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Ágrip 

Rannsókn þessi er hluti af landfræðilega afmörkuðu framhaldsrannsókninni, Litlir fyrirburar– 

langtímaeftirlit, þar sem heilsufar og þroski lítilla fyrirbura er kannaður. Tilgangurinn var að 

kanna hvað einkennir skynúrvinnslu þeirra á unglingsárunum og að svara því hvort 

marktækur munur væri á útkomu unglinganna í rannsóknarhópnum og jafnaldra þeirra í 

samanburðarhópnum. Þátttakendur voru 30 unglingar sem fæddir voru á árunum 1991–1995 

og vógu minna en 1000 g við fæðingu og 29 fullburða jafnaldrar þeirra. Við upplýsingaöflun 

var notast við sjálfsmatslistann Sensory Profile fyrir unglinga og fullorðna en honum er ætlað 

að meta skynúrvinnslu. Rannsóknin byggir á megindlegri aðferðafræði. Niðurstöður voru 

skoðaðar með lýsandi tölfræði og t–prófi óháðra úrtaka var beitt til að bera saman hópana. 

Niðurstöður sýndu að meirihluti unglinga sem fæddir voru litlir fyrirburar virtust ekki eiga við 

skynúrvinnsluvanda að stríða. Aukið skynnæmi var þó áberandi hjá hluta rannsóknarhópsins 

sem og lág skráning skynboða. Meirihluti samanburðarhópsins skoraði Svipað og flestir í 

þremur fjórðungum. Hins vegar raðaðist meirihluti hans í flokkinn Minna en flestir í 

fjórðungnum Lág skráning skynboða. Marktækur munur var á meðaltali heildarskora unglinga 

í rannsóknarhópnum og samanburðarhópnum í þremur fjórðungum og var meðaltal 

rannsóknarhópsins ávallt hærra. Á heildina litið virtist því meirihluti allra þátttakenda ekki 

glíma við skynúrvinnsluvanda. Aukin þekking á skynúrvinnslu barna og unglinga leiðir meðal 

annars til þess að þeir sem að umgangast þá geri sér raunhæfari væntingar til færni þeirra og 

þátttöku í athöfnum daglegs lífs. Upplýsingar um skynúrvinnslu unglinganna eru mikilvægur 

hluti framhaldsrannsóknarinnar, Litlir fyrirburar– langtímaeftirlit. Þær varpa ljósi á 

framtíðarhorfur unglinganna og hvort vísbendingar um skynúrvinnsluvanda, sem þeir virtust 

glíma við í æsku, fylgi þeim fram á fullorðinsárin. 

Lykilhugtök: Litlir fyrirburar, Skynúrvinnsla, AASP. 
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Abstract 

This study is part of a geographically defined longitudinal study on the long–term outcome of 

extremely low birth weight (ELBW) infants with regard to their health and development. The 

aim was to establish the sensory processing of these children during their teen years and to 

compare their outcome to that of a control group. The participants were 30 teenagers, born 

between 1991–1995 and weighing under 1000 g at birth. The control group were 29 teenagers 

born with normal birthweight. The Adolescent/Adult Sensory Profile– AASP was used to 

gather data. The instrument measures sensory processing in everyday life. The study 

employed quantitative methods. Descriptive statistics was used to analyse the results of the 

ELBW group and an independent sample t–test to compare the two groups. The results 

showed that the majority of teenagers born with ELBW had no difficulties with sensory 

processing. Increased sensory sensitivity was prominent though for a percentage of the ELBW 

group such as low sensory registration. The majority of the control group scored Similar to 

others in three of the four quarters of the instrument. On the other hand the majority rated in 

the section Fewer than others in the quarter of Low sensory registration. There was a 

significant difference in the total average score between the two groups in three of the 

quarters where the average of the ELBW group was always higher. On the whole it seems that 

the majority of participants do not have difficulties with sensory processing. Increased 

knowledge of sensory processing leads to more realistic expectations for teenagers 

participation in daily activities. Information about the ELBW teenagers’ sensory processing 

are an important part of the long–term study. In addition the results can be used to develop 

targeted services for this group. 

Key words: Extremely low birth weight (ELBW), Sensory Processing, AASP. 
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Kafli I  

Inngangur 

Framhaldsrannsóknin Litlir fyrirburar– langtímaeftirlit hefur staðið yfir frá árinu 1996. 

Tilgangur hennar er að kanna heilsufar og þroska barna sem fædd voru á Íslandi á árunum 

1991–1995 og vógu minna en 1000 g við fæðingu. Sú rannsókn sem hér birtist er hluti af 

framhaldsrannsókninni og er ætlunin að kanna hvað einkenni skynúrvinnslu barnanna á 

unglingsárum. Einnig er leitast við að svara því hvort marktækur munur sé á útkomu 

unglinganna í rannsóknarhópnum og fullburða jafnaldra þeirra í samanburðarhópnum. Hér á 

eftir verður greint frá rannsóknum sem tengjast fyrirburum og fjallað verður um 

skynúrvinnslu, hugmyndafræði og líkön henni tengd. Rannsóknarspurningar eru settar fram 

og meginhugtök skilgreind. Í lok kaflans er uppbyggingu skýrslunnar gerð skil. 

 

Bakgrunnsupplýsingar 

Fyrirburar eru skilgreindir sem börn sem fæðst hafa áður en 37. viku 

meðgöngulengdar er náð (World Health Organization, 2007). Ennfremur eru fyrirburar 

flokkaðir eftir fæðingarþyngd og er mjög lág fæðingarþyngd (e. very low birth weight) notuð 

um börn með fæðingarþyngd undir 1500 g og sérlega lág fæðingarþyngd (e. extremely low 

birth weight) notuð um börn með fæðingarþyngd undir 1000 g (Papageorgiou, Pelausa og 

Kovecs, 2005).  

Rannsóknarhópurinn, sem tekið er mið af í þessari ritgerð, eru unglingar sem höfðu 

sérlega lága fæðingarþyngd. En einnig er leitað heimilda í rannsóknum á börnum með mjög 

lága fæðingarþyngd þar sem sá hópur hefur verið rannsakaður ítarlegar. Á níunda áratug 

síðustu aldar hófst framleiðsla á lyfinu lungnablöðruseyti og um árið 1990 var notkun þess 

orðin almenn. Í kjölfarið jukust lífslíkur fyrirbura til muna, einkum meðal minnstu barnanna. 

Börn sem fædd voru á Íslandi á árunum 1991–1995 og vógu minna en 1000 g við fæðingu 
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hafa tekið þátt í framhaldsrannsókn á heilsufari og þroska. Í þeirri rannsókn flokkast sá hópur 

til lítilla fyrirbura og verður hér eftir sú skilgreining notuð yfir öll börn sem vógu undir 1000 g 

við fæðingu. Í íslensku rannsókninni var hópnum fylgt eftir frá fæðingu og er hann á aldrinum 

15–20 ára við framkvæmd rannsóknarinnar. Yfirumsjón rannsóknarinnar er í höndum 

Ingibjargar Georgsdóttur sérfræðings í barna– og nýburalækningum. Í samræmi við erlendar 

rannsóknir kom í ljós að lífslíkur íslensku fyrirburanna í rannsókninni jukust umtalsvert í 

samanburði við fyrirbura fædda á árunum 1982–1990. Þrátt fyrir auknar lífslíkur þá var ekki 

marktækur munur á fötlunargreiningum á þessum tveimur tímabilum (Ingibjörg Georgsdóttir 

og Atli Dagbjartsson, 2003).  

Erlendar rannsóknir hafa sýnt fram á sterkar vísbendingar um að litlir fyrirburar séu 

líklegri til að eiga í meiri erfiðleikum í grunnskóla enda mælast þeir með lægri 

greindarvísitölu en þau börn sem fædd eru fullburða (Anderson og Doyle, 2003; Grunau, 

Whitfield og Davis, 2002; Litt, Taylor, Klein og Hack, 2005; Saigal o.fl., 2003a). Þess má 

geta að fáar erlendar rannsóknir ná yfir litla fyrirbura sem fæddir voru eftir árið 1990. 

Niðurstöður rannsókna á námsárangri og hegðunarvandamálum meðal unglinga sem vógu 

undir 1500 g við fæðingu eru fyrst núna að koma í ljós. Í ítarlegri yfirlitsgrein Saigal (2000) 

kemur fram að fyrirburar virðast standa verr en fullburða jafnaldrar þeirra hvað viðkemur 

vitrænum, hegðunarlegum og námslegum þáttum. Því kemur ekki á óvart að unglingar sem 

vógu undir 1000 g við fæðingu virðast koma mun lakar út en fyrirburar sem vógu þyngra við 

fæðingu. Einnig bendir Saigal á að rannsóknum beri ekki saman um hvort hegðunarvandamál, 

sem greindust á grunnskólaaldri meðal fyrirbura, jukust eða minnkuðu með hækkandi aldri 

barnanna.Vandamálin virtust ívið meiri meðal minnstu fyrirburanna. 

Við fimm ára aldur gengust þátttakendur þessarar rannsóknar undir mælingar á þroska 

með megináherslu á skynjun og hreyfingar. Matstækið Miller Assessment for Preschoolers 

(MAP) var notað og niðurstöður sýndu marktækan mun á vitsmuna– og skynhreyfiþroska á 
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milli hópanna. Rannsóknarhópurinn kom mun lakar út í flóknari skynúrvinnslu, samhæfingu 

og skipulagningu athafna miðað við samanburðarhópinn. Þessar niðurstöður gáfu til kynna að 

þörf væri á frekari rannsóknum á þroskamynstri, aðlögun og hegðun barnanna (Leosdottir, 

Egilson og Georgsdottir, 2005).  

 

Rannsóknin 

 Matstækið Sensory Profile fyrir unglinga og fullorðna (Adolescent/Adult Sensory 

Profile–AASP) var notað við upplýsingaöflun en það er mest notaða matstækið við 

gagnaöflun um skynúrvinnslu (Crane, Goddard og Pring, 2009). Matstækið er markbundið og 

hannað sem sjálfsmat fyrir unglinga og fullorðna, 11 ára og eldri. Niðurstöðurnar úr AASP er 

hægt að nota til að auka skilning á því hvers vegna einstaklingur hegðar sér eins og hann gerir 

og hvers vegna hann velur sér ákveðið umhverfi og aðstæður fram yfir annað (Brown og 

Dunn, 2002). AASP matstækið hefur verið þýtt yfir á íslensku og forprófað á íslenskum 

unglingum og fullorðnum. Niðurstöður bentu til þess að íslenska þýðingin væri nothæf og að 

samræmi væri milli atriða listans. Markmiðið með því að leggja matstækið fyrir er að afla sem 

gleggstar þekkingar á því hversu vel einstaklingar túlka skynáreiti og vinna úr þeim. Auk þess 

er markmiðið að meta áhrif röskunar á færni og hegðun í daglegu lífi þeirra (Brown og Dunn, 

2002; Hrefna Brynja Gísladóttir, Jóhanna Brynhildur Bjarnadóttir og Ragna Valdís Elísdóttir, 

2004). 

Í samræmi við tilgang rannsóknarinnar verður leitað svara við eftirfarandi 

rannsóknarspurningum: 

1. Hvað einkennir skynúrvinnslu unglinga sem fæddir voru litlir fyrirburar? 

2. Er munur á skynúrvinnslu unglinga í rannsóknarhópnum og samanburðarhópnum? Ef 

svo er hvernig birtist sá munur samkvæmt matstækinu AASP? 
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 Niðurstöður matstækisins AASP sem lagt var fyrir rannsóknarhópinn annars vegar og 

samanburðarhópinn hins vegar verða bornar saman. Rannsóknin er sú fyrsta hér á landi sem 

tekur á þessu viðfangsefni. Eins eru fáar erlendar rannsóknir til á þessu sviði svo vitað sé. 

