 2002; McDonald 

o.fl., 2013; Sullivan og Riccio, 2010). 

Þá sýndi rannsókn Catroppa og Anderson að árangur barnanna á flóknari þáttum málsins, eins og 

þeim er lýst hér að ofan, fari batnandi eftir því sem lengra líður frá því að þau hlutu áverka. 

Undantekningin frá því kom þó fram í þeim þætti þar sem börn áttu að leggja mat á félagslegar 

aðstæður en allir hóparnir sýndu slakari niðurstöður tveimur árum eftir að þau hlutu áverkann 

samanborið við niðurstöður þeirra strax í kjölfar áverkans. Þessar niðurstöður geta bent til þess að 

börnin nái ekki að þroska með sér viðeigandi hæfni, miðað við aldur, til að leggja mat á félagslegar 

aðstæður, leggja til mögulegar leiðir til að bregðast við tilteknum aðstæðum og finna svo bestu 

lausnina (Catroppa og Anderson, 2004).  

Önnur rannsókn gefur vísbendingar um að börn sem hlotið hafa heilaáverka séu líklegri til að eiga i 

erfiðleikum með tungumálið í skóla og í félagslegum aðstæðum sem reyna á samskipti. Slíkt getur 

orðið til þess að börnin nýti sér frekar einfaldara mál í að draga saman þær upplýsingar sem þau fá 

sem gerir það að verkum að þau standa ekki eins vel að vígi og önnur börn þegar verkefnin eru þess 

eðlis að börnin þurfa að hafa vald á flóknari mállegri færni til að ljúka þeim (Sullivan og Riccio, 2010).  

Þótt rannsóknir hafi sýnt að börn, sem hlotið hafa alvarlega heilaáverka, hafi sömu færni og 

jafnaldrar þeirra án áverka í því að skilja það sem gerist í sögu sem þau heyra, gera erfiðleikar þeirra 

með að draga ályktanir þeim erfiðara fyrir við að skilja söguna til fulls. Þessar niðurstöður sjást þrátt 

fyrir að börnin sem hlutu áverkana hefðu bæði þá þekkingu sem þarf til að draga ályktanir og færnina 

til að tengja saman upplýsingar. Auk þessa hafa rannsóknir sýnt að börn sem hafa fengið heilaáverka 

segja og endursegja sögur sem eru stuttar og merkingarlega snauðar, þótt þær séu réttar 

setningarfræðilega og að flæðið í sögunni sé eðlilegt. Þá hafa endurteknar rannsóknir einnig gefið til 

kynna að börn sem fengu alvarlega heilaáverka sýni erfiðleika með atriði eins og að kalla aftur fram 

upplýsingar sem eru nauðsynlegar sögunni, halda sig við aðalatriði sögunnar, segja frá í samhengi og 

taka saman og draga ályktanir um aðalinntak sögunnar (Ewing-Cobbs og Barnes, 2002).  

1.3.1 Áhrif aldurs barna við áverka á málfærni þeirra  

Þegar borin hefur verið saman málfærni barna sem hlutu heilaáverka ung á móti börnum sem slasast 

þegar þau eru orðin aðeins eldri hafa komið fram vísbendingar um að málfærni barnanna fyrir 

áverkann hafi mikið að segja um færni þeirra eftir áverkann. Eins virðist heilinn vera viðkvæmari fyrir 

áhrifum dreifðs skaða snemma í þroskaferlinu eins og til dæmis hjá yngri börnum (Ewing-Cobbs og 

Barnes, 2002). Heilaáverkar leiða sjaldan til málstols en lúmskari erfiðleikar með skilning og tjáningu 

sjást gjarnan og þá sérstaklega hjá börnum sem slasast í bernsku eða á forskólaárum. Einnig sýna 

börn sem hljóta áverka á forskólaaldri slakari færni í frásögnum en börn sem hljóta áverkana eldri. 

Rannsóknir á eldri börnum og unglingum, með miðlungs til alvarlega heilaáverka, sýna mun minni 

erfiðleika á stigi orðaforða (til dæmis það að nefna hluti, lýsa virkni tiltekinna hluta, endurtekningu 

setninga og talflæði) snemma í bataferlinu samanborðið við rannsóknir á börnum sem hljóta áverka 
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sína þegar þau eru yngri. Áhrif heilaáverka á tungumálið virðast því vera mest og þrálátust ef börn 

hljóta áverkann í bernsku eða á forskólaaldri. Að auki virðist sem sú málfærni sem verður fyrir áhrifum 

alvarlegs heilaáverka nái ekki dæmigerðu þroskastigi, jafnvel þó langt sé liðið frá áverkanum (Ewing-

Cobbs og Barnes, 2002).  

Í samhengi við þær hugmyndir að sú færni sem barn er að þroska með sér þegar það verður fyrir 

heilaáverka sé sú færni sem er hvað viðkvæmust fyrir truflun, er hægt að áætla að sú tungumálafærni 

sem er að þróast á tíma áverkans sé í hvað mestri hættu. Í rannsókn Didus o.fl. (1999) kemur fram að 

börn sem urðu fyrir heilaáverkum við fjögurra til fimm ára aldur stóðu sig marktækt verr í verkefnum 

byggðum á hagnýtum tjáskiptum (e. pragmatic communication), sem er sú færni sem er að þroskast á 

þessum aldri. Miðað við þessar niðurstöður mætti búast við því að börn sem hljóta heilaáverka áður en 

þau ná þriggja ára aldri geti átt erfitt bæði með máltjáningu og málskilning (Crowe o.fl., 2014). 

Rannsókn Crowe o.fl. frá 2014 bendir til þess að börn sem hljóta heilaáverka fyrir þriggja ára aldur 

sýni slakari málfærni en þau börn sem ekki hljóta slíka áverka. Á almennum málþroskaprófum skoruðu 

börnin með heilaáverkana innan meðaltalsmarka en voru engu að síður með marktækt lægra skor á 

öllum hlutum prófsins en þau börn sem ekki höfðu hlotið áverka. Eins áttu börnin, sem hlotið höfðu 

heilaáverka, í meiri erfiðleikum með frásagnir, því að koma upplýsingum til skila og lengd setninga 

heldur en börn án áverka. Niðurstöðurnar benda því til þess að sú málfærni sem er að þróast á 

þessum aldri, máltjáning og málskilningur, sé viðkvæm fyrir truflun af völdum heilaáverka (Crowe o.fl., 

2014). 

Þá eru vísbendingar um að á meðan tjáskiptafærni eldri barna og unglinga með heilaáverka virðist 

jafna sig og þau ná jafnöldrum sínum á um það bil tveimur árum frá því að þau hljóta áverkann, séu 

afleiðingar áverka hjá yngri börnum frekar langvarandi. Meðal annars má finna viðvarandi erfiðleika 

með hagnýta málnotkun hjá yngri börnunum sem hlutu heilaáverka þegar þau voru á mikilvægu stigi 

fyrir taugafræðilegan og hugrænan þroska (Ryan o.fl., 2015).  

1.3.2 Áhrif alvarleika áverka á málfærni barna 

Alvarleiki heilaáverkans hefur talsvert að segja um útkomu einstaklinga en meðal annars eru 

vísbendingar um að eftir því sem áverkinn er alvarlegri sýni einstaklingar slakari færni í orðskilningi, 

frásagnarfærni, orðflæði (e. word fluency) og skilningi á töluðu máli (Anderson o.fl., 1997; Levin o.fl., 

2001). 

Í rannsókn sem birt var 2004 var mat lagt á áhrif heilaáverka á atferli og virkni með eftirfylgd í 30 

mánuði eftir áverkann. Málfærni var einnig skoðuð með prófum sem mátu bæði máltjáningu (til dæmis 

að nefna hluti á myndum og endursegja sögu eftir rannsakanda) og málskilning (til dæmis að þekkja 

orð og heyrnrænn skilningur). Niðurstöður þeirrar rannsóknar voru í beinu samræmi við alvarleika 

áverkanna, þar sem alvarlegri áverkar þýddu slakari niðurstöður á prófunum. Á stöðluðum prófum voru 

niðurstöður barna með miðlungs eða væga áverka þó iðulega innan meðaltalsmarka á meðan börn 

með alvarlega áverka sýndu væga til miðlungsskerðingu á málfærni. Allir hópar sýndu framfarir í 

máltjáningu eftir því sem lengri tími leið frá því að þau hlutu áverkann. Mælingar á málskilningi sýndu 

hins vegar aðeins lágmarks framfarir yfir tíma sem bendir til viðvarandi erfiðleika í málskilningi barna 

með alvarlega heilaáverka (Anderson o.fl., 2004).  
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Í rannsókn þeirra Catroppa og Anderson var gerður samanburður milli barna sem hlutu væga, 

miðlungs og alvarlega heilaáverka. Þrátt fyrir að ekki væri um mikinn mun að ræða milli hópanna í 

almennri málfærni stuttu eftir áverkann voru niðurstöðurnar almennt slakastar hjá hópnum sem hlaut 

alvarlega áverka. Líklegt má telja að slíkt megi rekja til þess að hópurinn með alvarlegu áverkana 

sýndi slakari færni þar sem verkefnin krefjast athygli, minnis og færni til að nefna það sem þau sjá (e. 

naming skills) en slík færni getur skaðast í kjölfar heilaáverka (Catroppa og Anderson, 2004).  

Þrátt fyrir að ekki séu margar rannsóknir sem beint hafa sjónum sínum að málfærni barna sem 

hlotið hafa heilaáverka koma fram sterkar vísbendingar um að þau börn standi verr að vígi en 

jafnaldrar þeirra sem ekki hafa fengið slíka áverka. Þau raðast neðar á hefðbundnum 

málþroskaprófum, eiga meðal annars í meiri erfiðleikum með frásagnir, að draga ályktanir og félagsleg 

samskipti en þessir erfiðleikar virðast oft vera faldir og því getur verið að börnin séu ekki að fá 

viðeigandi aðstoð. Málfærni íslenskra barna sem hlotið hafa heilaáverka hefur ekki verið skoðuð áður 

en niðurstöður erlendra rannsókna leiddu til þess að ákveðið var að framkvæma slíka rannsókn á 

Íslandi þar sem skoða á bæði hefðbundna málfærni og skilning barna á misflóknum setningagerðum.  
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2 Markmið 

Erlendar rannsóknir benda til þess að börn sem hljóta heilaáverka og heilaskaða geti átt við margs 

konar erfiðleika að stríða í kjölfarið. Eins og fram hefur komið geta þessir erfiðleikar meðal annars birst 

í slakari málfærni en hjá jafnöldrum þeirra sem ekki hafa hlotið slíka áverka. Með þessari rannsókn er 

ætlunin að skoða hvort þessi munur komi einnig fram í málfærni íslenskra barna sem hlotið hafa 

heilaáverka á máltökualdri. Til að reyna að svara því verður mat lagt á málfærni  tæplega 30 íslenskra 

barna sem voru (a) greind með heilaáverka (ICD-10 S06.0-S06.9) fyrir fimm ára aldur eða (b) greind 

með væga áverka fyrir neðan háls og utan miðtaugakerfis (ICD-10 S40-99) fyrir fimm ára aldur. 

Tölfræðiútreikningum verður svo beitt til að bera saman málfærni þessara tveggja hópa. Niðurstöður 

rannsóknarinnar kunna að gefa vísbendingar um hvort þörf sé á verklagsreglum í kjölfar heilaáverka 

hjá börnum um sérhæft mat, íhlutun og eftirfylgd hvað snertir málþætti.  

Til að ná þessu markmiði er lagt upp með þrjár rannsóknarspurningar:  

 

1. Sýna börn, sem hlotið hafa heilaáverka á máltökualdri, slakari málfærni samanborið 

við jafnaldra sem ekki hafa hlotið heilaáverka? 

 

2. Ef munur er á málfærni hópanna, á hvaða þáttum málsins kemur munurinn fram? 

 

3. Sýna börn sem hlotið hafa heilaáverka á máltökualdri, slakari færni í skilningi á 

málfræðilega misflóknum setningum, samanborið við jafnaldra sem ekki hafa fengið 

heilaáverka?  
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3 Efni og aðferðir 

3.1 Þátttakendur 

Þátttakendur voru 26 börn á aldrinum átta til níu ára, 13 börn í hvorum hópi. Upplýsingar um 

þátttakendur voru fengnar úr sjúkraskrám Landspítala, en leitað var eftir börnum af báðum kynjum, 

með íslenskt ríkisfang, sem búa á Stór-Reykjavíkursvæðinu og höfðu hlotið tiltekna læknisfræðilega 

greiningu fyrir fimm ára aldur (0- 4;11 ára).  