Niðurstöður rannsóknarinnar geta gefið ákveðnar vísbendingar um skynúrvinnslu þeirra 

unglinga sem fæddir voru litlir fyrirburar. Einnig má ætla að niðurstöðurnar geti gefið 

gagnlegar upplýsingar um hvort viðbrögð og hegðun, þessara fyrrum lítilla fyrirbura, séu 

frábrugðin viðbrögðum og hegðun þeirra unglinga sem fæddir voru fullburða. 

 Rannsóknir hafa gefið til kynna að börn með skynúrvinnsluvanda, samkvæmt AASP, 

séu líklegri til að eiga í erfiðleikum við ýmsar daglegar athafnir (White, Mulligan, Merrill og 

Wright, 2007). Þessar niðurstöður skipta miklu máli fyrir iðjuvísindin. Þær styðja þá tilgátu 

iðjuþjálfa að börn sem eigi í erfiðleikum með skynúrvinnslu eigi einnig í erfiðleikum með að 

leysa dagleg viðfangsefni. Jafnframt geti niðurstöðurnar gefið góðar leiðbeiningar um hvernig 

íhlutun iðjuþjálfa skuli háttað. 

Það sem gefur þessari rannsókn aukið gildi er að hún er ein þeirra fáu sem til 

eru á þessu sviði og almennt skortir upplýsingar um mat og skoðanir unglinga sem 

fæddir voru litlir fyrirburar. Það á sérstaklega við um hegðun unglinganna, upplifun 

þeirra á umhverfinu og einnig því hvort vandamálin aukist eða minnki með hækkandi 

aldri. Einnig hafa rannsóknir sýnt að oft gætir ekki samræmis í mati foreldra, barna og 

fagaðila (Saigal, 2000).  

Það er ekki síður mikilvægt fyrir unglingana sjálfa, foreldrana og sérfræðinga 

að öðlast betri skilning á því hvernig unglingarnir bregðast við skynáreitum í daglegu 

lífi og hvers vegna þeir kjósa ákveðið umhverfi og aðstæður fram yfir aðrar (Brown og 

Dunn, 2002). Helstu takmarkanir rannsóknarinnar felast í því að úrtakið er fremur lítið 

sem getur haft áhrif á tölfræðiúrvinnsluna og þær ályktanir sem af niðurstöðum 

rannsóknarinnar má draga. Ljóst er að þegar þýðið er lítið vegur hver einstaklingur 
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þungt í niðurstöðunum. Það skal tekið fram að rannsóknin nær í raun til alls þýðisins í þessum 

aldurshópi, þ.e. allra barna sem fædd voru litlir fyrirburar hér á landi á árabilinu 1991–1995 

og voru lifandi við fimm ára aldur. 

 Hér á eftir verða meginhugtök rannsóknarinnar skilgreind til að auðvelda lesendum 

skilning á efninu. 

Fyrirburar: Börn sem fædd eru fyrir 37. viku meðgöngu (World Health Organization, 2007). 

Litlir fyrirburar: Börn með fæðingarþyngd undir 1000 g (Ingibjörg Georgsdóttir og Atli 

Dagbjartsson, 2003; Papageorgiou, Pelausa og Kovacs, 2005). 

Fyrrum litlir fyrirburar: Einstaklingar sem fæddir voru litlir fyrirburar og eru 14–19 ára.  

Unglingar: Einstaklingar 14–19 ára. 

Rannsóknarhópur: Börn sem fæddust á Íslandi á árunum 1991–1995 og vógu minna en 1000 

g við fæðingu. 

Samanburðarhópur: Unglingar sem fæddir voru sama dag (+/– einn dagur) og af sama kyni 

og rannsóknarhópurinn. Þá hefur meðgöngulengd náð 37 vikum eða meira og fæðingarþyngd 

2500 g eða meira. 

AASP: Adolescent/Adult Sensory Profile (Sensory Profile fyrir unglinga og fullorðna) (Brown 

og Dunn, 2002). 

Skynúrvinnsla: Eiginleikinn til að skynja, túlka, flokka og vinna úr skynáreitum þannig að þau 

öðlist merkingu og nýtist í samskiptum við umhverfið (Íðorð í iðjuþjálfun, 1996; Unsworth, 

1999). 

 

Hugmyndafræði 

Hugmyndafræðilegur rammi rannsóknarinnar er byggður á líkani Winnie Dunn um 

skynúrvinnslu (Dunn´s model of sensory processing) (Dunn, 1999). Samkvæmt líkaninu 

byggir skynúrvinnsla einstaklings á sambandi skynþröskuldar og hegðunar. Samband þessara 
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þátta útskýrir skynúrvinnslu og gefur ákveðnar upplýsingar sem hægt er að nýta sem leiðarvísi 

þegar íhlutun er skipulögð. Þverfaglegur hugmyndagrunnur liggur að baki líkaninu og tekur 

hann m.a. til taugakerfis, skynhreyfi– og sálfélagslegra þátta sem og þekkingar á vexti og 

þroska (Brown og Dunn, 2002; Brown, Tollefson, Dunn, Cromwell og Filion, 2001). 

Þar sem litlir fyrirburar virðast eiga í erfiðleikum með vitræna, hegðunarlega og 

námslega þætti í samanburði við fullburða jafnaldra þeirra (Saigal, 2000) er líkan Winnie 

Dunn um skynúrvinnslu valið til að leiða þessa rannsókn. 

Auk þess að byggja á líkani Winnie Dunn var einnig stuðst við líkanið The Person–

Enviroment–Occupation Model (PEO). Það líkan byggir á þeirri hugmyndafræði að samspil 

verði að vera á milli einstaklings, umhverfis og iðju. Líkaninu er oft lýst á myndrænan hátt en 

þá mynda fyrrnefndir þrír þættir sinn hringinn hver. Ef hringirnir skarast jafnt þá ríkir 

jafnvægi á milli þáttanna og færni við iðju er góð. Hins vegar ef skörunin er ójöfn getur færni 

við iðju að sama skapi ekki orðið góð (Law, Polatajko, Baptiste og Townsend, 2002; Stewart, 

Letts, Law, Cooper, Strong og Rigby, 2003). 

Ritgerðin skiptist í fimm kafla. Fyrsti kaflinn er inngangur að verkefninu þar sem fram 

koma ýmsar bakgrunnsupplýsingar. Í öðrum kafla er fræðileg umfjöllun þar sem greint er frá 

helstu rannsóknum sem birtar hafa verið og tengjast viðfangsefninu. Í þriðja kafla er 

aðferðafræði rannsóknarinnar gerð skil og í fjórða kafla eru niðurstöður kynntar. Í fimmta og 

síðasta kaflanum eru settar fram umræður byggðar á niðurstöðum ásamt því að velt er upp 

hugmyndum að framtíðarrannsóknum á þessu sviði. 
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Kafli II  

Heimildasamantekt 

Í upphafi kaflans verður greint frá niðurstöðum rannsókna sem gerðar voru á 

einstaklingum sem fæddir voru litlir fyrirburar. Þessar rannsóknir ná frá fæðingu fyrirbura til 

fullorðinsára. Þá verður heilsufari þeirra, þroska og langtímahorfum gerð skil. Greint verður 

annars vegar frá niðurstöðum erlendra rannsókna og hins vegar rannsóknum á íslenskum 

fyrirburum. Eins er fjallað um skynúrvinnslu og áhrif hennar á daglegt líf. Sagt er frá 

hugmyndafræði rannsóknarinnar og að lokum er fjallað um matstækið AASP sem notað er í 

þessari rannsókn. Heimildir voru sóttar í fagbækur og fræðigreinar um rannsóknir sem 

tengjast efninu og hafa birst í ritrýndum tímaritum eða á Veraldarvefnum. 

 

Litlir fyrirburar 

 Með aukinni mæðravernd og fæðingarhjálp ásamt tækniþróun á meinalífeðlisfræði og 

þekkingu á sérstökum þörfum fyrirbura hafa lífslíkur þeirra aukist til muna. Á sjötta áratug 

tuttugustu aldar voru öll börn sem vógu undir 2500 g við fæðingu flokkuð með lága 

fæðingarþyngd. Vegna aukinnar lifunar meðal minnstu barnanna var þörf á enn frekari 

skilgreiningum eftir fæðingarþyngd. Í dag eru fyrirburar sem fæðast undir 1500 g flokkaðir 

með mjög lága fæðingarþyngd (e. very low birth weight: VLBW) og fyrirburar undir 1000 g 

eru skilgreindir með sérlega lága fæðingarþyngd (e. extremely low birth weight: ELBW) 

(Papageorgiou o.fl. 2005). Hér á eftir verður vísað til þeirra sem flokkast með sérlega lága 

fæðingarþyngd sem lítilla fyrirbura. Eitt af því sem hafði hvað mest áhrif á auknar lífslíkur 

fyrirbura var að árið 1990 hófst framleiðsla á lyfinu lungnablöðruseyti sem var ætlað börnum 

sem fædd voru fyrir tímann (Colditz og Henderson–Smart, 1992). 

Á síðustu árum hefur sú jákvæða breyting átt sér stað að meirihluti lítilla fyrirbura lifir 

og virðist sú þróun ekki hafa haft í för með sér hlutfallslega aukningu á alvarlegum 
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fötlunargreiningum, því aðeins minnihluti þessara barna greinist með fötlun. Algengustu 

fatlanir þeirra sem greinast eru heilalömun, þroskahömlun, hreyfihömlun og sjónkvillar 

(Finnström o.fl., 1997; Ingibjörg Georgsdóttir og Atli Dagbjartsson, 2003; Mikkola o.fl., 

2005; Msall og Tremont, 2002). Rétt er að taka fram að rannsóknir sýna að hlutfall 

fötlunargreininga meðal lítilla fyrirbura sé um 7% (Finnström o.fl., 1997; Ingibjörg 

Georgsdóttir og Atli Dagbjartsson, 2003; The Victorian Infant Collaborative Study Group, 

1997) upp í 14%–17% (Mikkola o.fl., 2005; Vohr o.fl., 2000). 

 Rannsóknir sýna ennfremur að samband sé á milli lágrar fæðingarþyngdar (<2500 g ) 

og vandamála á hinum ýmsu þroskasviðum á grunnskólaaldri. Í samanburði við fullburða 

jafnaldra lítilla fyrirbura þá virðast þeir síðarnefndu eiga í meiri erfiðleikum með athygli og 

framkvæmdafærni ásamt því að ofvirkni virðist algeng meðal þeirra (Hille o.fl., 2001; Saigal, 

Pinelli, Hoult, Kim og Boyle, 2003b). Börn fædd fyrir tímann eru talin líklegri (2,6 sinnum) 

til að greinast með ofvirkni með athyglisbrest (ADHD) en þau börn sem fædd eru fullburða. 

Sýnt hefur verið fram á að ADHD hefur mikil áhrif á lífsgæði einstaklinga (Zwicker og 

Harris, 2008). Þá kemur einnig í ljós að hluti lítilla fyrirbura virðist einnig vera með skerta 

sjónskynjun ásamt því að eiga í erfiðleikum með stjórnun fín– og grófhreyfinga (Grunau o.fl. 