Börn í rannsóknarhópi þurftu að hafa verið greind með heilaáverka (ICD-10 S06.0-S06.9) en verið 

að öðru leyti heilsuhraust og þroskast eðlilega fram að áverka. Einnig var leitað eftir börnum sem 

höfðu verið greind með áverka sem náðu til margra líkamssvæða (ICD-10 T00-09) eða „fjöláverka“, til 

að kanna hvort þau hefðu hlotið heilaáverka án þess að sú greining væri skráð sérstaklega. Þessi leit 

skilaði lista með 235 börnum með læknisfræðilega greindan heilaáverka fyrir fimm ára aldur. Við val á 

börnum var miðað við að (a) áverkinn hefði leitt til innlagnar yfir nótt eða lengur, (b) tekin hafi verið 

röntgenmynd af höfði, (c) sneiðmynd eða (d) barnið hafi verið undir eftirliti í fjórar klukkustundir eða 

lengur vegna áverkans. Börnin voru ýmist með heilahristing (ICD-10 S06.0), utanbastsblæðingu (e. 

epidural) (ICD-10 S06.4) eða utanskúmsblæðingu (e. subarachnoid) (ICD-10 S06.6). 

Börnin í samanburðarhópnum þurftu að hafa leitað á sjúkrahús með annars konar áverka, svo sem 

sár, brot eða tognanir á útlimum eða aðra vægari útvortis áverka fyrir neðan háls og utan 

miðtaugakerfis (ICD-10 S40-99). Þau þurfa að hafa verið heilsuhraust að öðru leyti og þroskast 

eðlilega fram að áverka. Þessi leit skilaði lista með 392 börnum með annars konar áverka en 

heilaáverka. Börn í samanburðarhópnum voru pöruð saman við börn í rannsóknarhópnum út frá kyni 

og aldri við áverka. Miðað var við að börnin hefðu ekki hlotið alvarlega áverka sem krefðust 

sjúkrahúsdvalar, stórra aðgerða eða fjölda endurkoma á sjúkrahús. Þannig var reynt að tryggja að 

börnin í samanburðarhópnum hefðu sem líkasta upplifun og börnin í rannsóknarhópnum. Þau hefðu 

slasast, leitað á sjúkrahús í kjölfarið og farið heim án nokkurra eftirmála vegna áverkans. Áverkar 

barnanna í þessum hópi eru meðal annars skurðir á fingri, tognanir og brot á útlimum. 

Atriði sem útilokuðu börn frá þátttöku voru tvítyngi, þroskaskerðing, heyrnarskerðing, einhverfa, 

heilkenni sem hefðu áhrif á þroska þeirra (til dæmis down‘s heilkenni eða fragile X heilkenni), greind 

málþroskaröskun eða mikil kvíðaröskun sem gæti haft áhrif á getu þeirra í prófun. Að auki voru 

fyrirburar útilokaðir þar sem ekki var hægt að útiloka að atburðir tengdir fyrirburafæðingunni hefðu áhrif 

á færni þeirra. Börn sem búa fjarri höfuðborgarsvæðinu voru einnig útilokuð frá þátttöku en ákveðið 

var að búsetusvæðið næði frá Borgarnesi og austur á Selfoss. Auk þessa voru börn í 

samanburðarhópnum útilokuð frá þátttöku ef þau höfðu einhvern tíman verið greind með heilaáverka 

eða hlotið skurð eða högg á höfuðið.  

Í Töflu 2 má sjá nánari skiptingu hópanna.  
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Tafla 2. Fjöldi þátttakenda, kynjaskipting, meðalaldur við prófun og meðalaldur við áverka 

  Rannsóknarhópur Samanburðarhópur 

Fjöldi þátttakenda 13 13 

Fjöldi stúlkna 8 8 

Fjöldi drengja 5 5 

Meðalaldur, í árum, við prófun 8,4 8,6  

Meðalaldur, í árum, við áverka 2,2 2,2 

 

3.2 Mælitæki 

Tvö próf voru lögðu fyrir hvert barn, annars vegar hefðbundið málþroskapróf (TOLD-2P) (Ingibjörg 

Símonardóttir o.fl., 1995) og hins vegar setningafræðipróf sem kannar skilning barna á misflóknum 

setningum (Setningafræðipróf Sigríðar Magnúsdóttur og Sigríðar Arndísar Þórðardóttur) (Sigríður 

Magnúsdóttir og Sigríður A. Þórðardóttir, 2014). Auk þess var spurningalisti þar sem spurt var um 

málþroska, námsárangur og félagslega færni barnanna lagður fyrir foreldra barnanna. Spurningalistinn 

var saminn af rannsakanda sérstaklega fyrir þessa rannsókn  

3.2.1 TOLD-2P 

Told-2P er staðlað málþroskapróf fyrir börn á aldrinum fjögurra til níu ára. Prófið er upphaflega 

bandarískt en var þýtt á íslensku og staðfært 1995. Prófinu er ætlað að greina málþroskaerfiðleika hjá 

börnum með sjö undirprófum: (1) Myndir – orðþekking, (2) Orðskilningur, (3) Túlkun setninga, (4) 

Endurtekning setninga, (5) Botnun setninga, (6) Hljóðgreining og (7) Framburður (Ingibjörg 

Símonardóttir o.fl., 1995).  

Undirprófinu Myndir- orðþekking er ætlað að meta getu barns til að tengja merkingu orðs eða 

hugtaks við mynd sem það vísar til. Prófun fer þannig fram að barninu eru sýndar fjórar myndir á einni 

blaðsíðu, prófandi segir eitt orð og biður barnið um að benda á þá mynd sem orðið á við. Með 

undirprófinu Orðskilningur er mat lagt á færni barns til að skilgreina orð eða hugtök sem eru algeng í 

tungumálinu. Prófandi les upp eitt orð í einu og biður barnið um að segja sér hvað orðið þýðir. Í Túlkun 

setninga er verið að meta færni barns til að skilja merkingu setninga. Barninu eru sýndar þrjár myndir á 

einni síðu, prófandi les upp setningu á meðan og biður barn um að benda á viðeigandi mynd. Í 

undirprófinu Endurtekning setninga er ætlunin að leggja mat á færni barns til að endurtaka setningar. 

Prófandi les upp setningu sem barn er beðið um að endurtaka orð fyrir orð. Undirprófið Botnun 

setninga metur færni barns í að ljúka setningum sem prófandi byrjar á. Hér þarf barn að skilja, þekkja 

og nota algengar orðmyndir í íslensku og reynir sértaklega á færni barns í beygingum orða. Prófun fer 

þannig fram að prófandi les upp setningu sem er ófullgerð og barn á að botna setninguna með réttu 

beygingaratriði. Í Hljóðgreiningu er metin færni barns til að greina mun á aðgreinandi hljóðum. 

Prófandi les upp orðapör og biður barnið um að skera úr um hvort orðapörin séu eins eða ólík. Með 

undirprófinu Framburður er mat lagt á færni barns til að mynda mikilvæg íslensk málhljóð. Barninu eru 
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sýndar myndir og prófandi les ófullgerðar setningar til að kalla fram orð sem innihalda þessi hljóð 

(Ingibjörg Símonardóttir o.fl., 1995).  

Þessi undirpróf eru flokkuð í fimm prófhluta sem eru hlustun, tal, merkingarfræðiþáttur, 

setningafræðiþáttur og hljóðkerfisþáttur auk þess sem hægt er að fá eina málþroskatölu sem reiknuð 

er úr öllu prófinu. Málþroskatala gefur til kynna hver málfærni barns er, samanborðið við jafnaldra, og 

er talin áreiðanlegust við mat á málþroska. Mælitala hlustunar (undirpróf 1, 3 og 6) leggur mat á 

málskilning barnsins og mælitala tals (undirpróf 2, 4, 5 og 7) er mælikvarði á máltjáningu þess. 

Mælitala merkingarfræðiþáttar (undirpróf 1 og 2) metur orðaforða barns, mælitala setningafræðiþáttar 

(undirpróf 3, 4 og 5) metur færni barns til að skilja og mynda réttar setningar, þekkingu á málfræði og 

setningafræðilegri formgerð tungumálsins. Mælitala hljóðkerfisþáttar (undirpróf 6 og 7) er svo ætlað að 

leggja mat á færni barns til að aðgreina málhljóð og mynda sjálft málhljóð (Ingibjörg Símonardóttir o.fl., 

1995). 

Prófið er mikið notað af íslenskum talmeinafræðingum og rannsóknir á íslenskum börnum benda til 

þess að bæði áreiðanleiki þess og réttmæti sé viðunandi (Ingibjörg Símonardóttir o.fl., 1995). 

3.2.2 Setningafræðipróf Sigríðar Magnúsdóttur og Sigríðar Arndísar 
Þórðardóttur 

Prófið var aðlagað fyrir börn, úr Setningafræðiprófi dr. Sigríðar Magnúsdóttur, árið 2014. Því er ætlað 

að kanna skilning á mismunandi setningagerðum í íslensku máli. Á prófinu eru tíu mismunandi 

setningagerðir: (1) germynd, (2) þolmynd, (3) stytt þolmynd, (4) nýja þolmyndin, (5) 

andlagsklofningssetningar, (6) frumlagsklofningssetningar, (7) kjarnafærslusetningar með aðalsögn, 

(8) kjarnafærslusetningar með hjálparsögn, (9) spurnarsetningar (frumlag, sögn, andlag) og (10) 

spurnarsetningar (andlag, sögn, frumlag). Þá eru sex algengar sagnir hafðar sem aðalsögn allra 

setningagerðanna og eru setningarnar á prófinu því 60 talsins. Setningarnar koma fyrir í 

tilviljunarkenndri röð og fer prófun þannig fram að barni eru sýndar þrjár myndir í einu. Prófandi les 

upp eina setningu í einu og biður barnið um að benda á þá mynd sem passar best við setninguna 

(Sigríður Arndís Þórðardóttir, 2014).  

3.2.3 Spurningalisti fyrir foreldra.  

Um er að ræða spurningalista sem rannsakandi samdi sérstaklega fyrir þessa rannsókn. 

Spurningalistinn var lagður fyrir til að fá frekari upplýsingar um stöðu barnsins út frá mati foreldra. 

Spurningalistinn samanstendur af 13 lokuðum spurningum þar sem valmöguleikar eru á nafnkvarða 

(sjá fylgiskjöl 2 og 3). 

Foreldrar svara meðal annars spurningum um málþroska barnsins fyrir áverka, hvort þeir hafi orðið 

varir við breytingar á málþroska barnsins eftir að það hlaut áverkann og hvernig þeir meta málþroska 

barnsins í dag. Markmiðið með þessum spurningum er að meta hvort árangur barnanna er í samræmi 

við upplifun foreldra og hvort mat foreldra er eins fyrir og eftir áverka eða hvort greina mætti einhvern 

mun á upplifun þeirra.  

Einnig er spurt hvernig foreldrar meta færni barns í samræðum og frásögnum og hvernig börnin 

standa bæði náms- og félagslega. Markmið þessara spurninga er að afla upplýsinga um þessa þætti 
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þar sem ekki reyndist unnt að prófa slíka færni í þessari rannsókn en erlendar rannsóknir benda til að 

börn sem hlotið hafa heilaáverka standi verr að vígi á þessum þáttum en jafnaldrar þeirra sem ekki 

hafa hlotið slíka áverka (Barwood og Murdoch, 2013; Gerrard-Morris o.fl., 2010; Arroyos-Jurado o.fl., 

2000; Recla o.fl., 2013). 

Síðustu tvær spurningarnar eru svo hvort barn hafi hlotið áverka af einhverju tagi, annars vegar 

fyrir umræddan áverka og hins vegar eftir hann. Með þessum spurningum er ætlunin að fá upplýsingar 

um hvort börnin hafi hlotið heilaáverka af einhverju tagi sem ekki kom fram í Sögukerfi LSH.   

3.3 Rannsóknaraðferð  

Rannsóknin er byggð upp á megindlegri aðferðarfræði og tölfræðilegum greiningaraðferðum var beitt 

til að bera saman tvo hópa og svara rannsóknarspurningum. Í slíkum rannsóknum er verið að vinna 

með tilteknar breytur en breytur eru þau fyrirbæri sem verið er að rannsaka og er breytilegt á milli 

einstaklinga (Amalía Björnsdóttir, 2003). Til að túlka gögnin er byggt á tölfræðilegum útreikningum og 

svör við tilgátum eru fengin með tölulegum upplýsingum. Með megindlegri aðferðafræði er verið að 

skoða það sem hægt er að mæla og telja, finna meðaltöl, dreifingu hjá hverjum hópi fyrir sig og skoða 

hvernig hóparnir tengjast sín á milli (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003).  

Þessi aðferð var valin til að hægt væri að gera tölfræðilegan samanburð á milli þessara tveggja 

hópa. Með þessari rannsóknaraðferð er hægt að segja til um hvort munur sé til staðar á milli hópanna, 

en aftur móti gefur þetta ekki upplýsingar um hvernig þessi munur er tilkominn. Þá hentar þessi aðferð 

vel við samanburð milli hópa án þess að nein íhlutun komi til (Ragnheiður Harpa Arnardóttir, 2013). 

3.4 Framkvæmd rannsóknar og öflun gagna 

Siðanefnd Landspítala (29/2015) og framkvæmdastjóri lækninga á LSH (16, LSH, 35-15) veittu leyfi 

fyrir framkvæmd rannsóknarinnar. Þegar leyfi lágu fyrir var fenginn listi yfir mögulega þátttakendur frá 

tölvudeild LSH þar sem leitað hafði verið út frá aldri, tímabili áverka, greiningarnúmeri áverka og fleiru 

(sjá fylgiskjal 4). 

Eftir að upplýsingar um mögulega þátttakendur fengust voru bréf send til foreldra með öllum helstu 

upplýsingum um rannsóknina, auk beiðni um þátttöku þeirra og barns þeirra (sjá fylgiskjal 5). Nokkru 

eftir að bréfin voru send var hringt í foreldra til að kanna áhuga þeirra á þátttöku. Ef foreldrar 

samþykktu þátttöku var bókað viðtal með barni og foreldri/foreldrum þess.  

Viðtölin fóru ýmist fram á skrifstofu ábyrgðarmanns rannsóknarinnar á Grensásdeild Landspítala 

eða á heimili barns og foreldra en í einu tilfelli fór viðtal fram á vinnustað móður barnsins. Í viðtalinu 

voru tvö próf lögð fyrir hvert barn og foreldrar beðnir um að svara stuttum spurningalista. Í öllum 

tilfellum var að minnsta kosti annað foreldri viðstatt prófun barnsins. Byrjað var á því að fara yfir helstu 

atriði rannsóknar og þátttakendum gefið færi á að spyrja spurninga ef einhverjar voru og að því loknu 

skrifuðu foreldrar undir upplýst samþykki (sjá fylgiskjal 6) auk þess sem rannsakandi skrifaði undir 

yfirlýsingu um trúnaðar- og þagnarskyldu sína (sjá fylgiskjal 7). Foreldrar fengu svo spurningalistann í 

hendurnar og svöruðu honum eftir bestu getu. 

Við upphaf prófunar var prófum og verkefnum lýst í stuttu og einföldu máli fyrir börnunum og þau 

spurð hvort þau væru samþykk þátttöku. Ef börnin voru samþykk því voru bæði prófin lögð fyrir en 
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með hvíld á milli ef tilefni gaf til. Þegar barn hafði svarað báðum prófum og foreldrar lokið við 

spurningalistann var þátttöku þeirra í rannsókninni lokið. Áður en þátttakendur voru kvaddir var þess 

þó gætt að foreldrar fengju tækifæri til að tjá sig um þátttökuna, spyrja spurninga og viðra áhyggjur ef 

einhverjar voru. Ef slíkt kom upp var þeim leiðbeint um hvert hægt væri að leita eftir frekari fræðslu og 

stuðningi. Þegar rannsakandi hafði lokið við að fara yfir próf hvers barns fengu foreldrar sendar 

upplýsingar um niðurstöður þeirra barns. Ef barn kom út fyrir neðan meðaltal var hringt í foreldra og 

þeim leiðbeint um hver næstu skref gætu verið ef þeir teldu niðurstöðuna vera í samræmi við þeirra 

eigin upplifun og ef þetta væri eitthvað sem þeir vildu láta skoða nánar.  

3.5 Tölfræðileg úrvinnsla 

Niðurstöður hvers barns úr báðum prófum voru slegnar inn í Excel töflureikni ásamt upplýsingum um 

kyn, aldur við áverka og aldur við prófun auk niðurstaðna úr spurningalistanum þaðan sem þær voru 

svo færðar yfir í SPSS tölfræðiforrit. Lýsandi tölfræði var beitt við úrvinnslu á meðaltölum og 

staðalfrávikum beggja prófa og allra prófhluta þeirra. Reiknað var t-marktektarpróf til að skoða hvort 

marktækur munur væri milli hópanna tveggja og notast við myndrit til að greina hvort útlagar kæmu 

fyrir í gögnunum. Einnig var reiknuð fylgni milli aldurs við áverka og niðurstaðna á Told-2P 

málþroskaprófi annars vegar og Setningafræðiprófi hins vegar með t-marktektarprófi og stuðst við 

Pearson‘s r fylgnistuðul.  

3.6 Siðferðilegir þættir 

Við rannsóknir af þessu tagi þurfa rannsakendur ætíð að huga að siðferðilegum þáttum en tryggja þarf 

trúnað, gæta þess að þátttakendur skaðist ekki á nokkurn hátt við þátttöku í rannsókninni og eins þurfa 

þeir að vera vel upplýstir um rannsóknina (Esterberg, 2002). Hér er um að ræða viðkvæmar 

persónuupplýsingar og því er mikilvægt að gæta fyllstu varúðar í meðferð þeirra. Því verða gerðar 

ráðstafanir til að tryggja að þær upplýsingar komi einungis fyrir augu rannsakanda og ábyrgðarmanns.  

Listi yfir mögulega þátttakendur var fenginn frá tölvudeild LSH og var hann vistaður með lykilorði á 

læstu heimasvæði rannsakanda í tölvukerfi LSH. Rannsakandi og ábyrgðarmaður eru bundnir trúnaði 

og þagnarskyldu gagnvart öllum þeim upplýsingum sem þar koma fram. Nafn, kennitala, nöfn foreldra, 

heimilisföng og símanúmer mögulegra þátttakenda voru skráð sérstaklega ásamt sérstöku 

dulkóðunarnúmeri þátttakenda. Öll gögn sem fengust með rannsókninni voru eingöngu merkt með 

þessu dulkóðunarnúmeri. Gögnin voru varðveitt á skrifstofu ábyrgðarmanns á LSH. Einungis 

ópersónugreinanlegar upplýsingar verða svo skráðar í tölfræðiforrit og nýttar til úrvinnslu 

rannsóknarinnar. Að rannsókn lokinni verður öllum gögnum eytt með viðurkenndum hætti. 
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4 Niðurstöður 

4.1 TOLD-2P 

Meðaltöl og staðalfrávik hvors hóps fyrir sig voru reiknuð fyrir málþroskaprófið í heild sinni og fyrir 

hvern prófþátt. Niðurstöðurnar má sjá í töflu 3. Meðaltal prófsins á öllum prófhlutum er 100 og 

staðalfrávik 15 (Ingibjörg Símonardóttir o.f.l., 1995). 

Vísbendingar eru um að munur sé á milli hópanna á mælitölu tals (t(24)=-2,18, p=0,046), 

merkingarfræðiþáttar (t(24)=-2,62, p=0,02) og hljóðkerfisþáttar (t(24)=-2,51, p=0,02). Í öllum tilfellum 

var rannsóknarhópurinn með lægra meðaltal en samanburðarhópurinn. Ekki koma fram neinar 

vísbendingar um mun milli hópanna á málþroskatölu (t(24)=-1,98, p=0,06), mælitölu hlustunar (t(24)=-

0,94, p=0,36) eða mælitölu setningafræðiþáttar (t(24)=-0,98, p=0,34).  

Tafla 3. Meðaltal á Told-2P málþroskaprófi og prófhlutum þess  

  
Rannsóknarhópur   

N = 13 

Samanburðarhópur  

N = 13 

Málþroskatala (staðalfrávik)a 95,5 (14,8) 104,7 (7,7) 

Mælitala hlustunar (staðalfrávik)a 97,6 (10,4) 101,4 (10,2) 

Mælitala tals (staðalfrávik)b 94,9 (17,4) 106 (6,2) 

Mælitala merkingarfr.þáttar (staðalfrávik) b 95,5 (14,3) 107,9 (9,1) 

Mælitala setningafr.þáttar (staðalfrávik) a 96,4 (18,2) 102,1 (10,5) 

Mælitala hljóðkerfisþáttar (staðalfrávik) b 97,5 (4,9) 101,9 (4,0) 

a ekki tölfræðilega marktækur munur p > 0.05 

b tölfræðilega marktækur munur miðað p < 0.05 

 

Þar sem Told-2P málþroskaprófið var aðalmælitæki þessarar rannsóknar var ákveðið að skoða nánar 

dreifingu málþroskatölunnar hjá báðum hópum, þó ekki væri um marktækan mun að ræða. 

Dreifinguna má sjá á mynd 2. Hjá rannsóknarhópnum er hæsta gildi 127, lægsta gildi 73 og miðgildi 

94. Hæsta gildi samanburðarhópsins er 122, lægsta gildi 95 og miðgildi 104. Þá má sjá að börnin í 

rannsóknarhópnum raðast mun neðar en börnin í samanburðarhópnum og um helmingur barnanna er 

með lægra gildi en lægsta gildi samanburðarhópsins.  
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Mynd 2. Kassarit fyrir dreifingu málþroskatölu beggja hópa á Told-2P  

 

Þá var einnig ákveðið var að skoða nánar þá prófhluta þar sem fram kom munur á milli hópanna 

tveggja. Á mynd 3 má sjá kassarit fyrir dreifingu á mælitölu tals hjá báðum hópum. Hjá 

rannsóknarhópnum er lægsta gildi 73, hæsta gildi 135 og miðgildi 88. Lægsta gildi 

samanburðarhópsins er 98, hæsta gildi 120 og miðgildi 105. Það má sjá að mælitölur 

rannsóknarhópsins eru mun dreifðari en mælitölur samanburðarhópsins. Þá er yfir 50% af mælitölum 

rannsóknarhópsins lægri en lægsta gildi samanburðarhópsins.   

 

 

Mynd 3. Kassarit fyrir dreifingu á mælitölu tals hjá báðum hópum 

 

Mynd 4 sýnir kassarit fyrir dreifingu á mælitölu merkingarfræðiþáttar hjá báðum hópum. Lægsta gildi 

rannsóknarhópsins er 77, hæsta gildi er 129 og miðgildi 93. Hjá samanburðarhópnum er lægsta gildi 
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90, hæsta gildi 117 og miðgildi 109. Dreifing beggja hópa er sambærileg en rannsóknarhópurinn 

raðast töluvert neðar en samanburðarhópurinn. Þá er tæplega helmingur gagna rannsóknarhópsins 

neðar en lægsta gildi samanburðarhópsins.   

 

 

Mynd 4. Kassarit fyrir dreifingu á mælitölu merkingarfræðiþáttar hjá báðum hópum 

 

Kassarit fyrir dreifingu á mælitölu hljóðkerfisþáttar hjá báðum hópum má sjá á mynd 5 en dreifing 

beggja hópa er mjög lítil. Samanburðarhópurinn dreifist nokkuð jafnt á tvö gildi (mælitala 97 og 105) á 

meðan rannsóknarhópurinn dreifist á þrjú gildi (mælitala 91, 97 og 105). Þá eru fleiri börn í 

rannsóknarhópnum með lægra gildi en börnin í samanburðarhópnum. 