2002). Ennfremur benda niðurstöður rannsókna til þess að litlir fyrirburar komi lakar út í 

þáttum er varða skólatengda færni. Það kemur fram í slakari frammistöðu við lestur, 

stafsetningu og stærðfræði og þörf á stuðningi í formi sérkennslu er meiri en hjá fullburða 

jafnöldrum þeirra (Anderson o.fl., 2003; Grunau o.fl., 2002; Saigal o.fl., 2003a). 

 

Litlir fyrirburar á Íslandi. Frá árinu 1991 hefur viðamikil rannsókn á fyrirburum 

verið í gangi hér á landi. Rannsóknin nefnist Litlir fyrirburar – langtímaeftirlit og beinist hún 

að börnum sem fædd voru á Íslandi á árunum 1991–1995 og voru lifandi við fimm ára aldur. 

Börnunum var skipt í tvo hópa, annars vegar hinn eiginlega rannsóknarhóp sem samanstóð af 
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35 börnum sem vógu minna en 1000 g við fæðingu (litlir fyrirburar) og hins vegar 

samanburðarhópinn sem í voru 55 börn fædd fullburða (≥2500 g). Báðir hóparnir voru 

sambærilegir með tilliti til fæðingardags og kyns. Auk Ingibjargar Georgsdóttur barnalæknis 

sem leiddi rannsóknina komu sálfræðingar, iðjuþjálfar, talmeinafræðingar og fleiri fagaðilar 

að rannsókninni. 

 Í samanburðarrannsókn á heilsufari og þroska litlu fyrirburanna og 

samanburðarbarnanna við fimm ára aldur kom í ljós að allstór hluti fyrirburanna glímdi við 

langvinnan heilsubrest og ýmsan þroskavanda. Meðal sjúkdóma sem hrjáðu fyrirburanna í 

upphafi var opin fósturæð, glærhimnusjúkdómur, sýkingar, þarmadrepsbólga, sjónkvillar og 

heilablæðing. Fyrirburarnir voru marktækt veikari en samanburðarbörnin á fyrstu æviárunum. 

Í almennri skoðun hjá barnalækni komu í ljós frávik hjá 51% fyrirburanna á móti 4% meðal 

samanburðarbarnanna. Í taugalæknisfræðilegri skoðun komu einnig í ljós frávik (frumstæð 

viðbrögð, óeðlilegar hreyfingar, minnkuð/aukin vöðvaspenna og minnkuð/aukin viðbrögð) hjá 

74% fyrirburanna. Einnig greindust frávik í hreyfifærni (jafnvægi, handahreyfingum, 

göngufærni, hoppa og standa á öðrum fæti) meðal 51% barnanna á móti 2% hjá 

samanburðarhópnum (Ingibjörg Georgsdóttir o.fl., 2003). 

 Þroskamælingar við fimm ára aldur leiddu í ljós að fjórðungur fyrirburanna hafði 

þroskast vel og var ekki greinanlegur munur á þeim og jafnöldrum þeirra. Hins vegar var 

frammistaða fyrirburanna í heild slakari en samanburðarbarnanna á helstu þroskaprófum 

rannsóknarinnar, en þau voru Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence–Revised 

(WPPSI–R), Test of Language Development–2P (TOLD–2P) og Miller Assessment for 

Preschoolers (MAP). Mesti munurinn á hópunum kom fram í skynhreyfiþroska og verklegum 

vitsmunaþroska en munurinn var minni í málþroska (Ingibjörg Georgsdóttir o.fl., 2004). Á 

Þroskaprófi Miller (MAP) stóðu litlu fyrirburarnir höllum fæti miðað við jafnaldra þeirra þar 

sem þeir virtust eiga í meiri erfiðleikum með skynjun og hreyfingu. Þroskamynstur 



 10 

fyrirburanna var töluvert frábrugðið mynstri samanburðarhópsins og mældist marktækur 

munur á heildarskori, grunnþáttum hreyfinga og skynjunar, samhæfingu hreyfinga auk 

samspils ólíkra þátta. Heildarskor fyrirburanna var í 14. hundraðsröð á móti 45. hundraðsröð 

hjá samanburðarhópnum. Munurinn var mestur á skynhreyfiþáttum og skynúrvinnslu þar sem 

72% fyrirburanna voru með heildarskor einu staðalfráviki undir meðaltali á móti 11% 

samanburðarbarnanna. Túlkun rannsakenda á niðurstöðum bentu til að fyrirburarnir hefðu 

þörf fyrir aukna þjónustu. Rannsakendur töldu að með reglubundnu eftirliti og náinni 

samvinnu við foreldra og aðstandendur mætti auka möguleika barnanna til félagslegrar 

þátttöku ásamt því að hjálpa þeim við að takast á við athafnir daglegs lífs heima fyrir og í 

skólanum sem og úti í samfélaginu (Leosdottir, Egilson og Georgsdottir, 2005). 

Við rannsóknina á lífslíkum og fötlun rannsóknarhópsins var einnig stuðst við tölur á 

árabilinu 1982–1995 frá Fæðingarskrá Landspítalans, Hagstofu Íslands og gagnagrunni 

Tryggingastofnunar ríkisins. Upplýsingar um fæðingar og fötlunargreiningar lítilla fyrirbura 

frá árunum 1982–1990 voru bornar saman við rannsóknarhópinn. Í ljós kom að lífslíkur lítilla 

fyrirbura höfðu aukist til muna frá því fyrir árið 1990 og var það í samræmi við niðurstöður 

erlendra rannsókna. Tæplega fjórðungur lítilla fyrirbura sem fæddust á árunum 1982–1990 

voru lifandi við fimm ára aldur á móti rúmum helmingi þeirra sem fæddir voru á árunum 

1991–1995. Þessi árangur skýrðist að stórum hluta af notkun lyfsins lungnablöðruseytis. Á 

sama tíma var ekki um hlutfallslega aukningu á fötlunargreiningum milli þessara tveggja 

tímabila (Ingibjörg Georgsdóttir og Atli Dagbjartsson, 2003). 

 

Þroski og frammistaða á unglingsárum. Með auknum lífslíkum lítilla fyrirbura hafa 

rannsóknir á högum þeirra aukist jafnt og þétt. Takmarkað er til af framhaldsrannsóknum 

varðandi það hvernig börnum, sem fædd voru eftir 1990 vegnar á unglings– og 

fullorðinsárum. Rannsóknum ber ekki öllum saman um hvort þau vandamál sem litlir 
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fyrirburar glíma við í bernsku fylgi þeim fram á unglingsárin. Í ítarlegri yfirlitsgrein Saigal 

(2000) yfir rannsóknir á þroskaferli einstaklinga með fæðingarþyngd undir 1500 g, sem fylgt 

var eftir frá fæðingu til fullorðinsára, er bent á ýmsa annmarka við samanburð niðurstaðna. 

Þar ber helst að nefna gæði rannsókna, notkun mismunandi matstækja, ónógra þátttakenda í 

rannsóknarúrtaki og mismunandi aðstæður og tækniþróun á þeim tíma sem rannsóknir fara 

fram. 

Í rannsóknum á mati foreldra fyrrum lítilla fyrirbura á hegðun og líðan barna sinna 

kemur fram að fleiri foreldrar fyrirbura töldu þá eiga í erfiðleikum með félagslega þátttöku, 

athygli og sýna verri hegðun á unglingsaldri en foreldrar samanburðarhópsins upplifðu með 

sín börn (Saigal, 2000; Whitfield og Grunau, 2006). Einnig töldu foreldrar fyrirburanna börn 

sín glíma frekar við ofvirkni með athyglisbrest (ADHD) og þunglyndi heldur en foreldrar 

samanburðarbarnanna (Saigal o.fl., 2003b). Rannsóknum ber saman um að ekki sé samræmi á 

mati foreldra annars vegar og fyrirburanna hins vegar þar sem eigið mat þeirra er sambærilegt 

mati fullburða jafnaldra þeirra (Whitfield og Grunau, 2006; Saigal, 2000; Saigal o.fl., 2003b; 

Zwicker og Harris, 2008).  

 Aðrar rannsóknir benda til þess að þeir erfiðleikar sem litlir fyrirburar glímdu við í 

æsku fylgi þeim fram á fullorðinsár. Bráðabirgðaniðurstöður eins hluta 

framhaldsrannsóknarinnar Litlir fyrirburar– langtímaeftirlit benda til þess að litlir íslenskir 

fyrirburar sem komnir eru á unglingsárin eigi við margvísleg vandamál að stríða. Flest eru þau 

væg en sum alvarlegri og á það sérstaklega við um félagslega færni og nám (Gígja 

Erlingsdóttir, Ingibjörg Georgsdóttir, Atli Dagbjartsson og Ásgeir Haraldsson, 2010). 

Í samanburðarrannsókn á líkamlegu atgervi, mældu þoli, vöðvastyrk og liðleika komu 

fyrrum litlir fyrirburar slakari út miðað við jafnaldra sína (Saigal o.fl., 2007). Önnur rannsókn 

sýndi að þátttaka þeirra í skipulögðum íþróttum var marktækt minni en hjá jafnöldrum 

(Whitfield og Grunau, 2006). Andleg og líkamleg heilsa fyrrum lítilla fyrirbura og jafnaldra 
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þeirra hefur einnig verið könnuð og í ljós kom að ekki var að greina mun á milli hópanna 

varðandi hversu oft var leitað eftir heilbrigðisþjónustu vegna bráðatilfella, sjúkrahúsinnlagna, 

uppskurða eða heimsókna til fagfólks (Saigal o.fl., 2006). 

Fyrrum litlir fyrirburar hafa mælst með lægra heildarskor á greindarprófum og með 

slakari námsárangur miðað við fullburða jafnaldra sína. Þeir virtust sérstaklega eiga í 

erfiðleikum með stærðfræði (Grunau, Whitfield og Fay, 2004; Lefebvre, Mazurier og Tessier, 

2005).  

Framhaldsskólagangan hefur einnig verið könnuð. Niðurstöðum ber ekki öllum saman 

þar sem sumar sýna að meirihluti fyrirburanna útskrifast úr framhaldsskóla og að almenn 

skólaganga þeirra sé sambærileg skólagöngu samanburðarhópa (Harrison o.fl. 2006). Aðrar 

rannsóknir sýna hins vegar fram á að skólaganga fyrirburanna sé hlutfallslega styttri og 

brottfall úr skóla algengara (Grunau o.fl., 2004; Hack, 2006). Í rannsókn Saigal og félaga 

(2007) kom í ljós að færniskerðingar meðal ákveðins hóps fyrrum lítilla fyrirbura virtust hafa 

áhrif á getu þeirra við flestar athafnir daglegs lífs. Sjóntruflanir og námserfiðleikar komu 

sérstaklega fram sem áhrifaþættir og töldu tvöfalt fleiri fyrirburanna (21%) þetta valda 

færniskerðingu en meðal samanburðarhópsins (11%). Þessi munur virtist þó ekki hafa áhrif á 

mat þeirra á eigin lífsgæðum þar sem meirihluti beggja hópanna var ánægður með hlutskipti 

sitt. 

 Í yfirlitsgrein Zucker og Harris (2008) um heilsutengd lífsgæði kom fram greinilegur 

munur hjá fyrrum litlum fyrirburum og fullburða jafnöldrum þeirra á leik– og grunnskólaaldri. 

Munurinn virðist minnka með tímanum sem hugsanlega endurspeglast af þáttum eins og 

mismunandi skilgreiningum á lífsgæðahugtakinu eða mun á áliti barnanna sjálfra eða 

foreldranna. Einnig getur verið um að ræða mismunandi aðlögun einstaklinga með tímanum 

og að viðhorf manna til lífsgæða taki stöðugum breytingum. Mikilvægt er að horfa á þær 

vísbendingar sem niðurstöðurnar gefa því þótt áhrifin virðist minnka með aldrinum þá er vel 
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hægt að auka lífsgæði fyrirbura til muna með snemmtækri íhlutun og draga þannig úr 

afleiðingum heilsufarsvanda og hámarka þroskahorfur þeirra. 