 

 

Mynd 5. Kassarit fyrir dreifingu á mælitölu hljóðkerfisþáttar hjá báðum hópum 
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4.1.1 Undirpróf Told-2P 

Í töflu 4 má sjá meðaltöl og staðalfrávik beggja hópa á öllum sjö undirprófum Told-2P prófsins. Á 

prófinu er meðaltal allra undirprófa 10 og staðalfrávik 3. Niðurstöðurnar benda til þess að munur sé 

milli hópanna á undirprófunum Orðskilningur (t(24)=-2,09, p=0,05) og Framburður (t(24)=-3,22, 

p=0,01). Ekki koma fram vísbendingar um mun milli hópanna á öðrum undirprófum (Myndir- 

orðþekking (t(24)=-1,70, p=0,10), Túlkun setninga (t(24)=-0,31, p=0,76), Endurtekning setninga 

(t(24)=-1,44, p=0,16), Botnun setninga (t(24)=-0,85, p=0,40), Hljóðgreining (t(24)=0,43, p=0,67)). 

 

Tafla 4. Meðaltal á undirprófum Told-2P málþroskaprófs 

  
Rannsóknarhópur 

N = 13 

Samanburðarhópur 

N = 13 

Myndir - orðþekking (staðalfrávik)a 9,0 (2,0) 10,3 (1,9) 

Orðskilningur(staðalfrávik)b 9,7 (3,8) 12,1 (1,6) 

Túlkun setninga (staðalfrávik)a 10,2 (3,3) 10,6 (3,0) 

Endurtekning setninga (staðalfrávik)a 9,5 (3,0) 10,9 (1,8) 

Botnun setninga (staðalfrávik)a 8,8 (2,9) 9,6 (1,6) 

Hljóðgreining (staðalfrávik)a 9,5 (0,9) 9,4 (1,0) 

Framburður (staðalfrávik)b 9,5 (1,5) 10,9 (0,6) 

a ekki tölfræðilega marktækur munur p > 0.05 

b tölfræðilega marktækur munur p < 0.05 

 

Nánari skoðun gagna á þeim undirprófum sem sýndi mun milli hópanna má sjá á mynd 6 og mynd 7. 

Mynd 6 sýnir dreifingu á mælitölu undirprófsins Orðskilningur fyrir báða hópa. Hjá rannsóknarhópnum 

er hæsta gildi 18 og lægsta gildi 5. En hæsta gildi samanburðarhópsins er 15 og lægsta gildi 9. Sjá má 

að dreifing gagnanna í rannsóknarhópnum er töluvert meiri en hjá samanburðarhópnum. Þá er 

tæplega helmingur barna í rannsóknarhópnum með lægri mælitölu en lægsta gildi 

samanburðarhópsins.   
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Mynd 6. Kassarit fyrir dreifingu á mælitölu beggja hópa á undirprófinu Orðskilningur 

 

Mynd 7 sýnir kassarit fyrir dreifingu á mælitölu undirprófsins Framburður hjá báðum hópum. Í 

samanburðarhópnum er nánast engin dreifing en 12 börn fá mælitöluna 11, og eitt barn mælitöluna 9. 

Í rannsóknarhópnum er dreifingin meiri og börnin í þeim hópi eru frekar að fá lægri mælitölur en börnin 

í samanburðarhópnum. 

 

 

Mynd 7. Kassarit fyrir dreifingu á mælitölu beggja hópa á undirprófinu Framburður  

 



  

33 

4.2 Setningafræðipróf 

Setningafræðiprófið hefur ekki verið staðlað og því eru ekki til nein klínísk viðmið um meðaltöl eða 

staðalfrávik, hvorki fyrir prófið í heild né hverja setningagerð fyrir sig. Á prófinu koma fram tíu 

mismunandi setningagerðir, hver þeirra sex sinnum, svo um er að ræða 60 setningar í heild.  

Reiknað var meðaltal og staðalfrávik hvors hóps fyrir sig fyrir prófið í heild sinni og má sjá þær 

niðurstöður í töflu 5. Ekki komu fram vísbendingar um að munur væri á færni hópanna í að skilja 

málfræðilega misflóknar setningar (t(24)=-0,90, p=0,38). 

 

Tafla 5. Meðaltal réttra svara á Setningafræðiprófi 

  
Rannsóknarhópur 

N = 13 

Samanburðarhópur 

N = 13 

Setningafræðipróf - allt (staðalfrávik) a 52,7 (6,3) 54,6 (4,5) 

a Ekki tölfræðilega marktækur munur p>0,05 

   

 

Þá var einnig reiknað meðaltal og staðalfrávik hvors hóps fyrir sig, í hverri og einni setningagerð en 

þær niðurstöður koma fram í töflu 6. Niðurstöðurnar benda til þess að ekki sé um að ræða neinn mun 

á færni hópanna í neinni setningagerðinni en hóparnir voru á heildina litið nokkuð líkir í öllum 

setningagerðunum. Sjá má að í tveimur setningagerðum, nýju þolmyndinni og spurnarsetningu 

(frumlag – sögn – andlag) er meðaltalið sex og staðalfrávik núll, þannig að öll 26 börnin hafa gert allar 

sex setningarnar í hvorri þessari setningagerða réttar. Í báðum hópum er lítið um villur í 

setningagerðunum frumlagsklofningssetningar, germynd, stytt þolmynd og þolmynd og í þessum 

setningagerðum er lítill munur á meðaltölum hópanna. Meðaltalið er lægra í setningagerðunum 

kjarnafærslusetning með hjálparsögn, en lítill munur er á hópunum, og andlagsklofningssetningar og 

þar sem það er eins í báðum hópum, gefur það vísbendingar um að börn á þessum aldri geti almennt 

átt í erfiðleikum með þessa setningagerð. Meiri munur var á meðaltölum hópanna í setningagerðunum 

kjarnafærslusetning með aðalsögn og spurnarsetning (andlag – sögn – frumlag) en ekki var hægt að 

staðfesta þann mun í þessari rannsókn. 
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Tafla 6. Meðaltal réttra svara í hverri setningagerð Setningafræðiprófsins 

 
  

Rannsóknarhópur 

N = 13 

Samanburðarhópur 

N = 13 

Andlagsklofningssetningar (staðalfrávik) a 3,9 (1,8) 3,9 (1,9) 

Frumlagsklofningssetningar (staðalfrávik) a 5,8 (0,6) 6,0 (0,0) 

Germynd (staðalfrávik) a 5,9 (0,3) 5,9 (0,3) 

Kjarnafærslusetningar með aðalsögn (staðalfrávik) a 3,8 (1,7) 4,5 (1,8) 

Kjarnafærslusetningar með hjálparsögn (staðalfrávik) a 4,5 (1,7) 4,8 (1,5) 

Nýja þolmyndin (staðalfrávik) a 6,0 (0,0) 6,0 (0,0) 

Spurnarsetning ASF* (staðalfrávik) a 4,9 (1,5) 5,8 (0,6) 

Spurnarsetning FSAo (staðalfrávik) a 6,0 (0,0) 6,0 (0,0) 

Stytt þolmynd (staðalfrávik) a 6,0 (0,0) 5,9 (0,3) 

Þolmynd (staðalfrávik) a  5,8 (0,6) 5,7 (0,5) 

*ASF - andlag - sögn - frumlag 

  o FSA - frumlag - sögn - andlag 

  a Ekki tölfræðilega marktækur munur p >0,05 

 

4.3 Áhrif aldurs við áverka á útkomu úr prófum  

Ákveðið var að skoða sérstaklega hvort aldur barnanna þegar þau hlutu heilaáverkann hefði áhrif á 

útkomu þeirra úr Told-2P málþroskaprófi og Setningafræðiprófi. Niðurstöðurnar má sjá í töflu 7 en þær 

gefa vísbendingar um að sterk jákvæð tengsl séu á milli aldurs við áverka og málþroskatölu á Told-2P. 

Það þýðir að því eldri sem þau eru þegar það hljóta áverkann því hærri málþroskatölu fá þau. Þessar 

niðurstöður benda því til þess að því yngri sem börnin eru þegar þau verða fyrir heilaáverkum, því 

meiri hætta á að fram komi erfiðleikar í málfærni þeirra. Þessar niðurstöður gefa ekki vísbendingar um 

að tengsl séu milli aldurs barns við áverka og útkomu á Setningafræðiprófinu. 

 

Tafla 7. Marktektarpróf og fylgnistuðull á tengslum aldurs við áverka og málþroskatölu og 
setningafræðiprófs 

    Málþroskatala á Told Setningafræðipróf 

Aldur við 
heilaáverka 

Pearson's r 0,64 0,384 

Aldur við 
heilaáverka 

P-gildi (sig) 0,02 b 0,195 a 

a ekki tölfræðilega marktækur munur 

b tölfræðilega marktækur munur  

  

Í töflu 8 má svo sjá marktektarpróf og fylgnistuðul á tengslum aldurs við heilaáverka og allra fimm 

prófhluta Told-2P málþroskaprófsins. Niðurstöðurnar benda til þess að tengsl séu á milli aldurs barns 
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þegar það hlýtur heilaáverka og prófhlutanna tals, merkingarfræðiþáttar og setningafræðiþáttar. Á 

þessum þremur prófhlutum er um að ræða sterkt jákvætt samband milli breytanna, þannig að því eldri 

sem börn eru þegar þau hljóta heilaáverka því hærri mælitölu fá þau á þessum prófhlutum. Þetta 

bendir til þess að eftir því sem börn eru yngri þegar þau hljóta áverkann, því meiri líkur eru því að 

færni þeirra á þessum prófþáttum sé slakari en færni jafnaldra þeirra sem ekki hafa fengið heilaáverka. 

Í þessari rannsókn virðist ekkert benda til þess að tengsl séu á milli aldurs við áverka og prófhlutanna 

hlustun og hljóðkerfisþáttar.  

 

Tafla 8. Marktektarpróf og fylgnistuðull á tengslum aldurs við áverka og prófhluta Told-2P 
málþroskaprófs 

    

Mælitala 
hlustunar 

Mælitala tals 
Mælitala 

merkingarfræði-
þáttar 

Mælitala 
setningafræði- 

þáttar 

Mælitala 
hljóðkerfis-

þáttar 

Aldur við 
heilaáverka 

Pearson´s 
r 

0,35 0,69 0,67 0,61 -0,09 

Aldur við 
heilaáverka 

P-gildi 
(sig) 

0,24 b 0,01 a 0,01 a 0,03 a 0,77 b 

a tölfræðilega marktækur munur  

   b ekki tölfræðilega marktækur munur  

   

 

4.4 Spurningalisti  

Með spurningalistanum (fylgiskjöl 2 og 3) sem lagður var fyrir foreldra var ætlunin að fá mat foreldra á 

málþroska þeirra, námsárangri og félagsfærni, bæði fyrir og eftir áverka. Þá voru foreldrar einnig 

spurðir hvort þeir hafi sjálfir orðið varir við einhverjar breytingar í fari barnanna eftir að þau hlautu 

áverkann. Svör foreldra voru svo borin saman til að sjá hvort mat foreldra barna í rannsóknarhópi væri 

að einhverju leyti ólíkt mati forelda barna í samanburðarhópi.  

Langflestum spurningum svöruðu foreldrar beggja hópa á svipaða vegu. Helsti munurinn á milli 

hópanna tveggja kom fram á spurningu 5, þar sem spurt var hvernig foreldrum finnst barninu ganga að 

eiga í samræðum við aðra, og á spurningu 8, þar sem spurt er um mat foreldra á námslegri stöðu 

barnsins.  

Í spurningu 5 voru 76,9% foreldra barna í rannsóknarhópi sem töldu barninu ganga eins vel að eiga 

í samræðum við aðra og búast mætti við miðað við aldur, á móti 46,2% foreldra barna í 

samanburðarhópi. Hins vegar voru 15,4% foreldra barna í rannsóknarhópi sem mátu færni barnanna 

betri en búast mætti við miðað við aldur á móti 53,8% foreldra barna í samanburðarhópnum. 

Kíkvaðratpróf var ógilt, svo ekki er hægt að staðfesta hvort um tölfræðilega marktækan mun milli 

hópanna sé að ræða.  

Spurning 8 snýr að því hvernig foreldrar meta námslega stöðu barna sinna. 53,8% foreldra barna í 

rannsóknarhópnum og 46,2% foreldra barna í samanburðarhópnum mátu námslega stöðu barna sinna 
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í samræmi við jafnaldra. Þá voru 23,1% foreldra barna í rannsóknarhópi sem mátu námslega stöðu 

barna sinna slakari en jafnaldra á meðan ekkert foreldri í samanburðarhópi taldi það eiga við hjá sínu 

barni. Einungis 15,4% foreldra í rannsóknarhópnum mat námslega stöðu síns barns betri en jafnaldra 

en það hlutfall var 53,8% í samanburðarhópnum. Eins og við spurningu 5 var kíkvaðratprófið ekki gilt 

og því getur þessi rannsókn ekki staðfest hvort tölfræðilega marktækur munur sé milli hópanna 

tveggja.  