 

Skynúrvinnsla 

Með skynúrvinnslu er átt við hæfni mannsins til að túlka og vinna úr skynáhrifum frá 

hinum ýmsu skilningarvitum þannig að þau nýtist í samskiptum við umhverfið. Áherslan er 

ekki á skynjunina sem slíka heldur á túlkun upplýsinga og svörun (Unsworth, 1999). Í 

daglegu lífi okkar eru margvísleg skynáhrif sem snerta okkur á einn eða annan hátt. Bæði 

birtast þau sem persónuleg upplifun fólks á ýmsum hlutum en einnig er veröldin sjálf full af 

skynáreitum. Fólk skynjar hljóð og lykt á mismunandi vegu. Þegar fylgst er með lífi fólks sést 

að reynsla þess einkennist af skynjun. Hér er átt við upplifun fólks þegar það talar um eitthvað 

stórfenglegt eða dapurlegt og dregur þannig upp ákveðna ímynd sem lýsir upplifun þess út frá 

skynjun. Skynjun veitir fólki ákveðinn sameiginlegan skilning en á sama tíma er hún mjög 

persónubundin og það hvernig hver og einn skynjar hlutina gerir hann að þeim einstaklingi 

sem hann er (Dunn, 2008). 

Skynupplýsingar eru grunnur þess að heilinn þekki og geti skilið umheiminn. 

Einstaklingur getur átt erfitt með móttöku skynupplýsinga, t.d. vegna galla í uppbyggingu 

skynfæra og það getur t.a.m. leitt til sjón– eða heyrnaskerðingar. Einnig getur einstaklingur átt 

í erfiðleikum með að vinna úr og skilja skynupplýsingar sem honum berast. Til að greina 

þarna á milli er leitað eftir merkjum um hvort viðkomandi taki eftir skynáreitum úr 

umhverfinu. Ef allt er eðlilegt sýnir fólk sjálfvirk taugaviðbrögð þegar það upplifir skynáreiti. 

Aftur á móti býr einstaklingur með óskilvirk skynfæri ekki yfir þessum sjálfvirku 

taugaviðbrögðum vegna þess að taugakerfi hans nemur ekki þessar upplýsingar (Dunn, 2000). 

Almennar rannsóknir gefa vísbendingu um að 5% barna gætu verið með skynúrvinnsluvanda 
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og að hlutfallið meðal einstaklinga með þroskahömlun sé á bilinu 40–80 % (Miller, Coll og 

Schoen, 2007). 

Winnie Dunn er bandarískur iðjuþjálfi sem í dag er fremst í flokki hugmyndasmiða 

skynúrvinnslu og hefur hún meðal annars sett fram líkan henni tengdri. Eitt af því sem Dunn 

hefur bent á er samband milli skynúrvinnslu, lundarfars og persónulegra einkenna (Dunn, 

2001; Sigríður Gísladóttir, 2008). Til að fá upplýsingar um skynúrvinnslu barna og unglinga á 

mismunandi vettvangi er mikilvægt að viða að sér þekkingu frá sem flestum tengdum aðilum 

t.d. kennurum, foreldrum og öðrum aðstandendum. Dunn tók þátt í hönnun matstækisins 

Sensory Profile þar sem mat er lagt á hegðun og viðbrögð barna, unglinga og fullorðinna í 

dagsins önn. Nokkrar útgáfur eru til af matstækinu og eru þær ætlaðar mismunandi 

aldurshópum þar sem ýmist foreldrar, kennarar eða börnin sjálf fylla út (Dunn, 1997). Í 

rannsókn Jessicu S. Clark (2008) þar sem bornar voru saman niðurstöður á matstækjunum 

Sensory Profile og Sensory Profile School Companion, sem fyllt er út af kennara. Niðurstöður 

leiddu í ljós mikilvægi þess að fleiri komi að því að meta barn sem á við einhverskonar 

skynúrvinnsluvanda að etja. Þannig geta kennarar greint vandamál sem eru foreldrum ekki 

sýnileg þar sem vandinn er þá eingöngu bundinn við skólaumhverfið. 

Í eigindlegri rannsókn Jarþrúðar Þórhallsdóttur og Hönnu Bjargar Sigurjónsdóttur 

(2010) var daglegt líf einstaklinga með Aspergers heilkenni skoðað. Þar kom fram hversu 

mikil áhrif skynúrvinnsluvandamál höfðu á líf þeirra einstaklinga sem rætt var við. 

Þátttakendur töluðu flestir um mjög óvenjulega sjónúrvinnslu þar sem litir höfðu mikil áhrif 

og nefndu m.a. að sumir litir væru þeim jafnvel sársaukafullir. Einnig kom fram að óvenjuleg 

skynúrvinnsla hafði mikil áhrif á félagsleg samskipti og viðbrögð þátttakenda. Þá þurftu 

einstaklingar með Aspergers heilkenni að vinna úr og samhæfa upplýsingar sem þeir fengu í 

gegnum skilningarvitin svo að þeir gætu brugðist við þeim á viðeigandi hátt á meðan þetta 

gerist sjálfvirkt hjá flestum öðrum. 
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Í rannsókn Miller, Coll og Schoen (2007) kom fram að börn með skynúrvinnsluvanda 

sem fengu skipulagða þjálfun hjá iðjuþjálfa þar sem sérstaklega var unnið með vanda þeirra 

náðu marktækt betri árangri en önnur börn í rannsókninni. Þau börn sem komu verr út fengu 

annað hvort almenna íhlutun eða enga meðferð. Niðurstöðurnar sýna að markviss íhlutun við 

skynúrvinnsluvanda skilar árangri og að nauðsynlegt sé að skoða og þróa íhlutunarleiðir á því 

sviði. Með þeirri vitneskju sem fæst með rannsóknum á skynúrvinnslu gefst kostur á að taka 

tillit til þeirra sem glíma við slíkan vanda en mikilvægt er að gerðar séu raunhæfar væntingar 

til færni þeirra og þátttöku í daglegu lífi (Sigríður Gísladóttir, 2008). 

 

Hugmyndafræði 

Færni við iðju er upplifun einstaklingsins af því samspili sem er í gangi milli hans 

sjálfs, iðju hans og umhverfis. Líkanið The Person–Enviroment–Occupation Model (PEO) 

byggir á þeirri hugmyndafræði að einstaklingurinn, umhverfið og iðjan verði að spila saman. Í 

líkaninu er þessum þremur þáttum lýst sem samspili þriggja hringja sem skarast. Þegar 

jafnvægi ríkir á milli hæfileika einstaklingsins, kröfum iðjunnar og aðstæðna í umhverfinu þá 

verður hin sameiginlega miðja þessara þátta stór og færni við iðju telst góð. En ef ójafnvægi 

ríkir á milli þessarar þátta þá verður skörunin ójöfn og færnin minnkar. Þegar einstaklingurinn 

eldist og þroskast verða eðlilegar breytingar á þessum þremur þáttum og því getur skörunin 

breyst eftir því hvar einstaklingurinn er staddur á lífsskeiðinu (Canadian Association of 

Occupational Therapists, 2002; Stewart o.fl., 2003). 

Sem fyrr segir hafa rannsóknir sýnt fram á að börn sem fædd voru litlir fyrirburar eigi í 

meiri erfiðleikum með ýmsa þætti sem snúa að daglegri iðju í samanburði við fullburða 

jafnaldra sína (Saigal, 2000). Þegar einstaklingur býr við einhverskonar skerðingu eins og 

skynúrvinnsluvanda eru auknar líkur á að ójafnvægi sé á milli þáttanna þriggja. Því er 
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mikilvægt að huga vel að umhverfi einstaklingsins og þeim ólíku viðfangsefnum sem hann 

tekst á við í daglegu lífi. 

Auk þess að styðjast við PEO í þessari rannsókn byggir hún einnig á líkani Winnie 

Dunn um skynúrvinnslu (Dunn´s model of sensory processing). Líkanið sýnir samhengi 

skynúrvinnslu, hegðunar og viðbragða hjá fólki. Það er byggt á tveimur öðrum faglíkönum, 

annars vegar líkaninu um samspil skynsviða og hins vegar líkaninu um taugaþroska (Dunn, 

1999). 

Ein meginforsenda líkansins um samspil skynsviða (Sensory integration) er að 

stjórnun og úrvinnsla skynboða frá líkamanum og umhverfinu geri fólki kleift að nýta líkama 

sinn á sem bestan hátt. Skynupplifun af hæfilega krefjandi viðfangsefnum styrkir samspil 

skynsviða. Þegar fólk á erfitt með að túlka og vinna úr skynáreitum kemur það gjarnan fram 

sem erfiðleikar við líkamsbeitingu eins og samhæfingu hreyfinga, verkgetu og að einstaklinga 

skorti einbeitingu og úthald (Ayres, 1998; Baloeff, 2003; Kimball, 2010). 

Líkanið um taugaþroska (Neurodevelopmental frame of reference) byggir hins vegar á 

nýjustu þekkingu á kenningum um hreyfinám, hreyfistjórnun og hreyfiþroska. Einnig byggir 

það á starfsemi miðtaugakerfisins. Hugmyndafræðilegur grunnur líkansins er undirstöðuatriði 

hreyfiþroska sem byggir á samspili jafnvægis og hreyfanleika, vöðvaspennu og réttstöðu 

(Schoen og Anderson, 2010). 
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Mynd 1. Skynúrvinnslulíkan Winnie Dunn 

 

Í líkaninu um skynúrvinnslu tengir Dunn saman hugmyndir að baki áðurnefndra líkana 

við daglegt líf einstaklinga, þar sem umhverfið er aðlagað að einstaklingnum en ekki öfugt 

(Brown o.fl., 2001). Í kenningum sínum leggur Dunn áherslu á taugafræðilega þröskulda og 

svörun tengda hegðun sem samfelldan ás sem hefur áhrif í báðar áttir (Mynd 1). Með 

taugafræðilegum þröskuldum er átt við það magn sem hver taug eða taugakerfi þarf til að 

bregðast við. Á öðrum enda ássins er þröskuldurinn mjög hár sem þýðir að það þarf mikið 

áreiti til að ná honum og koma taugaboðum af stað. Á hinum enda ássins er þröskuldurinn 

hins vegar mjög lágur sem merkir að mjög lítið áreiti þarf til að ná honum og koma 

taugaboðum af stað. Vitað er að einstaklingar bregðast við á mjög mismunandi hátt við sama 

magni áreita frá umhverfinu. Sá sem telst vera með háan þröskuld tekur síður eftir áreiti en sá 

sem er með lágan þröskuld. Sami einstaklingur getur bæði verið með háan og lágan 

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

Svörun við hegðun vísar til þess hvernig einstaklingur bregst við í sambandi við 

þröskuld sinn. Á öðrum enda ássins bregst hann vart við eða á vanvirkan hátt og er þá með 

Lága skráningu skynboða og Skynnæmi. Á hinum enda ássins bregst einstaklingur við á 
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virkan hátt og vinnur þá á móti eigin þröskuldi. Sá sem er á þessum enda leitast við að ná 

jafnvægi með Sókn í skynáreiti eða Frávísun skynáreita. Rétt eins og einstaklingur getur bæði 

verið með háan og lágan taugafræðilegan þröskuld getur hann einnig brugðist við áreitum á 

virkan og vanvirkan hátt (Brown og Dunn, 2002). Einstaklingur sem er skynnæmur er virkur 

og truflast auðveldlega af umhverfinu. Hann getur verið kvartsár og pirrast auðveldlega og átt 

erfitt með að vinna úr truflandi áreiti og útiloka það sem skiptir ekki máli. Hann getur einnig 

brugðist við á vanvirkan hátt. Hins vegar er sá sem er með lága skráningu skynboða oft 

áhugalítill og niðursokkinn í viðfangsefni. Þetta er grúskarinn sem tekur ekki eftir því sem 

gerist í kringum hann. Á hinum enda hegðunarássins er Sókn í skynáreiti en þar einkennist 

hegðunin af virkni. Sá sem hér er sækist eftir ólíkum skynupplifunum og leitar þær 

sérstaklega uppi. Þetta getur verið hugmyndaríkur einstaklingur sem framkvæmir oft 

hugmyndir sínar án þess að hugsa. Síðasti flokkurinn lýsir hegðun sem tengist Frávísun 

skynáreita. Hér forðast viðkomandi áreiti og vill hafa allt í röð og reglu (Brown o.fl., 2001; 

Brown og Dunn, 2002; Sigríður K. Gísladóttir, 2008). 

Hér á eftir koma tvö stutt dæmi sem lýsa því hvernig nýta megi hugmyndafræði Dunn 

og matstækið AASP við íhlutun. Iðjuþjálfi vann með tveimur unglingum, þeim Pétri og Páli. 

Niðurstöður AASP leiddu í ljós að Pétur sótti miklu meira í skynáreiti en jafnaldrar hans og 

telst þar af leiðandi með háan skynþröskuld. Til að einstaklingur sem sækir í skynáreiti fái 

nægjanlega örvun þarf að huga sérstaklega að umhverfi hans. Með þetta í huga var þörfum 

Péturs mætt með ýmsum ráðum, t.d. fékk hann að hlusta á tónlist við heimalærdóminn, hann 

fékk gaddabolta til að hafa á vinnuborðinu og bragðsterkt snarl til að narta í. Þessi auknu 

skynáreiti hjálpuðu honum að halda einbeitingu við krefjandi heimalærdóm. Seinna dæmið 

varðar Pál sem forðast skynáreiti meira en jafnaldrar og telst þar af leiðandi með lágan 

skynþröskuld. Einstaklingur með lágan taugafræðilegan þröskuld er oft viðkvæmur fyrir 

venjulegum áreitum og lætur auðveldlega truflast af þeim. Viðkomandi virðist því oft vera 
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utan við sig eða líða illa. Páll fékk að nota eyrnatappa við heimalærdóminn og skipti það 

sköpum fyrir hann. Eins var honum gert kleift að læra alltaf á sama tíma til að koma upp góðu 

vanamynstri og reyndi fjölskyldan að taka tillit til þessara þarfa hans og að tryggja honum gott 

næði. Þessi dæmi sýna ýmis bjargráð sem geta verið mikilvæg fyrir einstaklinga með 

mismunandi skynúrvinnslu. Afar brýnt er að þessi vitneskja sé til staðar hjá einstaklingnum 

sjálfum og eins er mikilvægt að hún rati til sem flestra í umhverfi hans. Öðruvísi er varla 

raunhæft að gera kröfur og væntingar til færni og þátttöku líkt og ekkert amaði að. Einnig er 

mikilvægt að auka skilning á mikilvægi þess að draga úr eða jafnvel auka dagleg áreiti í 

umhverfinu í takt við þarfir hvers og eins (Brown og Dunn, 2002; Sigríður Gísladóttir, 2008). 

 

Mat á skynúrvinnslu 

 Við mat á skynúrvinnslu þurfa iðjuþjálfar að nálgast viðfangsefnið á mjög víðum 

grunni og hafa það jafnan að leiðarljósi að virða þarfir einstaklingsins og fjölskyldu hans. Þar 

að auki er brýnt að taka tillit til þess umhverfis sem einstaklingurinn lifir og hrærist í. 

Nauðsynlegt er að meta á sem bestan hátt hversu vel einstaklingur túlkar og vinnur úr 

skynáreitum og greini þannig áhrif röskunar á færni og hegðun hans í daglegu lífi. Þær 

fjölbreyttu aðferðir og matstæki sem iðjuþjálfar nota við mat á skynúrvinnslu eru viðtöl, 

matslistar, óformlegt og formlegt áhorf og stöðluð próf (Parham og Mailloux, 2005). 

Matstæki hafa það markmið að mæla ákveðnar breytur með kerfisbundnum aðferðum til að 

gera samanburð á einstaklingum eða greina sama einstaklinginn á mismunandi tímum (Polgar, 

2003). Mörg matstæki sem notuð eru við vinnu með skjólstæðingum eða til rannsókna hafa 

verið þróuð og stöðluð. Þeim fylgja oft leiðbeiningar um notkun sem veita ákveðið öryggi þar 

sem þau eru talin ólíklegri til að gefa rangar og misvísandi upplýsingar (Guðrún Pálmadóttir, 

2003). 
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Samkvæmt Parham og Mailloux (2005) hafa þrjú matstæki, sem notuð eru til að meta 

skynúrvinnslu, verið mest rannsökuð: Sensory Profile eftir Dunn, Evaluation of Sensory 

Processing eftir Parham og Ecke og Sensory Rating Scale eftir Provost. Sensory Profile veitir 

glöggar og nákvæmar upplýsingar um skynúrvinnslu og kemur því að góðum notum hvað 

þetta viðfangsefni varðar (Crane o.fl., 2009). 

 

Lýsing á AASP matstækinu. Matstækið var hannað til að meta skynjun og 

skynúrvinnslu unglinga og fullorðinna, þ.e.a.s. 11 ára og eldri. Höfundar þess eru báðir 

prófessorar í iðjuþjálfun, Catana E. Brown og Winnie Dunn. Matstækið var gefið út árið 2002 

og þróað út frá Sensory Profile matslistanum sem er ætlaður börnum á aldrinum 3–10 ára 

(Brown og Dunn, 2002; Dunn, 1999). Matstækið Infant/Toddler Sensory Profile var einnig 

þróað út frá Sensory Profile matslistanum en er fyrir börn á aldrinum 0–36 mánaða. Þessi þrjú 

matstæki eru öll byggð á sama grunni sem síðan var skipt eftir aldurshópum og eins voru 

staðhæfingar aðlagaðar að hverjum hópi fyrir sig (Dunn, 2002). Jafnt og þétt hefur 

hugmyndafræðin á bak við líkanið, sem AASP byggir á, þróast samhliða rannsóknum sem 

gerðar hafa verið á Sensory Profile (Brown og Dunn, 2002; Brown o.fl., 2001). 

 AASP er markbundið matstæki og hannað sem sjálfsmat fyrir unglinga og fullorðna og 

miðar við aldurshópinn 11 ára og eldri. Það samanstendur af 60 atriðum eða staðhæfingum 

sem meta skynjun og skynúrvinnslu sem tengjast daglegu lífi fólks (Brown og Dunn, 2002). 

AASP hefur verið þýtt og forprófað á íslenskum unglingum og fullorðnum. Niðurstöður bentu 

til þess að íslenska þýðingin væri nothæf og að samræmi væri milli atriða listans. Markmiðið 

með því að leggja matstækið fyrir er að afla þekkingar á því hversu vel einstaklingur túlkar og 

vinnur úr skynáreitum. Eins er matstækinu ætlað að meta áhrif röskunar á færni og hegðun 

einstaklingsins í hans daglega lífi (Hrefna Brynja Gísladóttir o.fl., 2004). Niðurstöðunum er 

ætlað að auka skilning á því hvers vegna einstaklingur hegðar sér eins og hann gerir og hvers 
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vegna hann velur ákveðið umhverfi og aðstæður fram yfir aðrar. Með þessum upplýsingum er 

hægt að fá góðar hugmyndir um hvernig íhlutun einstaklings með skynúrvinnsluvanda skuli 

háttað (Brown og Dunn, 2002). 

Margar rannsóknir hafa verið gerðar á próffræðilegum eiginleikum AASP. 

Rannsóknirnar voru framkvæmdar af háskólanemum í iðjuþjálfunar– og sálfræðideild 

Háskólans í Kansas á tímabilinu 1997–2001. Þær voru undir stjórn höfunda matstækisins, 

Catana Brown og Winnie Dunn. Markmiðið með þessum rannsóknum var að þróa matstækið 

og sannreyna notagildi þess fyrir aldurshópinn 11 ára og eldri (Brown og Dunn, 2002). 

 

Rannsóknir sem byggja á AASP. Matstækið AASP hefur mikið verið notað til 

rannsókna á skynúrvinnslu ákveðinna hópa. Hér er t.d. átt við einstaklinga með ofvirkni og 

athyglisbrest, raskanir á einhverfurófi eða áráttu– og þráhyggjuhegðun (Riede og Anderson, 

2009; Sigríður Oddný Guðjónsdóttir og Þóra Leósdóttir, 2006; Yochman, Parush, og Ornoy, 

2004). Í rannsókn White og félaga (2007) var skoðað hvort börn með mögulegan 

skynúrvinnsluvanda stæðu sig verr en önnur börn við framkvæmd og þátttöku við að leysa úr 

hversdagslegum viðfangsefnum. Auk AASP var stuðst við matstækið AMPS (Assessment of 

Motor Process Skills) sem metur framkvæmdaþætti er lúta að hreyfingu og verkferli. 

Niðurstöður rannsóknarinnar styðja þá kenningu að skynúrvinnsla hafi áhrif á hegðun og 

tengist þannig færni einstaklings við að leysa dagleg viðfangsefni. Rannsóknin gaf einnig til 

kynna að börn með skynúrvinnsluvanda, samkvæmt Sensory Profile, eru líklegri til að eiga í 

erfiðleikum við framkvæmd ýmiss konar iðju. Í ljósi niðurstaðna má færa rök fyrir því að 

mikilvægt sé að meta börn með mögulegan skynúrvinnsluvanda með tilliti til getu þeirra við 

að leysa dagleg viðfangsefni. Þó ber að hafa í huga að börn með skynúrvinnsluvanda eiga líka 

oft við önnur vandamál að stríða, t.d. samhæfingu hreyfinga og/eða athyglisbrest. Því eru áhrif 

röskunar á færni og hegðun í daglegu lífi ekki bara tengd skynúrvinnsluvanda heldur fleiri 
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þáttum. Þessar niðurstöður skipta miklu máli fyrir iðjuvísindin. Þær styðja hugmyndir innan 

iðjuþjálfastéttarinnar um að börn með skynúrvinnsluvanda eigi einnig í erfiðleikum með að 

leysa úr hversdagslegum málum. Fáar rannsóknir á þessu efni hafa verið gerðar og því 

mikilvægt að kanna hvort þessi ályktun iðjuþjálfa eigi við rök að styðjast. 

 Sigríður Oddný Guðjónsdóttir og Þóra Leósdóttir (2006) könnuðu hvað einkenndi 

skynúrvinnslu hjá íslenskum börnum og unglingum sem greind voru með Aspergers heilkenni 

og ámóta raskanir á einhverfurófi samkvæmt AASP. Rannsóknin var sú fyrsta sinnar tegundar 

hér á landi og var tilgangur hennar að varpa ljósi á hvort þessi hópur barna ætti við 

skynúrvinnsluvanda að etja. Niðurstöðum rannsóknarinnar bar saman við erlendar rannsóknir 

á þessu sviði sem sýndu að skynúrvinnsla hjá þessum hópi barna væri frábrugðin því sem 

gerist hjá börnum sem eru án frávika í þroska. Í rannsókninni kom skýrt fram að þau 

skynáreiti sem skáru sig úr lúta flest að bragði og lykt, snertingu, virknistigi og heyrn. 