Í öðrum spurningum kom ekki fram teljanlegur munur í svörum milli hópanna. Þannig töldu flestir 

foreldrar málþroska barns síns í samræmi við jafnaldra og tóku ekki eftir breytingum eftir að barnið 

hlaut áverkann. Flestir foreldrar í báðum hópum töldu að barninu sínu gengi vel að segja skipulega frá, 

að það ætti auðvelt með að eignast vini meðal jafnaldra og að félagslega staða þeirra væri góð. 

Almennt tóku foreldrar ekki eftir breytingum á færni barns síns eftir að það hlaut áverkann og mjög fáir 

höfðu haft áhyggjur af málþroska barnsins á einhverjum tímapunkti.  

Foreldrar voru einnig spurðir að því hvort barnið þeirra hefði hlotið heilaáverka fyrir eða eftir 

umræddan áverka. 23,1% foreldra barna í rannsóknarhópnum greindu frá því að barnið hefði hlotið 

heilaáverka eftir umræddan áverka en þó hefði ekki verið leitað á bráðadeild eða sjúkrahús með þá 

áverka. Ekkert barnanna í samanburðarhópnum hafði fengið heilaáverka af einhverju tagi, hvorki fyrir 

né eftir þann áverka sem leiddi til þátttöku þeirra í þessari rannsókn. Niðurstöður spurningalistans 

benda því ekki til þess að munur sé á því hvernig foreldrar barna í rannsóknarhópi eða foreldrar barna 

í samanburðarhópi meta málfærni barna sinna, námsárangur þeirra eða félagslega færni.  
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5 Umræður 

Meginmarkið þessarar rannsóknar var að leggja mat á málfærni íslenskra barna, fædd árið 2007, sem 

greind höfðu verið með heilaáverka (ICD-10 S06.0-S06.9) á Landspítala fyrir fimm ára aldur. Málfærni 

þessara barna var borin saman við málfærni íslenskra jafnaldra þeirra sem greindir voru með væga 

áverka fyrir neðan háls og utan miðtaugakerfis (ICD-10 S40-99). Þetta var gert með því að leggja 

tvennskonar próf fyrir börnin, annars vegar Told-2P sem er hefðbundið málþroskapróf og hins vegar 

Setningafræðipróf Sigríðar Magnúsdóttur og Sigríðar Arndísar Þórðardóttur en því prófi er ætlað að 

leggja mat á skilning barna á málfræðilega misflóknum setningum. Að auki voru foreldrar barnanna 

beðnir um að svara stuttum spurningalista sem saminn var sérstaklega fyrir þessa rannsókn til að afla 

frekar upplýsinga um bakgrunn barnanna. 

Heildarniðurstöður rannsóknarinnar sýna að sem hópur fá börnin í rannsóknarhópnum lægri 

málþroskatölu á Told-2P en börnin í samanburðarhópnum, þó svo að flest þessara barna séu innan 

meðaltalsmarka, en slíkt er í samræmi við erlendar niðurstöður (Anderson o.fl., 2004; Crowe o.fl., 

2014; Liégeois o.fl., 2013). Ekki kom fram tölfræðilega marktækur munur á milli hópanna sem tóku þátt 

í þessari rannsókn á Setningafræðiprófinu þrátt fyrir að erlendar rannsóknir bendi til þess að 

einstaklingar sem hlotið hafa heilaáverka geti átt í erfiðleikum með flóknari þætti málsins (Vas o.fl., 

2015; Catroppa og Anderson, 2004; Barwood og Murdoch, 2013). Svör á spurningalistanum sýndu að 

foreldrar barna í rannsóknarhópi meta færni sinna barna til að eiga í samræðum við aðra slakari en 

foreldrar barna í samanburðarhópi, þrátt fyrir að meirihluti foreldra í rannsóknarhópnum (76,9%) telji 

að börnunum gangi jafnvel og búast mætti við miðað við aldur. Einnig meta foreldrar barna í 

rannsóknarhópi námslega stöðu barnanna slakari en foreldrar í samanburðarhópi. Þannig telja 23,1% 

foreldra í rannsóknarhópi að námsleg færni barnanna sé slakari en jafnaldra, á meðan allir foreldrar í 

samanburðarhópi telja námslega færni sinna barna í samræmi við eða betri en jafnaldra. Ekki var þó 

hægt að staðfesta þennan mun með marktektarprófum.  

5.1 Told-2P málþroskapróf, málþroskatala 

Leitast var við að svara þeirri spurningu hvort þau börn sem hlotið hefðu heilaáverka á máltöku aldri 

sýndu slakari málfærni heldur en jafnaldrar sem ekki hefðu hlotið slíka áverka. Þegar meðaltal 

málþroskatölu var skoðað hjá báðum hópum kom í ljós að börnin í rannsóknarhópnum (M=95,5, 

SD=14,8) voru með töluvert lægra meðaltal en samanburðarhópurinn (M=104,7, SD=7,7) en dreifingu 

beggja hópa má sjá á mynd 2. Við nánari skoðun gagnanna kom í ljós að fjögur börn (30,8%) í 

rannsóknarhópnum fengu málþroskatölu undir meðaltalsmörkum (málþroskatala 85-115) en ekkert 

barnanna í samanburðarhópum var undir þeim mörkum. Þá voru alls níu börn (69,2%) í 

rannsóknarhópnum með málþroskatölu undir 100 en einungis tvo barnanna (15,4%) í 

samanburðarhópnum. Þetta þýðir líka að í rannsóknarhópnum eru fjögur börn (30,8%) sem fá 

málþroskatölu 100 eða hærri  á meðan það á við um 11 barnanna (84,6%) í samanburðarhópnum.  
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Þessi rannsókn bendir þó ekki til þess að um marktækan mun sé að ræða milli hópanna tveggja á 

málþroskaprófinu í heild. Þær niðurstöður eru ekki í samræmi við niðurstöður erlendra rannsókna á 

þessu sviði. Meðal annars kom fram hjá Crowe o.fl. (2014) að börn sem hlutu heilaáverka fyrir þriggja 

ára aldur sýndu slakari málfærni en jafnaldrar þeirra sem ekki höfðu fengið slíka áverka. Í þeirri 

rannsókn voru börn sem hlotið höfðu heilaáverka almennt að mælast innan meðaltalsmarka á 

almennum málþroskaprófum en voru samt sem áður marktækt lægri  á öllum hlutum prófsins en 

börnin sem ekki höfðu hlotið heilaáverka. Í rannsókn Ligéois o.fl. (2013) komu fram svipaðar 

niðurstöður, þar sem börn sem höfðu fengið heilaáverka komu slakar út í málfærni en jafnaldrar með 

dæmigerðan þroska og að sá munur hafi verið meiri en sá sem sást á greindavísitölu þeirra. Í þeirri 

rannsókn voru börn sem hlotið höfðu heilaáverka almennt að mælast innan meðaltalsmarka á 

málþroskaprófum, en þó í neðri hlutanum. Þá sýndi rannsókn Anderson o.fl. (2004) einnig fram á að 

börn með væga eða miðlungs heilaáverka væru yfirleitt að skora innan meðaltalsmarka á stöðluðum 

prófum.   

Þessar niðurstöður gefa ekki vísbendingar um að íslensk börn sem hlotið hafa heilaáverka sýni 

slakari málfærni en jafnaldrar þeirra sem ekki hafa hlotið slíka áverka. Þrátt fyrir það gefur sá munur 

sem þó mælist, ólík dreifing hópanna og niðurstöður erlendra rannsókna fullt tilefni til frekari 

rannsókna á málfærni íslenskra barna sem hlotið hafa heilaáverka.  

5.1.1 Undirpróf  og prófhlutar Told-2P málþroskaprófs 

Þegar leitað var eftir svörum við því hvort og þá á hvaða þáttum málþroskaprófsins kæmi fram munur 

á milli hópanna tveggja kom í ljós marktækur munur á mælitölu tals (rannsóknarhópur M=94,9, 

SD=17,4; samanburðarhópur M=106, SD=6,2), merkingarfræðiþáttar (rannsóknarhópur M=95,5, 

SD=14,3; samanburðarhópur M=107,9, SD=9,1) og hljóðkerfisþáttar (rannsóknarhópur M=97,5, 

SD=4,9; samanburðarhópur M=101,9, SD=4,0). Mælitala tals byggir á undirprófunum orðskilningur, 

endurtekning setninga, botnun setninga og framburður. Mælitala merkingarfræðiþáttar byggir á 

undirprófunum myndir- orðþekking og orðskilningur og mælitala hljóðkerfisþáttar byggir á 

undirprófunum hljóðgreining og framburður.  

Dreifingu á mælitölum hópanna fyrir þessa prófhluta má sjá á mynd 3, mynd 4 og mynd 5. Í öllum 

prófhlutunum má sjá að börn í rannsóknarhópnum virðast frekar fá lægri mælitölur en börnin í 

samanburðarhópnum. Þessar niðurstöður gefa því vísbendingar um að atriði sem falla undir þessa 

málþætti reyndist börnum sem hlotið hafa heilaáverka erfiðari en þeim börnum sem ekki hafa hlotið 

slíka áverka.  

Á öðrum prófhlutum var ekki um marktækan mun að ræða en þó var meðaltal rannsóknarhópsins í 

öllum tilfellum lægra en meðaltal samanburðarhópsins. Einnig má sjá að í öllum tilfellum er meðaltal 

rannsóknarhópsins undir 100, sem er meðaltal á öllum prófhlutum, á meðan meðaltal 

samanburðarhópsins er yfir 100 á öllum prófhlutum. Þrátt fyrir að munurinn sé ekki marktækur sýna 

þessar niðurstöður ákveðið munstur sem tilefni er til að skoða nánar til að fá úr því skorið með meira 

afgerandi hætti hvort munur sé á færni þeirra barna sem hlotið hafa heilaáverka og þeirra sem ekki 

hafa hlotið slíka áverka.  
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Á undirprófunum sjö kom fram marktækur munur milli hópanna á Orðskilningi (rannsóknarhópur 

M=9,7, SD=3,8; samanburðarhópur M=12,1, SD=1,6) og Framburði (rannsóknarhópur M=9,5, SD=1,5; 

samanburðarhópur M=10,9, SD=0,6). Dreifingu á mælitölu Orðskilnings má sjá á mynd 6. Börnin í 

rannsóknarhópnum raðast neðar en börnin í samanburðarhópnum. Niðurstöðurnar benda því til þess 

að börn sem hlotið hafa heilaáverka á máltökualdri sýni slakari færni á því að útskýra merkingu 

algengra orða og hugtaka í íslensku. Dreifing á mælitölu framburðar má sjá á mynd 7. Þar eru mun 

fleiri börn í rannsóknarhópnum sem fá mælitölu undir meðaltali prófsins (mælitala 10) heldur en börn í 

samanburðarhópnum. Þetta bendir því til þess að börn sem hlotið hafa heilaáverka sýni slakari færni í 

framburði á mikilvægum íslenskum málhljóðum. Þessar niðurstöður komu rannsakanda á óvart en fyrri 

rannsóknir höfðu ekki nefnt möguleika á að munur kæmi fram á þessum þætti málsins.  

Þrátt fyrir að ekki komi fram marktækur munur milli hópanna á hinum undirprófunum fimm má sjá 

að á sex undirprófanna er rannsóknarhópurinn með lægra meðaltal en samanburðarhópurinn. 

Einungis á undirprófinu Hljóðgreining er rannsóknarhópurinn hærri en þó munar mjög litlu á 

meðaltölum hópanna. Á sex undirprófanna er meðaltal rannsóknarhópsins undir 10, sem er meðaltal 

prófsins. Eins og með prófhlutana má því greina ákveðið munstur í gögnunum sem fullt tilefni er til að 

skoða nánar.   

Áhugavert var að sjá að rannsóknarhópurinn kom best út í mælitölu hlustunar (meðaltal 97,6). 