Niðurstöður sýndu jafnframt fram á að útkoma barna og unglinga í rannsóknarhópnum var 

marktækt frábrugðin útkomu barna og unglinga í stöðlunarúrtaki AASP annars vegar og 

úrtaki úr íslenskri forrannsókn hins vegar. 

 Margar rannsóknir, líkt og rannsóknin hér að framan, hafa verið gerðar á 

skynúrvinnslu einstaklinga með raskanir á einhverfurófi. Flestar eiga það sameiginlegt að 

viðfangsefnið er bundið við skynúrvinnslu barna og unglinga. Í nýlegri rannsókn Crane o.fl. 

(2009) skynúrvinnsla fullorðinna með raskanir á einhverfurófi könnuð með matstækinu 

AASP. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að 95% fullorðinna, með raskanir á einhverfurófi, 

áttu við skynúrvinnsluvanda að stríða sem aftur styður niðurstöður annarra rannsókna sem 

gerðar hafa verið á börnum með raskanir á einhverfurófi. Þetta leiðir að því líkum að 

skynúrvinnsluvandamál fylgi þessum einstaklingum í gegnum lífið. 

 Rieke og Anderson (2009) könnuðu skynúrvinnslu hjá fullorðnum sem glímdu við 

áráttu– og þráhyggjuhegðun (OCD). Skynúrvinnsla fullorðinna með OCD virtist birtast á 
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ólíkan hátt samanborið við meðaltal stöðlunarúrtaks matstækisins AASP. Einstaklingar með 

OCD skoruðu hærra en stöðlunarúrtakið í flokkunum Skynnæmi og Frávísun skynáreita. Hins 

vegar skoruðu þeir lægra en stöðlunarúrtakið í flokkunum Lág skráning skynboða og Sókn í 

skynáreiti þótt þeir væru innan þeirra marka sem flestir falla undir. Niðurstöður 

rannsóknarinnar styðja þá tilgátu að skynúrvinnsla hópsins, þ.e. einstaklingar með OCD, er 

annars konar en almennt gerist. 

 

Samantekt 

Lífslíkur lítilla fyrirbura hafa aukist til muna á síðustu áratugum. Rannsóknir hafa sýnt 

að minnihluti þeirra greinist með fötlun. Þrátt fyrir það eiga ýmsir við langvinn og alvarleg 

veikindi að stríða. Sýnt hefur verið fram á samband á milli lágrar fæðingarþyngdar og 

vandamála á ýmsum þroskasviðum sem koma fram á grunnskólaaldri. Niðurstöður rannsókna 

á því hvernig fyrrum litlum fyrirburum vegnar á unglingsárum ber ekki saman. Sumar 

rannsóknir sýna fram á að litlir fyrirburar glíma við vandamál í æsku sem fylgja þeim þó ekki 

fram á unglingsár á meðan aðrar rannsóknir sýna fram á hið gagnstæða, þ.e. að vandamál voru 

enn til staðar á unglingsárum. Mat á lífsgæðum þeirra leiðir einnig í ljós að fyrrum litlir 

fyrirburar meta lífsgæði sín á sambærilegan hátt og fullburða jafnaldrar þeirra en hins vegar 

gætir ósamræmis á mati þeirra sjálfra og foreldra þeirra. 

Skynupplýsingar eru grunnurinn að því að heilinn þekki og geti skilið umheiminn.  

Skynúrvinnslulíkan Winnie Dunn leitast við að skoða hvernig skynupplýsingar og úrvinnsla á 

þeim hefur áhrif á daglegt líf fólks. Líkanið sýnir samhengi skynúrvinnslu, hegðunar og 

viðbragða hjá fólki. Með skynúrvinnslu er átt við hæfni mannsins við að túlka og vinna úr 

margvíslegum skynáhrifum sem dynja á honum allan daginn. Skynáhrif birtast fólki bæði sem 

persónuleg upplifun á alls kyns málefnum en einnig má nefna að veröldin er full af hljóðum 

og lykt sem fólk skynjar á ólíkan hátt. 
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Nauðsynlegt er að iðjuþjálfar noti matstæki til þess að meta á sem bestan hátt hversu 

vel einstaklingur túlkar og vinnur úr skynáreitum og greini þannig áhrif röskunar á færni hans 

og hegðun í hvívetna. 
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Kafli III  

Aðferðafræði 

 Í þessum kafla verður greint frá aðferðarfræði rannsóknarinnar. Í byrjun verður 

farið yfir val á rannsóknarsniði og greint frá því hvernig þátttakendur voru valdir og þeim lýst. 

Því næst verður gagnaöflun og úrvinnslu gagna gerð skil. Sagt er frá matslistanum Sensory 

Profile fyrir unglinga og fullorðna (AASP) og greint frá hvernig hann var hannaður og 

aðlagaður íslenskum aðstæðum. Að síðustu verður farið yfir þau siðferðismál sem tengjast 

rannsókninni. 

Markmið rannsóknarinnar var að kanna skynúrvinnslu unglinga sem fæddir voru litlir 

fyrirburar. Í rannsókninni var leitast við að svara eftirfarandi spurningum: 

1. Hvað einkennir skynúrvinnslu unglinga sem fæddir voru litlir fyrirburar? 

2. Er munur á skynúrvinnslu unglinga í rannsóknarhópnum og samanburðarhópnum? 

Ef svo er hvernig birtist sá munur samkvæmt matstækinu AASP? 

 

Rannsóknarsnið 

 Rannsóknin byggir á megindlegri aðferðafræði. Þá er unnið með breytur sem standa 

fyrir einhverja stærð eða eiginleika sem er breytilegur frá einu fyrirbæri (t.d. einstaklingi) til 

annars. Hægt er að setja breyturnar í tölulegt form og notast þannig við ákveðnar tölfræðilegar 

leiðir. Ef almennt mynstur er í gögnunum þá geta megindlegar aðferðir sýnt fram á það 

(Amalía Björnsdóttir, 2003; Sigurlína Davíðsdóttir, 2003). Rannsókn þessi er hluti af 

framhaldsrannsókn þar sem notast er við langtímasnið (longitudinal design), en í þessum hluta 

var notað þversnið (cross–sectional design). Þá er gögnum safnað á sama tíma hjá öllum 

þátttakendum, bæði rannsóknarhópi og samanburðahópi og þau síðan borin saman (Polit og 

Beck, 2008). 
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 Styrkur rannsóknarsniðsins er að með spurningakönnun er fjölbreyttum gögnum 

safnað saman á skömmum tíma. Hins vegar eru þátttakendur bundnir af þeim 

svarmöguleikum sem í boði eru og hugsanlegt er að mismunandi skilningur sé lagður í efni 

spurningalistans ekki síst þegar spurningar innihalda tvöfalda neitun. Slík framsetning getur 

án efa haft áhrif á niðurstöðurnar (Þorlákur Karlsson, 2003). Í þessari rannsókn var notast við 

staðlað matstæki sem eykur líkurnar á því að eingöngu sé mælt það sem á að mæla. Fram 

hefur komið að matstækið sé réttmætt og áreiðanlegt. Þannig má segja að þeir þættir vegi á 

móti veikleikaþáttum sem finna má að rannsóknarsniðinu (Brown og Dunn, 2002). 

 

Þátttakendur 

 Upphaflegt úrtak rannsóknarinnar, Litlir fyrirburar – langtímaeftirlit, samanstóð af 90 

börnum sem fædd voru á Íslandi á árunum 1991–1995. Þátttakendur skiptust í tvo hópa, 

rannsóknarhóp og samanburðarhóp. Í rannsóknarhópnum voru 35 unglingar sem vógu 500–

999 g við fæðingu en sá fjöldi taldi alla litla fyrirbura sem fæddust á Íslandi á fyrrnefndu 

tímabili og telst þ.a.l. allt þýðið. Í samanburðarhópnum voru 55 unglingar sem vógu meira en 

2500 g við fæðingu og meðgöngulengd þeirra var 37 vikur eða meira. Kynjahlutfall 

rannsóknarhópsins var 27 stúlkur á móti átta drengjum en 43 stúlkur á móti 12 drengjum í 

samanburðarhópnum. 

Upplýsinga um fyrirburana var aflað úr Fæðingarskrá Landspítalans um fæðingar 

barna með fæðingarþyngd 500–999 g. Þátttakendur í samanburðarhópi voru valdir út frá 

gögnum frá Hagstofu Íslands og þeir paraðir við fyrirburana með tilliti til sambærilegs 

fæðingardags og kyns. Fyrir hvern þátttakanda í rannsóknarhópnum voru valin eitt eða tvö 

börn í samanburðarhópinn. 
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Við skoðun og þroskamælingar við fimm ára aldur var staðfest fötlun hjá fimm (17%) 

fyrirburanna. Fjórir voru með skerðingu á vitsmunaþroska, þrír voru með hreyfihömlun, einn 

með einhverfu, einn með lögblindu og einn með heyrnarskerðingu.  

Í framhaldsrannsókn þessari á skynúrvinnslu lítilla fyrirbura bárust svör frá 58 

unglingum. Af 35 unglingum í upphaflegum rannsóknarhópi svöruðu 30 spurningalistunum 

og af 55 unglingum í samanburðarhópi bárust svör frá 29 unglingum. Unglingarnir voru á 

aldrinum 14–19 ára þegar þeir fylltu út listann. Kynjahlutfallið í langtímarannsókninni, Litlir 

fyrirburar– langtímaeftirlit, hefur haldist svipað og það er í þessari rannsókn eða 45 stúlkur á 

móti níu drengjum.  

 

Gagnasöfnun og greining gagna 

 Gagnasöfnun fór fram í mars árið 2010. Ábyrgðarmaður rannsóknarinnar, Ingibjörg 

Georgsdóttir, kynnti þátttakendum efni rannsóknarinnar og samþykktu 31 unglingur í 

rannsóknarhópi og 37 í samanburðarhópi þátttöku. Að fengnu leyfi Vísindasiðanefndar var 

þátttakendum sendur matslisti, kynningarbréf og frímerkt svarumslag í pósti. Gögnin voru 

nafnlaus og án kennitölu en þátttakendur áttu að fylla út aldur og kyn. Svör bárust frá 30 

unglingum í rannsóknarhópi, þar af skilaði einn fatlaður einstaklingur listanum óútfylltum og 

einn listi var ógildur og voru því gildir matslistar alls 28 að tölu. Af samanburðarhópnum 

skiluðu 29 þátttakendur spurningarlistum inn. Hluti listanna reyndist gallaður og var því haft 

samband við þátttakendur og þeir beðnir um að svara aftur. Í heildina bárust 29 listar og 

töldust þrír þeirra ógildir og gildir listar því 26. 

 Þegar unnið var úr niðurstöðum matslistanna og þær túlkaðar var farið eftir 

leiðbeiningum úr handbók matstækisins (Brown og Dunn, 2002). Þegar niðurstöður eru 

túlkaðar er lesið úr sérstökum töflum og eru þær þrjár talsins. Hver tafla tilheyrir vissu 

aldursbili þ.e. ein tafla er fyrir 11–17 ára, önnur fyrir 18–64 ára og sú þriðja fyrir 65 ára og 
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eldri. Við úrvinnslu gagna í þessari rannsókn var tekin ákvörðun um að túlka niðurstöður allra 

þátttakenda út frá aldursbilinu 11–17 ára þótt sumir þátttakendur væru orðnir eldri en 17 ára. 

Þessi ákvörðun var tekin til að auðvelda túlkun eftir að gengið hafði verið úr skugga umað 

ekki væri afgerandi munur á því úr hvorri töflunni var lesið. Við gagnaúrvinnslu var 

tölfræðiforritið Statistical Package for the Social Sciences (SPSS útgáfa 17.0) notað. 

Niðurstöður voru skoðaðar með lýsandi tölfræði sem er talin hentug aðferð til að draga saman 

og lýsa gögnum. Einnig voru gerð marktektarpróf til að skoða tölfræðilegan samanburð á 

milli hópa (Amalía Björnsdóttir, 2003). 

Til að leita svara við seinni rannsóknarspurningunni var gerður samanburður á 

meðaltali heildarskora rannsóknarhóps og samanburðarhóps. Munur á meðaltali milli hópanna 

var kannaður með marktektarprófi. Ákveðið var að nota t–próf óháðra úrtaka til að bera 

saman niðurstöður hópanna. Sett voru 95% öryggismörk þ.e. alfa stuðullinn 0,05 var notaður 

við alla tölfræðilega úrvinnslu (Amalía Björnsdóttir, 2003). Loks var gerð áreiðanleikaprófun 

til að renna styrkari stoðum undir niðurstöður. Töflur og myndir voru notuð til að lýsa 

niðurstöðum og var Excel forritið notað við gerð þeirra. 

 

Matstækið 

 Matstækið sem notað var við gagnaöflun í rannsókninni er Sensory Profile fyrir 

unglinga og fullorðna (Adolescent/Adult Sensory Profile–AASP). AASP er markbundið 

matstæki sem samanstendur af 60 staðhæfingum sem tengjast skynúrvinnslu í daglegu lífi 

fólks. Staðhæfingarnar skiptast í sex skynúrvinnsluflokka: 1) Bragð/lykt, 2) Hreyfing, 3) Sjón, 

4) Snerting, 5) Virkni og 6) Heyrn. Við hverja staðhæfingu eru fimm svarmöguleikar um tíðni 

ákveðinnar hegðunar. Þeir byggja á fimm punkta Likert kvarða sem gefa stig frá 1–5: 1 stig 

fyrir Nánast aldrei, 2 stig fyrir Sjaldan, 3 stig fyrir Stundum, 4 stig fyrir Oft og 5 stig fyrir 

Nánast alltaf. Einstaklingurinn merkir sjálfur við tíðni hvers atriðis og fagaðili dregur 
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niðurstöður saman á sérstakt AASP samantektarblað. Í samantektinni falla þessar 60 

staðhæfingar undir fjóra mismunandi flokka, svokallaða fjórðunga með 15 staðhæfingar í 

hverjum. Fjórðungarnir eru: Lág skráning skynboða (Low registration), Sókn í skynáreiti 

(Sensation seeking), Skynnæmi (Sensory sensitivity) og Frávísun skynáreita (Sensation 

avoiding). Á samantektarblaðið eru stig fyrir hverja staðhæfingu færð inn. Hrátölur hvers 

flokks eru lagðar saman til að fá samtölur sem færðar eru inn í mismunandi töflur út frá aldri 

einstaklingsins. Flokkunin lýsir tilhneigingu einstaklings til hegðunar. Flokkunarreitirnir 

dreifast samkvæmt normalkúrfu og skiptast í: Miklu minna en flestir (2%), Minna en flestir 

(14%), Svipað og flestir (68%), Meira en flestir (14%) og Miklu meira en flestir (2%). 

Niðurstöðurnar eru að lokum settar fram myndrænt til þess að túlka þær á einfaldan sjónrænan 

hátt (Brown og Dunn, 2002). 

Staðhæfingarnar úr Sensory Profile þróuðust í þremur skrefum. Í fyrstu voru 

staðhæfingarnar aðlagaðar þannig að þær hentuðu fullorðnum, þær umorðaðar miðað við 

sjálfsmat og að lokum var bætt við nýjum staðhæfingum með það að markmiði að þær ættu 

við alla fjóra flokka matstækisins. Rannsóknir á matstækinu voru gerðar af sérfræðingum til 

að sannreyna notagildi þess og staðfesta sýndarréttmætið. Forprófun náði til 615 manna á 

aldrinum 17–79 ára. Áreiðanleiki staðhæfinganna var kannaður og þáttagreining gerð sem 

leiddi í ljós fjóra þætti þ.e. fjórðunga matstækisins. Einnig var athugað hvort samræmis og 

samkvæmni gætti innan matstækisins. Við lokaútgáfu reyndist alfa stuðullinn fyrir innri 

áreiðanleika þessara fjögurra flokka góður eða á bilinu 0,77 til 0,82. Hugtakaréttmæti 

matstækisins var einnig skoðað með lífeðlislegum skynleiðnimælingum þar sem viðbrögð og 

hegðun 20 þátttakenda voru mæld. Niðurstöður studdu hugtakaréttmæti allra fjögurra 

flokkanna (Brown og Dunn 2002).  

Við stöðlun matstækisins var gerð rannsókn á 950 manna úrtaki unglinga og 

fullorðinna án fatlana. Úrtakinu var skipt í þrjá aldurshópa: 11–17 ára, 18–64 ára og 65 ára og 
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eldri. Viðmiðstölur (cut scores) voru fundnar innan hvers flokks fyrir aldurshópana þrjá og 

koma þær fram á sérstöku samantektarblaði matstækisins. Skor stöðlunarúrtaksins voru nánast 

normaldreifð og settu höfundar fram flokkunarkerfi sem byggir á normalkúrfunni. 

Viðmiðstölurnar varpa ljósi á hvort og hversu mikið hegðun og viðbrögð einstaklings 

samræmast því sem almennt gerist hjá jafnöldrum (Brown og Dunn, 2002).  

AASP matslistinn var þýddur og forprófaður á íslenskum ungmennum og fullorðnum. 

Rannsóknir sem gerðar hafa verið á honum benda til þess að svör þeirra séu að flestu leyti 

áþekk svörum þátttakenda í bandaríska stöðlunarúrtakinu. Tölfræðilegur marktækur munur 

greindist einungis í flokknum Sókn í skynáreiti en rannsakendur töldu að hann orsakaðist af 

mannlegum breytileika fremur en menningarbundnum þáttum. Niðurstöður bentu til þess að 

íslenska þýðingin væri nothæf og að samræmi væri milli atriða listans. Rannsakendur töldu 

engu að síður þörf á að rannsaka réttmæti íslenskrar þýðingar matstækisins, svo sem 

hugtakaréttmæti (construct validitiy) og innihaldsréttmæti (content validity). Einnig töldu þeir 

þarft að rannsaka innri áreiðanleika fjórðunga matstækisins því hann reyndist frekar lágur, eða 

á bilinu 0,545 til 0,752. Þeir töldu brýnt að aðlaga matstækið betur að íslenskum aðstæðum til 

að kanna hvort það hentaði til notkunar hér á landi. Ef ekki gæti það gefið ranga mynd af 

færni einstaklingsins og leitt til þess að rangar ályktanir yrðu dregnar af niðurstöðum (Hrefna 

Brynja Gísladóttir, Jóhanna Brynhildur Bjarnadóttir og Ragna Valdís Elísdóttir, 2004). Í 

rannsókn á skynúrvinnslu íslenskra barna og unglinga með Aspergers heilkenni og svipaðar 

raskanir á einhverfurófi, var matstækið AASP notað til gagnaöflunar (Sigríður Oddný 

Guðjónsdóttir og Þóra Leósdóttir, 2006). 

Handbók fylgir matstækinu og þar er að finna mikilvægar upplýsingar um 

grundvallarforsendur þess, kenningar og þróun. Einnig er þar allt um framkvæmd þess, 

stigagjöf og túlkun niðurstaðna. Handbókin inniheldur þar að auki ráðleggingar um íhlutun 

fyrir fólk með skynúrvinnsluvanda af mismunandi toga og býður upp á mörg sýnidæmi. 



 31 

Nauðsynlegt er fyrir fagaðila að kynna sér handbókina vel áður en AASP er lagt fyrir (Brown 

og Dunn 2002). 

 

Siðferðilegir þættir 

 Ef rannsókn á að standa undir nafni er brýnt að hún uppfylli siðferðilegar kröfur ekki 

síður en aðferðafræðilegar. Þetta er mikilvægt til að tryggja velferð þátttakenda. 

Rannsakendur þurfa að sýna þátttakendum heiðarleika og virðingu, upplýsa þá um réttindi 

þeirra og gæta fyllsta trúnaðar ásamt því að hafa hagsmuni þeirra ætíð að leiðarljósi (Sigurður 

Kristinsson, 2003). 

 Öll samskipti við þátttakendur rannsóknarinnar fóru fram í gegnum Ingibjörgu 

Georgsdóttur, barnalækni og ábyrgðarmann rannsóknarinnar. Farið var eftir lögum um 

persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga (2000) til að tryggja rétt þátttakenda. Sótt var 

um leyfi frá Vísindasiðanefnd (fylgiskjal B) og tilkynning send til Persónuverndar (fylgiskjal 

C). Þátttakendur voru upplýstir um rétt sinn til þátttöku í rannsókninni með kynningarbréfi 

sem fylgdi matseyðublöðunum. Þar var þeim einnig gerð grein fyrir rétti sínum til að draga 

þátttöku sína til baka á hvaða stigi rannsóknarinnar sem var (fylgiskjal D). Rannsóknarlok 

voru tilgreind í lok árs 2014 og þátttakendum tilkynnt að rannsóknargögnum yrði eytt við þau 

tímamót. 
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Kafli IV  

Niðurstöður 

Í þessum kafla verður greint frá niðurstöðum rannsóknarinnar og leitað svara við 

rannsóknarspurningunum: 

1. Hvað einkennir skynúrvinnslu unglinga sem fæddir voru litlir fyrirburar?  

2. Er munur á skynúrvinnslu unglinga í rannsóknarhópnum og samanburðarhópnum? Ef 

svo er hvernig birtist sá munur samkvæmt matstækinu AASP? 

 

Niðurstöður voru settar fram með töflum og myndum auk skýringa sem fylgja. Upplýsingar 

fengust um skynúrvinnslu 54 unglinga af 68 sem samþykktu þátttöku og er það 79% 

svarhlutfall. Í töflu 1 má sjá aldur og kyn þátttakenda þegar AASP var lagt fyrir. Skipting 

kynjanna var mjög ójöfn og er skýringin sú að mun fleiri stúlkur voru í hópi lítilla fyrirbura 

sem fæddust á tímabilinu 1991–1995. Skipulega var valið í samanburðarhópinn með tilliti til 

sambærilegs kyns og fæðingardags þátttakenda í rannsóknarhópi. 

 

Tafla 1. Kyn og aldur unglinganna þegar AASP var lagt fyrir 

Aldur Fjöldi 
Samanburðar–

hópur 

Rannsóknar–

hópur 
Stúlkur Drengir 

14 ára 5 3 2 5 0 

15 ára 8 5 3 7 1 

16 ára 12 5 7 10 2 

17 ára 9 5 4 6 3 

18 ára 17 8 9 15 2 

19 ára 3 0 3 2 1 

Samtals 54 26 28 45 9 
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Skynúrvinnsla íslenskra unglinga sem fæddir voru litlir fyrirburar 

Í þessum hluta verður leitað svara við fyrri rannsóknarspurningunni og kannað hvað 

einkennir skynúrvinnslu íslenskra unglinga sem fæddir voru litlir fyrirburar. 