Mælitala hlustunar byggir á undirprófunum myndir- orðþekking, túlkun setninga og hljóðgreining og er 

mælikvarði á hver málskilningur barnsins er. Slakast komu börnin í rannsóknarhópnum út á mælitölu 

tals (meðaltal 94,9), sem byggir á undirprófunum orðskilningur, endurtekning setninga, botnun 

setninga og framburður og er mælikvarði á máltjáningu þeirra.  

Þessar niðurstöður benda því til þess að börnin í rannsóknarhópnum eigi erfiðara með verkefni 

sem reyna á tjáningu þeirra sjálfra en verkefni þar sem reynir eingöngu á skilning þeirra og að munur á 

milli hópanna komi einna helst fram í máltjáningu, merkingarfræði og framburði. Það væri því 

áhugavert að skoða sérstaklega hvort þau svæði heilans sem stjórna þessum atriðum, til dæmis 

Broca-svæðið (sjá mynd 1) sem hefur með máltjáningu að gera, sé viðkvæmara fyrir slíkum 

heilaáverkum heldur en önnur svæði.   

5.2 Setningafræðipróf Sigríðar og Sigríðar  

Þar sem fjölmargar erlendar rannsóknir hafa gefið vísbendingar um að heilaáverkar á unga aldri geti 

leitt til þess að börn eigi erfitt með flóknari þætti tungumálsins, eins og til dæmis skilning á flóknum 

setningum (Barwood og Murdoch, 2013), skilning á fullyrðingum með yfirfærða merkingu, kaldhæðni 

og blekkingum (Dennis o.fl., 2001) var ákveðið að reyna að leggja mat á slíka þætti í þessari 

rannsókn.  Lagt var fyrir Setningafræðipróf Sigríðar Magnúsdóttur og Sigríðar Arndísar Þórðardóttur til 

að skoða skilning barnanna á mismunandi setningagerðum.  

Ekki kom fram marktækur munur á milli rannsóknarhóps (M=52,7. SD=6,3) og samanburðarhóps 

(M=54,6, SD=4,5) á Setningafræðiprófinu í þessari rannsókn á prófinu í heild. Ekki var heldur munur á 

milli hópanna á stökum setningagerðum. Þetta er því þvert á niðurstöður annarra rannsókna. Þó er 

mikilvægt að hafa í huga að Setningafræðiprófið var aðlagað með töluvert yngri börnum en voru í 

þessari rannsókn, eða börnum á aldrinum 2;6 til 5;11 ára. Það gæti því verið að prófið sé ekki næmt á 
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þá erfiðleika sem fram geta komið hjá eldri börnum. Eins gæti ástæðan verið sú að átta til níu ára 

gömul börn ráði vel við málfræðilega flóknar setningar, hvort heldur sem þau hafa hlotið heilaáverka 

eða ekki, en það þýðir ekki að þau myndu ráða vel við langar setningar sem innihalda mikið magn 

upplýsinga. Eins gæti þetta orsakast af rjáfuráhrifum í prófinu, það er að prófið greini ekki vel á milli 

þeirra sem eru með mikla færni. 

Íslensk börn sem hlotið hafa heilaáverka á máltökualdri sýna því ekki slakari færni en jafnaldrar 

þeirra, sem ekki hafa hlotið heilaáverka, í skilningi á málfræðilega misflóknum setningum miðað við 

það próf sem hér var lagt fyrir.  

5.3 Mat foreldra  

Eitt af þeim atriðum sem talið er hafa forspárgildi fyrir afleiðingar heilaáverka til lengri tíma er sú færni 

sem barn býr yfir áður en það verður fyrir heilaáverka en rannsóknir hafa meðal annars sýnt að því 

betri sem færni þeirra er áður en þau hljóta áverkann, því betri er færni þeirra eftir hann (Arroyos-

Jurado o.fl., 2000; Ewing-Cobbs og Barnes, 2002). Þar sem ekki var unnt að meta þátttakendur í 

þessari rannsókn áður en þau hlutu heilaáverkana var stuðst við mat foreldra á málfærni þeirra fyrir 

áverkann. Þar kom fram að um 84,6% (11 börn) foreldra í rannsóknarhópnum mátu málþroska barna 

sinna í samræmi við eða betri en jafnaldra áður en það hlaut áverkann. 7,7% töldu að málþroskinn 

hefði ekki verið jafn góður og jafnaldra, og 7,7% töldu sig ekki vita hvernig málþroskinn hafði verið fyrir 

áverkann. Byggt á þessu mati má draga þá ályktun að flest börn í rannsóknarhópnum hafi haft 

málþroska sem var nokkurn veginn í samræmi við jafnaldra áður en þau hlutu heilaáverkann. Hlutfallið 

í samanburðarhópnum var svipað en þar mátu 92,3% foreldra málþroska barnsins í samræmi við eða 

betri en jafnaldra en 7,7% að málþroskinn hefði verið slakari en hjá jafnöldrum. Ekkert foreldri í 

rannsóknarhópnum tók eftir breytingum til hins verra eftir áverkann en 7,7% foreldra í 

samanburðarhópnum fannst barninu fara aftur eða að hægt hefði á málþroska þess eftir áverkann.  

Sé miðað við niðurstöður erlendra rannsókna ætti það að þýða að flest börnin væru í dag með 

málþroska í samræmi við jafnaldra. Niðurstöður þessarar rannsóknar virðast vera í samræmi við 

þessar hugmyndir en meirihluti barnanna í samanburðarhópnum fær málþroskatölu innan 

meðaltalsmarka og telst því vera með málþroska í samræmi við jafnaldra. Þó skal fara varlega í að 

túlka þessar niðurstöður þar sem einungis er byggt á mati foreldra nokkur ár aftur í tímann en ekki 

stöðluðum prófum. Einnig þarf að hafa í huga að það eru mjög fáir einstaklingar í báðum hópum. 

Þá hafa rannsóknir einnig bent til þess að börn sem hlotið hafa heilaáverka eigi í meiri erfiðleikum 

með frásagnarfærni, það að koma upplýsingum til skila og tali í styttri setningum en jafnaldrar þeirra 

án áverka (Crowe o.fl., 2014; Levin o.fl., 2001). Ekki var möguleiki á því í þessari rannsókn að meta 

frásagnir barnanna en foreldrar voru spurðir að því hvernig barninu gengi að eiga í samræðum við 

aðra og hversu skipulega því gengi að segja frá einhverju sem það hefur upplifað eða heyrt. 

Niðurstöður foreldra sýna að 92,3% foreldra barna (12 börn) í rannsóknarhópnum telja að barninu 

gangi eins vel, eða betur, en búast má miðað við aldur að eiga í samræðum við aðra og sama hlutfall 

foreldra telja að auðvelt eða nokkuð auðvelt sé að ná samhengi í því sem barnið segir þegar það segir 

frá. Í báðum tilfellum er einungis 7,7% (eitt barn) foreldra sem telur að barninu gangi ekki vel að eiga í 

samræðum eða að segja skipulega frá. Á báðum þessum atriðum telja allir foreldrar í 
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samanburðarhópnum að barninu gangi eins vel og búast mætti við miðað við aldur, eða betur. Þessar 

niðurstöður eru þvert á það sem erlendar rannsóknir sýna, en hér er þó einungis byggt á mati foreldra 

en ekki prófun svo það þarf að fara varlega í að draga ályktanir af þessum niðurstöðum.    

5.4 Áhrif aldurs við áverka á niðurstöður prófa  

Þá sýndu niðurstöður marktektarprófa að sterk jákvæð tengsl séu milli þess hversu gömul börnin voru 

þegar þau hlutu áverkann og málþroskatölu á Told-2P, þannig að því eldri sem börnin eru þegar þau 

hljóta áverkann, því hærri málþroskatala. Þetta bendir til þess að börn sem eru yngri þegar þau slasast 

séu líklegri til að hafa slakari málþroska heldur en börn sem slasast þegar þau eru orðin eldri.  

Þegar prófhlutar málþroskaprófsins voru skoðaðir sérstaklega kom einnig í ljós marktæk fylgni milli 

aldurs við áverka og mælitölu tals, mælitölu merkingarfræðiþáttar og mælitölu setningafræðiþáttar. Um 

sterkt jákvætt samband var að ræða í öllum þremur tilfellum sem bendir til þess að því eldri sem börn 

eru við áverkann því hærri mælitölu fá þau. Þessar niðurstöður eru í samræmi við erlendar niðurstöður 

þar sem fram hefur komið að börn sem hljóta heilaáverka ung nái oft ekki jafn góðum bata og þau sem 

eru orðin eldri þegar þau fá heilaáverka (Anderson o.fl., 2004; Catroppa og Anderson, 2004; Ewing-

Cobbs og Barnes, 2002).  

Ekki kom fram marktæk fylgni milli aldurs við áverka og Setningafræðiprófs, mælitölu hlustunar eða 

mælitölu hljóðkerfisþáttar. Aldur við áverka virðist því ekki hafa áhrif á skilning þeirra á misflóknum 

setningum, almennan málskilning þeirra eða hljóðkerfi.  

Þrátt fyrir að ekki séu marktæk tengsl á milli aldurs við áverka og allra prófþátta, gefa þessar 

niðurstöður  vísbendingar um að börnin séu viðkvæmari fyrir áhrifum heilaáverka þegar þau eru yngri 

og málþroski þeirra á meira mótunarstigi en þegar þau eldast. Það gæti því verið mikilvægt að fylgja 

betur eftir börnum sem hljóta heilaáverka ung að árum og meta stöðu þeirra með tilliti til málþátta.  

5.5 Takmarkanir rannsóknarinnar 

Helstu takmarkanir rannsóknarinnar liggja í fjölda þátttakenda. Ekki er unnt að ætla að yfirfæra 

niðurstöður hennar yfir á þýðið með fullri vissu þar sem aðeins voru 13 börn í hvorum hópi. Þrátt fyrir 

að niðurstöðurnar séu ekki tölfræðilega marktækar á öllum prófþáttum má engu að síður sjá 

vísbendingar um að börn sem hlotið hafa heilaáverka sýni frekar með slakari málfærni á ákveðnum 

málþáttum en jafnaldrar þeirra án heilaáverka. 

Ákveðinnar ónákvæmni gætir í skráningu sjúkraskráa en misjafnt er hversu vel hvert tilfelli er skráð 

og hversu vel einkennum barnanna er lýst. Því er ekki öruggt að öll börnin í úrtakinu hafi verið með 

alvarlegri einkenni en þau sem voru ekki með í úrtakinu. Þá er ekki heldur öruggt að börnin sem ekki 

voru höfð með hafi verið með vægari einkenni en þau sem valin voru í úrtakið. Í einhverjum tilfellum 

reyndist erfitt að meta út frá skráningu hversu alvarlegur áverkinn var og hvað það er sem leiðir til þess 

að barn sé haft í eftirliti í nokkrar klukkustundir eða þá hvað veldur því að það sé sent heim strax að 

lokinni skoðun. Meðal annars voru fleiri en eitt dæmi um börn sem voru með greiningarnúmer fyrir 

heilahristing (S06.0) en læknir skrifar í sögu að það séu engin merki um heilahristing/heilaáverka. 

Einnig voru dæmi um að engar upplýsingar aðrar en persónuupplýsingar og greiningarnúmer væru 
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skráðar og því ekki hægt að vita hver einkennin voru, hvaða meðferð barnið fékk, hve lengi var fylgst 

með því eða annað slíkt sem myndi hjálpa til við að leggja mat á áverkann.  

Auk þessa var leitin sem notast var við takmörkuð. Þannig voru dæmi um börn í 

rannsóknarhópnum sem aðeins komu upp einu sinni í leitinni en voru engu að síður með fleiri en einn 

greindan heilaáverka á því tímabili sem leitin miðaðist við, auk þess sem það voru börn í 

samanburðarhópi með greindan heilaáverka á umræddu tímabili án þess að þau kæmu upp í 

rannsóknarhópnum. Við getum því ekki vitað með vissu hversu stór hópur barna með greindan 

heilaáverka kom ekki upp í leitinni og hafði því ekki möguleika á að vera partur af úrtaki fyrir þessa 

rannsókn. 

Að lokum þarf að hafa í huga að ekki eru til próf á íslensku fyrir þennan aldur sem leggja mat á 

marga þá þætti sem erlendar rannsóknir hafa sýnt fram á að reynist börnum sem hlotið hafa 

heilaáverka erfiðir, svo sem kaldhæðni, tvíræðni og skilningur á óbókstaflegum hugtökum og 

blekkingum. Ekki reyndist heldur unnt að skoða hér samskiptafærni barnanna, frásagnir eða færni í að 

koma ákveðnum upplýsingum til skila, en allt eru þetta atriði sem vísbendingar eru um að geti reynst 

börnum sem hlotið hafa heilaáverka erfiðari en jafnöldrum þeirra sem ekki hafa fengið heilaáverka.    
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6 Ályktanir 

Áhrif heilaáverka á málfærni barna hafa ekki mikið verið skoðuð, og engin slík rannsókn hefur verið 

gerð á íslenskum börnum. Þessari rannsókn var ætlað að skoða hvort börn sem fengju heilaáverka á 

máltökualdri sýndu slakari málfærni en jafnaldrar án slíkra áverka. Niðurstöður rannsóknarinnar gefa til 

kynna vísbendingar um að börn sem hlotið hafa heilaáverka fyrir fimm ára aldur sýni slakari færni á 

hefðbundnu málþroskaprófi en jafnaldrar þeirra sem ekki hafa fengið slíka áverka. Þó flest barnanna 

mælist innan meðaltalsmarka mælast börnin í rannsóknarhópnum að jafnaði mun neðar en börnin í 

samanburðarhópnum.  

Þó erfitt sé að ætla að yfirfæra þessar niðurstöður á allt þýðið sýna þær að ákveðið mynstur virðist 

vera til staðar sem full ástæða er til að skoða nánar. Gera þyrfti stærri rannsókn, með fleiri 

þátttakendum, og þar sem skoðaðir væru fleiri þættir tungumálsins. Skoða þyrfti sérstaklega atriði eins 

og skilning á löngum setningum þar sem fram kemur mikið magn upplýsinga, frásagnarfærni, skilning 

á kaldhæðni, tvíræðni og óbókstaflegum hugtökum. Það vantar þó próf sem mælir slíkt fyrir 

íslenskumælandi börn.  

Í framhaldinu væri einnig áhugavert að skoða stöðu þessara barna þegar þau komast á 

framhaldsskólaaldur. Þá væri hægt að skoða hvort munurinn milli hópanna sé ennþá til staðar eða 

hvort það dregur úr honum eftir því sem lengra líður frá áverkanum. Í samhengi við þær erlendu 

rannsóknir sem sýna að börn sem hafa fengið heilaáverka geti átt í erfiðleikum með samskiptafærni og 

að nota tungumálið í skóla gæti verið áhugavert að skoða hvort börn sem hljóta heilaáverka ung að 

árum séu líklegri til að hætta í skóla að loknu skyldunámi. 
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Fylgiskjal 1 

Glasgow Coma skalinn 

Glasgow Coma stigun fullorðinna                       Glasgow Coma stigun barna 

Viðbrögð Stig Viðbrögð Stig 

Opnar augu  Opnar augu  

Sjálfskrafa 4 Sjálfkrafa 4 

Við kall 3 Við kall 3 

Við sársauka 2 Við sársauka 2 

Engin svörun 1 Engin svörun 1 

Hreyfingar  Hreyfingar  

Fylgir fyrirmælum 6 Hreyfir sig sjálfskrafa og/eða fylgir 

fyrirmælum um hreyfingu 

6 

Staðsetur sársauka 5 Sársaukasvörun:  

Dregur sig frá sársauka/eðlileg beygja 4 Staðsetur sársauka/eðlileg beygja 4 

Óeðlileg beygja 3 Óeðlileg beygja 3 

Óeðlileg rétta 2 Óeðlileg rétta 2 

Engin svörun 1 Engin svörun 1 

Svörun með tjáskiptum  Svörun með tjáskiptum  

  Brosir/sýnir samskiptahæfni/fylgir 

hljóðum 

5 

Áttaður 5 Grátur                        Samskipti  

Ruglaður 4   Huggandi                     Óviðeigandi  4 

Stök orð 3 Óhuggandi                    Stöðugt pirruð 3 

Óskiljanleg hljóð 2 Óstöðugur       Óróleg/eirðarlaus/stynja 2 

Engin svörun 1 Engin svörun                   Engin svörun 1 

 Landspítali Háskólasjúkrahús. (2011).  
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Fylgiskjal 2  

Samanburðarrannsókn á málfærni barna með og án heilaáverka 

Lokaverkefni Rósalindar Kristjánsdóttur til MS-gráðu í talmeinafræði við Háskóla Íslands 

 

Spurningalisti 

Börn í rannsóknarhópi 

 

Kæra foreldri, 

Vinsamlega svaraðu þessum spurningalista eftir bestu getu. Spurningalistinn er nafnlaus og 

ekki verður hægt að rekja svör til einstakra þátttakenda. Þátttakendur mega sleppa einstökum 

spurningum, en vel útfylltir spurningalistar nýtast best. 

 

Stelpa ____          Strákur ____                         Fæðingarmánuður og ár _________ 

 

1. Hvað var barnið gamalt þegar það hlaut umræddan heilaáverka?  ___________ 

 

2. Hvernig metur þú að málþroski barnsins hafi verið áður en það hlaut heilaáverkann? 

a. Betri en jafnaldra 

b. Í samræmi við jafnaldra 

c. Ekki jafn góðan og jafnaldra 

d. Veit ekki 

 

3. Fannst þér þú verða var/vör við breytingar á málþroska barnsins eftir heilaáverkann? 

a. Já, mér fannst barninu fara aftur eða hægja á sér í málþroska 

b. Nei, ég tók ekki eftir neinum breytingum til hins verra 

c. Veit ekki 
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4. Hvernig metur þú málþroska barnsins í dag? 

a. Betri en jafnaldra 

b. Í samræmi við jafnaldra 

c. Ekki jafn góðan og jafnaldra 

d. Veit ekki 

 

5. Hvernig finnst þér barninu ganga að eiga í samræðum við aðra? 

a. Eins vel og búast má við miðað við aldur 

b. Betur en búast má við miðað við aldur 

c. Ekki jafn vel og búast má við miðað við aldur 

d. Veit ekki 

 

6. Hvernig gengur barninu að segja skipulega frá einhverju sem það hefur upplifað eða 

heyrt? 

a. Vel, það er auðvelt að ná samhengi í því sem barnið segir 

b. Sæmilega, það er nokkuð auðvelt að ná samhengi í því sem barnið segir 

c. Ekki vel, það er erfitt að ná samhengi í því sem barnið segir 

d. Veit ekki 

 

7. Hefur þú á einhverjum tímapunkti haft áhyggjur af málþroska barnsins? 

(Það má merkja við fleiri en einn valkost) 

a. Já, áður en það hlaut heilaáverkann 

b. Já, eftir að það hlaut heilaáverkann 

c. Nei, ég hef ekki haft áhyggjur af málþroska barnsins 

 

8. Hvernig telur þú námslega stöðu barnsins vera á heildina litið?  

a. Í samræmi við jafnaldra 

b. Ekki jafn góða og  jafnaldra 

c. Betri en jafnaldra 

d. Veit ekki 
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9. Tókstu eftir breytingum á námslegri getu barnsins eða hæfileika til að læra nýja hluti 

eftir heilaáverkann? 

a. Já, barnið fór að eiga erfiðara með nám eða að læra nýja hluti en áður 

b. Nei, ég varð ekki var/vör við neinar breytingar 

c. Veit ekki  

 

10. Hvernig gengur barninu að eignast vini meðal jafnaldra? 

a. Vel, það á góða vini sem það leikur oft við 

b. Sæmilega, það á vini, en leikur ekki oft við sama barnið 

c. Ekki vel, það á fáa vini og leikur sér yfirleitt eitt 

d. Veit ekki 

 

11. Heilt á litið, hvernig telur þú félagslega stöðu barnsins vera? 

a. Góða, því líður vel innan um önnur börn 

b. Sæmilega, því líður yfirleitt vel innan um önnur börn, en leitast frekar við að 

vera eitt eða með börnum úr öðrum aldurshópum 

c. Ekki góða, því virðist oft ekki líða vel innan um önnur börn og leitar frekar í 

að vera eitt eða með fullorðnum 

 

12. Hlaut barnið áverka af einhverju tagi fyrir umræddan heilaáverka? 

(Það má merkja við fleiri en einn valkost) 

a. Já, heilaáverka greindan á bráðadeild eða sjúkrahúsi 

b. Já, annars konar áverka greindan á bráðadeild eða sjúkrahúsi 

c. Já, heilaáverka, en ekki þurfti að leita á bráðadeild eða sjúkrahús 

d. Já, annars konar áverka, en ekki þurfti að leita á bráðadeild eða sjúkrahús 

e. Nei 

f. Veit ekki 
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13. Hefur barnið hlotið áverka af einhverju tagi eftir umræddan heilaáverka? 

(Það má merkja við fleiri en einn valkost) 

a. Já, heilaáverka greindan á bráðadeild eða sjúkrahúsi 

b. Já, annars konar áverka greindan á bráðadeild eða sjúkrahúsi 

c. Já, heilaáverka, en ekki þurfti að leita á bráðadeild eða sjúkrahús 

d. Já, annars konar áverka, en ekki þurfti að leita á bráðadeild eða sjúkrahús 

e. Nei 

f. Veit ekki 

 

 

 

 

 

 



  

54 

Fylgiskjal 3 

Samanburðarrannsókn á málfærni barna með og án heilaáverka 

Lokaverkefni Rósalindar Kristjánsdóttur til MS-gráðu í talmeinafræði við Háskóla Íslands 

 

Spurningalisti 

Börn í samanburðarhópi 

 

Kæra foreldri, 

Vinsamlega svaraðu þessum spurningalista eftir bestu getu. Spurningalistinn er nafnlaus og 

ekki verður hægt að rekja svör til einstakra þátttakenda. Þátttakendur mega sleppa einstökum 

spurningum, en vel útfylltir spurningalistar nýtast best. 

 

Stelpa ____          Strákur ____                         Fæðingarmánuður og ár _________ 

 

1. Hvað var barnið gamalt þegar það hlaut umræddan áverka?  ___________ 

 

2. Hvernig metur þú að málþroski barnsins hafi verið áður en það hlaut áverkann? 

a. Betri en jafnaldra 

b. Í samræmi við jafnaldra 

c. Ekki jafn góðan og jafnaldra 

d. Veit ekki 

 

3. Fannst þér þú verða var/vör við breytingar á málþroska barnsins eftir áverkann? 

a. Já, mér fannst barninu fara aftur eða hægja á sér í málþroska 

b. Nei, ég tók ekki eftir neinum breytingum til hins verra 

c. Veit ekki 
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4. Hvernig metur þú málþroska barnsins í dag? 

a. Betri en jafnaldra 

b. Í samræmi við jafnaldra 

c. Ekki jafn góðan og jafnaldra 

d. Veit ekki 

 

5. Hvernig finnst þér barninu ganga að eiga í samræðum við aðra? 

a. Eins vel og búast má við miðað við aldur 

b. Betur en búast má við miðað við aldur 

c. Ekki jafn vel og búast má við miðað við aldur 

d. Veit ekki 

 

6. Hvernig gengur barninu að segja skipulega frá einhverju sem það hefur upplifað eða 

heyrt? 

a. Vel, það er auðvelt að ná samhengi í því sem barnið segir 

b. Sæmilega, það er nokkuð auðvelt að ná samhengi í því sem barnið segir 

c. Ekki vel, það er erfitt að ná samhengi í því sem barnið segir 

d. Veit ekki 

 

7. Hefur þú á einhverjum tímapunkti haft áhyggjur af málþroska barnsins? 

(Það má merkja við fleiri en einn valkost) 

a. Já, áður en það hlaut áverkann 

b. Já, eftir að það hlaut áverkann 

c. Nei, ég hef ekki haft áhyggjur af málþroska barnsins 

 

8. Hvernig telur þú námslega stöðu barnsins vera á heildina litið? 

a. Í samræmi við jafnaldra 

b. Ekki jafn góða og jafnaldra 

c. Betri en jafnaldra 

d. Veit ekki 
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9. Tókstu eftir breytingum á námslegri getu barnsins eða hæfileika til að læra nýja hluti 

eftir áverkann? 

a. Já, barnið fór að eiga erfiðara með nám eða að læra nýja hluti en áður 

b. Nei, ég varð ekki var/vör við neinar breytingar 

c. Veit ekki  

 

10. Hvernig gengur barninu að eignast vini meðal jafnaldra? 

a. Vel, það á góða vini sem það leikur oft við 

b. Sæmilega, það á vini, en leikur ekki oft við sama barnið 

c. Ekki vel, það á fáa vini og leikur sér yfirleitt eitt 

d. Veit ekki 

 

11. Heilt á litið, hvernig telur þú félagslega stöðu barnsins vera? 

a. Góða, því líður vel innan um önnur börn 

b. Sæmilega, því líður yfirleitt vel innan um önnur börn, en leitast frekar við að 

vera eitt eða með börnum úr öðrum aldurshópum. 

c. Ekki góða, því virðist oft ekki líða vel innan um önnur börn og leitar frekar í 

að vera eitt eða með fullorðnum 

 

12. Hlaut barnið áverka af einhverju tagi fyrir umræddan áverka? 

(Það má merkja við fleiri en einn valkost) 

g. Já, heilaáverka greindan á bráðadeild eða sjúkrahúsi 

h. Já, annars konar áverka greindan á bráðadeild eða sjúkrahúsi 

i. Já, heilaáverka, en ekki þurfti að leita á bráðadeild eða sjúkrahús 

j. Já, annars konar áverka, en ekki þurfti að leita á bráðadeild eða sjúkrahús 

k. Nei 

l. Veit ekki 
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13. Hefur barnið hlotið áverka af einhverju tagi eftir umræddan áverka? 

(Það má merkja við fleiri en einn valkost) 

a. Já, heilaáverka greindan á bráðadeild eða sjúkrahúsi 

b. Já, annars konar áverka greindan á bráðadeild eða sjúkrahúsi 

c. Já, heilaáverka, en ekki þurfti að leita á bráðadeild eða sjúkrahús 

d. Já, annars konar áverka, en ekki þurfti að leita á bráðadeild eða sjúkrahús 

e. Nei 

f. Veit ekki 
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Fylgiskjal 4 

Listi yfir breytur, sem teknar verða úr sjúkraskrá Landspítala 

1) Nafn barns, fæðingardagur og ár (2007), kyn og búseta (Stór-Reykjavíkursvæðið) 

2) Nöfn foreldra/foreldris, heimilisfang og símanúmer 

3) Þjóðerni/móðurmál (íslenskt/íslenska) 

4) Greiningarnúmer heilaáverka (ICD-10 S06.0-S06.9) 

5) Greiningarnúmer vegna mögulega óskráðra heilaáverka við fjöláverka (ICD-10 T00-09) 

6) Greiningarnúmer vægra áverka utan miðtaugakerfis (ICD-10 S40-99) 

7) Alvarleiki heilaáverka samkvæmt mælingum, svo sem GCS, PTA, CT, MRI eða 

taugalæknisfræðilegu mati 

8) Tímasetning áverka á tímabilinu 01.01.2007 - 31.12.2012 

9) Fjöldi og dagsetning heilaáverka barns frá fæðingu og fram til september 2015 

10) Koma á bráðadeild eða innlögn á LSH 

11) Önnur greininganúmer mögulegra þátttakenda, sem kunna að leiða til frávísunar hvað þátttöku 

snertir, svo sem sjúkdómar í miðtaugakerfi, frávik í þroska eða heyrnarskerðing 

 

Upplýsingar um sumar breytur munu berast til okkar frá tölvudeild gegnum sjúkraskrá LSH (1, 4, 6, 8, 

9 og 10), upplýsingar um aðrar breytur þurfum við að leita eftir með því að fletta í gegnum rafrænar 

sjúkraskýrslur einstaklinga í sjúkraskrá LSH (2, 3, 5, 7 og 11). 

Við gerum okkur grein fyrir að mögulega eru ekki allar upplýsingar, sem við leitum eftir skráðar í 

sjúkraskrá LSH í öllum tilvikum, en þetta er sá upplýsingagrunnur sem við munum byggja val 

þátttakenda á. 

Upplýsingar um flestar breytur verða skráðar á blöð utan sjúkraskrár LSH (1, 2, 4, 6, 7, 8, 9 og 10), en 

þessi blöð verða varðveitt í læstum hirslum á skrifstofu ábyrgðarmanns og þess verður gætt að halda 

persónugreinanlegum upplýsingum um nöfn barna og foreldra, fæðingardag barna, heimilisfang og 

símanúmer foreldra aðskildum frá öðrum upplýsingum, sem verða ópersónugreinanlegar (fyrir þessum 

atriðum er greið nákvæm grein í Umsókn til Siðanefndar Landspítala). 
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Fylgiskjal 5  

                                                             

   

Kynningarbréf fyrir vísindarannsóknina 

Samanburðarrannsókn á málfærni barna með og án heilaáverka 

 

Lokaverkefni Rósalindar Kristjánsdóttur til MS-gráðu í talmeinafræði við Háskóla Íslands 

 

Kæru foreldrar/forráðamenn, 

 

Rannsókn þessi hefur hlotið leyfi framkvæmdastjóra lækninga og Siðanefndar Landspítala 

(LSH). Í kjölfar leyfisveitingar fengum við undirrituð, Rósalind Kristjánsdóttir, 

aðalrannsakandi, og Jónas G. Halldórsson, ábyrgðarmaður rannsóknarinnar, nafnalista í 

hendur, sem unninn var úr sjúkraskrá LSH, þar sem nafn barns ykkar var skráð meðal 

mögulegra þátttakenda í rannsókninni. 

Við bjóðum ykkur ásamt barni ykkar að taka þátt í rannsókninni, sem tekur fyrir málfærni 

barna sem hlotið hafa heilahristing eða aðra heilaáverka, samanborið við börn sem hafa hlotið 

annars konar væga áverka. Vinsamlegast lesið vel eftirfarandi upplýsingar um rannsóknina og 

hvað felst í þátttöku.  

Þessari rannsókn er ætlað að skoða mállega færni og málþroska íslenskra barna sem fædd 

eru árið 2007 og hafa verið greind með heilahristing eða aðra heilaáverka fyrir fimm ára 

aldur. Ætlunin er að bera málfærni þeirra saman við málfærni jafnaldra, sem ekki hafa hlotið 

heilaáverka, en verið greindir með áverka af öðrum toga. Öll börnin sem um ræðir eru nú á 

áttunda og níunda aldursári, eða í 3. bekk grunnskóla. Upplýsingar um greiningar barnanna 

eru fengnar úr sjúkraskrá LSH. Niðurstöður rannsóknarinnar kunna að gefa vísbendingar um 

hvort þörf sé á verklagsreglum í kjölfar heilaáverka hjá börnum um sérhæft mat, íhlutun og 

eftirfylgd hvað snertir málþætti. Niðurstöður rannsóknarinnar verða birtar í lokaverkefni 

Rósalindar. 

Allar persónuupplýsingar verða varðveittar í læstri hirslu á LSH og engar persónugreinandi 

upplýsingar munu koma fram við birtingu niðurstaðna. Samkvæmt reglum Persónuverndar 
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verður öllum rannsóknargögnum eytt að rannsókn lokinni eða innan fimm ára. 

Ábyrgðarmaður og aðalrannsakandi rannsóknarinnar eru bundnir þagnareiði.  

Þátttaka í rannsókninni felst í því að Rósalind leggur tvö próf fyrir barnið, annars vegar 

hefðbundið málþroskapróf (TOLD-2P) og hins vegar próf sem kannar skilning á misflóknum 

setningum. Auk þess mun hún biðja foreldra að svara stuttum spurningalista um málþroska, 

námsárangur og félagsfærni barnsins. Fyrirlögn prófanna tekur um 60 mínútur. Foreldrum 

verður boðið að vera viðstaddir prófunina og geta þannig fylgst með og nýtt tímann til að 

svara spurningalistanum. 

Engin þekkt áhætta er af þátttöku í rannsókninni, en Svanhvít Björgvinsdóttir, sérfræðingur 

í klínískri sálfræði, mun veita þátttakendum stuðning og ráðgjöf komi fram óskir um slíkt. 

Engum ber skylda til að taka þátt í þessari rannsókn og er þátttakendum frjálst að neita að 

svara einstökum spurningum eða ræða einstök efnisatriði, en vel útfylltir spurningalistar 

nýtast best. Þátttakendur, börn og foreldrar, geta hætt þátttöku hvenær sem er án nokkurra 

útskýringa og það kemur ekki til með að hafa áhrif á þá heilbrigðisþjónustu sem þeir fá á 

LSH. 

Um það bil 1-2 vikum eftir að ykkur berst þetta bréf mun Rósalind hafa samband við ykkur 

símleiðis varðandi þátttöku í rannsókninni. 

Framkvæmd rannsóknarinnar er í höndum Rósalindar Kristjánsdóttur, meistaranema í 

talmeinafræði við Háskóla Íslands (HÍ) (rok3@hi.is; 847-6685). Ábyrgðarmaður 

rnnsóknarinnar er Jónas G. Halldórsson, taugasálfræðingur á Grensásdeild LSH 

(jonasgh@landspitali.is; 543 9116). Aðrir sem koma að rannsókninni eru Sigríður 

Magnúsdóttir, dósent við HÍ og talmeinafræðingur á LSH (siggatal@landspitali.is) og 

Guðmundur B. Arnkelsson, dósent við HÍ (gudmuarn@hi.is). 

 

Með bestu kveðjum og þakklæti, 

_________________________________  ______________________________ 

Rósalind Kristjánsdóttir, aðalrannsakandi  Jónas G. Halldórsson, ábyrgðarmaður 

nemi í talmeinafræði við Læknadeild HÍ 

 

Ef þú hefur spurningar um rétt þinn sem þátttakandi í þessari vísindarannsókn eða vilt hætta þátttöku í 

rannsókninni, getur þú snúið þér til Siðanefndar Landspítala, Eirbergi, Eiríksgötu 34, 101 Reykjavík. Sími: 543 

7465,   tölvupóstur: sidanefnd@landspitali.is 
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Samanburðarrannsókn á málfærni barna með og án heilaáverka  

Yfirlýsing um samþykki til þátttöku 

 

Nafn barns  _______________________________________________  

Fæðingardagur og ár   ________________ 

Nafn/nöfn foreldra/forráðamanna ________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

Ég staðfesti hér með undirskrift minni að ég hafi lesið  kynningarbréf um 

Samanburðarrannsókn á málfærni barna með og án heilaáverka, að mér hafi verið kynnt eðli 

og umfang þessarar vísindarannsóknar og að ég er samþykk/ur þátttöku minni og barns míns. 

Ég staðfesti einnig að ég hafi fengið tækifæri til að ræða rannsóknarverkefnið, spyrja 

spurninga í tengslum við það og að ég hafi fengið fullnægjandi svör. Ég geri mér grein fyrir 

því að þrátt fyrir undirskrift mína geti ég dregið okkur úr rannsókninni hvenær sem er án 

frekari skýringa eða eftirmála. 

Mér er ljóst að rannsóknargögnum verður eytt að rannsókn lokinni.  

 

Undirskrift foreldis/forráðamanns og dagsetning: 

 

_________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________ 
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Samanburðarrannsókn á málfærni barna með og án heilaáverka. 

 

Yfirlýsing um trúnaðar- og þagnarskyldu 

 

Ég, undirrituð, lýsi því hér með að ég er bundin bæði þagnar- og trúnaðarskyldu gagnvart 

öllum gögnum og upplýsingum um þátttakendur og öðru sem ég kann að komast að við 

rannsókn mína til MS-gráðu í talmeinafræði við Háskóla Íslands. Mér er ljóst að mér er það 

óheimilt að afla gagna eða upplýsinga um þátttakendur eða foreldra þeirra sem ekki eru 

nauðsynlegar rannsókninni sjálfri. Einnig er mér ljóst að trúnaðar- og þagnarskylda mín helst 

að lokinni rannsókn og eins þótt þátttakendur ákveði að draga þátttöku sína til baka áður en 

rannsókn er lokið. 

 

Reykjavík, febrúar 2016, 

 

 

__________________________________ 

Rósalind Signýjar Kristjánsdóttir 

Kt. 071282-3849 

Nemi í talmeinafræði við Háskóla Íslands 

 

 