 

Tafla 2. Skynúrvinnsla þátttakenda á sex skynúrvinnsluflokkum matstækisins 

Skynúrvinnsluflokkar N Meðaltal Miðgildi sf Spönn 

Lægsta og 

hæsta 

mögulega 

samtala 

A Bragð og lykt 28 18,43 18,0 2,91 12–23 8–40 

B Hreyfing 28 18,68 18,5 3,14 13–24 8–40 

C Sjón 28 25,32 25,0 4,78 14–35 10–50 

D Snerting 28 31,36 32,0 4,41 22–38 13–65 

E Virknistig 28 25,39 24,5 5,62 17–36 10–50 

F Heyrn 28 29,21 28,0 6,28 19–42 11–55 

 

Tafla 2 sýnir miðsækni heildarskora úr sex skynúrvinnsluflokkum matstækisins þ.e. 

meðaltöl heildarskora, miðgildi, staðalfrávik og spönn. Skynúrvinnsluflokkarnir vísa til 

skynfæra og skynjunar. Í töflunni sést lægsta og hæsta mögulega heildarskor. Meðaltal og 

miðgildi var svipað í öllum skynúrvinnsluflokkum. Staðalfrávik gefur hugmynd um dreifingu 

í kringum meðaltalið. Dreifing þátttakenda var mest innan skynúrvinnsluflokksins F Heyrn og 

var spönnin víðust þar en hún sýnir á hvaða bili svörunin dreifðist. Dreifingin var minnst 

innan skynúrvinnsluflokksins A Bragð og lykt og var spönnin þrengst þar. 
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Tafla 3. Skynúrvinnsla þátttakenda í fjórðungum matstækisins 

Fjórðungar N Meðaltal Miðgildi sf Spönn 

Lág skráning 

skynboða 
28 32,04 30,0 8,96 15–52 

Sókn í skynáreiti 28 46,07 48,5 8,14 27–61 

Skynnæmi 28 36,50 37,0 8,73 21–54 

Frávísun skynáreita 28 33,75 33,5 5,72 23–48 

 

Í töflu 3 má sjá upplýsingar um miðsækni heildarskora úr fjórðungunum sem líkanið 

um skynúrvinnslu byggist á. Lægsta mögulega heildartalan er 15 og hæsta 75. Meðaltal 

þátttakenda í rannsóknarhópnum var innan flokkunarreitsins Svipað og flestir í öllum 

fjórðungum. Til að flokkast sem Svipað og flestir þarf samtala úr hverjum fjórðungi að liggja 

á ákveðnu bili sem hefur verið reiknað út eftir stöðlunarúrtaki. Samtalan í Lágri skráningu 

skynboða þarf að vera á bilinu 27–40 og í Sókn í skynáreiti á bilinu 42–58. Í Skynnæmi og 

Frávísun skynáreita þarf samtalan að vera á bilinu 26–40. Staðalfrávikið hjá 

rannsóknarhópnum var lægst í Frávísun skynáreita sem bendir til þess að svörunin þar hafi 

verið einsleit. Aftur á móti var staðalfrávikið hæst í Lágri skráningu skynboða enda var 

svörunin þar töluvert dreifðari. 
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Tafla 4. Tíðni heildarskora í fjórðungum AASP matstækisins  

Fjórðungar 

Miklu 

minna en 

flestir 

Minna en 

flestir 

Svipað og 

flestir 

Meira en 

flestir 

Miklu 

meira en 

flestir 

Lág skráning skynboða 1 (3,6%) 9 (32,1%) 12 (42,9%) 5 (17,9%) 1 (3,6%) 

Sókn í skynáreiti 1 (3,6) 6 (21,4%) 19 (67,9%) 2 (7,1%) 0 (0%) 

Skynnæmi 0 (0%) 2 (7,1%) 18 (64,3%) 5 (17,9%) 3 (10,7%) 

Frávísun skynáreita 0 (0%) 2 (7,1%) 24 (85,7%) 2 (7,1%) 0 (0%) 

Normaldreifing (2%) (14%) (68%) (14%) (2%) 

 

Tafla 4 greinir nánar frá tíðni og dreifingu heildarskora í öllum fjórðungunum og sýnir 

hvernig hegðun og viðbrögð þátttakenda röðuðust út frá flokkunarkerfi AASP. Í neðstu 

línunni sjást tölur fyrir normaldreifinguna sem stigagjöfin byggir á. Taflan sýnir að í öllum 

fjórðungum röðuðst flest stigin í flokknum Svipað og flestir. Í Lágri skráningu skynboða og 

Sókn í skynáreiti dreifðust heildarskorin nær vinstri enda kúrfunnar, þ.e. fleiri stig voru í 

flokknum Minna en flestir. Aftur á móti dreifðust heildarskorin nær hægri enda kúrfunnar í 

Skynnæmi og voru því fleiri stig í flokknum Meira en flestir. Hjá 21,5–28, 6% unglinga var 

tíðni hegðunar og viðbragða ýmist Meiri eða Miklu meiri en hjá flestum í Lágri skráningu 

skynboða og Skynnæmi. Hjá 25–35,7% unglinga var tíðni hegðunar og viðbragða ýmist Minni 

eða Miklu minni en hjá flestum í Lágri skráningu skynboða og Sókn í skynáreiti. Til 

samanburðar sést að 16 % þátttakenda í stöðlunarúrtakinu röðuðust í þessa flokka. Í Frávísun 

skynáreita var dreifingin minnst þar sem 85,7% unglinga voru í flokknum Svipað og flestir. 
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Samanburður á skynúrvinnslu hópanna 

 Til að leita svara við seinni rannsóknarspurningunni var gerður samanburður á 

heildarskorum rannsóknarhópsins annars vegar og samanburðarhópsins hins vegar og athugað 

hvort rannsóknarhópurinn skeri sig marktækt frá samanburðarhópnum í fjórðungunum. Til 

skýringar verða sýndar tíðnimyndir ásamt töflum með prósentuhlutfalli af útlögum, þ.e. þeim 

sem ekki skoruðu svipað og flestir. Tíðni fyrirgjafar tiltekinna staðhæfinga verða einnig 

kynntar. Eins verður fjallað um hlutfall útlaga í hverjum fjórðungi matstækisins og sagt frá 

mynd sem sýnir fjölda staðhæfinga sem innihalda tvöfalda neitun. Í lokin er velt vöngum yfir 

áreiðanleika matstækisins.  
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Tafla 5. Samanburður á meðaltali heildarskora hópanna í fjórðungum AASP 

  Rannsóknarhópur (N=28)   Samanburðarhópur (N=26)   

Fjórðungar Meðaltal sf   Meðaltal sf   p 

Lág skráning skynboða 32,04 8,963 
 

26,85 7,237 
 

p<0,05 

Sókn í skynáreiti 46,07 8,137 
 

47,19 8,967 
 

p>0,05 

Skynnæmi 36,5 8,728 
 

29,31 7,594 
 

p<0,05 

Frávísun skynáreita 33,75 5,72   28,46 6,86   p<0,05 

 

Í töflu 5 kemur fram niðurstaða marktektarprófs. Marktæknin var prófuð með t–prófi 

óháðra úrtaka. Slík próf sýna fram á hvort dreifni (staðalfrávik í öðru veldi) hópanna tveggja 

er marktækt ólík. Sett voru 95% öryggismörk, þ.e. að notaður var alfa stuðullinn 0,05 við alla 

tölfræðilega úrvinnslu. Tölfræðilega marktækur munur var á meðaltali ef p var minna en 0,05 

(p < 0,05). Marktækur munur reyndist á milli hópanna tveggja í þremur fjórðungum en þar 

var meðaltal rannsóknarhópsins alltaf hærra. Þessi munur kom fram í fjórðungunum Lág 

skráning skynboða t (52) = 2,33, p < 0,05, Skynnæmi t (52) = 3,22, p < 0,05 og Frávísun 

skynáreita t (52) = 3,085, p < 0,05. Í fjórðungnum Sókn í skynáreiti reyndist ekki vera 

tölfræðilega marktækur munur á milli hópanna t (52) = –0,482 en þar var meðaltal 

rannsóknarhópsins lægra. 
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Mynd 2. Uppsöfnuð tíðni úr fjórðungnum Lág skráning skynboða  

 

Myndir 2 til 5 voru unnar þannig að safntíðni stiga var teiknuð upp í línu. Ef slík 

safntíðni væri normaldreifð fengist mynd sem liti út eins og hálf teiknuð kirkjubjalla 

(normalkúrfa). Mynd 2 sýnir uppsafnaða tíðni úr fjórðungnum Lág skráning skynboða. 

Safntíðni Lágrar skráningar skynboða liggur sitthvoru megin við ímyndaða normaldreifingu, 

lína samanburðarhópsins vinstra megin og lína rannsóknarhópsins hægra megin. Það skýrist 

af því að mun fleiri heildarskor voru í flokknum Minna en flestir hjá samanburðarhópnum 

heldur en hjá rannsóknarhópnum. Hjá rannsóknarhópnum voru fleiri heildarskor í flokkunum 

Svipað og flestir og Meira en flestir eða 38% á móti 25,2% hjá samanburðarhópnum. Af 

þátttakendum í samanburðarhópi voru 65% með 27 stig eða minna og teljast því með 
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flokkunum Minna en flestir og Miklu minna en flestir á móti 46% þátttakenda 

rannsóknarhóps. Hins vegar voru fleiri einstaklingar í rannsóknarhópnum sem skoruðu Meira 

en flestir og Miklu meira en flestir í flokknum Lág skráning skynboða heldur en hjá 

samanburðarhópnum. 
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Mynd 3. Uppsöfnuð tíðni úr fjórðungnum Sókn í skynáreiti 

 

Á mynd 3 er safntíðni fyrir fjórðunginn Sókn í skynáreiti teiknuð. Heildarskor hjá 

báðum hópunum var mest í flokknum Svipað og flestir. Einnig voru heildarskorin mjög 

sambærileg hjá báðum hópunum í flokkunum Miklu meira en flestir og Miklu minna en flestir 

en eftirtektarvert er að enginn skoraði í þessum flokkum að undanskyldum einum í 

rannsóknarhópnum sem raðaðist í flokkinn Miklu meira en flestir. 
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Mynd 4. Uppsöfnuð tíðni úr fjórðungnum Skynnæmi 

 

Á mynd 4 sést að Skynnæmi er frábrugðin á milli hópanna. Heildarskor hjá báðum 

hópunum var mest í flokknum Svipað og flestir. Eins og sjá má var töluverður munur á milli 

hópanna en tæpur þriðjungur unglinga í rannsóknarhópnum skoraði í flokkana Meira en flestir 

og Miklu meira en flestir á móti tæplega 10% samanburðarunglinganna. Hins vegar skoruðu 

mun fleiri úr samanburðarhópnum í flokkana Minna en flestir og Miklu minna en flestir en úr 

rannsóknarhópnum. 
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Mynd 5. Uppsöfnuð tíðni úr fjórðungnum Frávísun skynáreita 

 

Á mynd 5 er fjórðungurinn Frávísun skynáreita skoðaður. Mikill meirihluti 

þátttakenda í rannsóknarhópnum skoraði í flokknum Svipað og flestir eða 85,7% á móti 

61,5% hjá samanburðarhópnum. Fleiri þátttakendur samanburðarhópsins voru í flokknum 

Minna en flestir heldur en hjá rannsóknarhópnum. Hjá hvorugum hópnum var skorað í 

flokknum Miklu meira en flestir en aðeins einn úr samanburðarhópnum skoraði í flokknum 

Miklu minna en flestir. 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

18 23 28 33 38 43 48

% 

Frávísun skynáreita 

Rannsóknarhópur Samanburðarhópur

Samtölur 

15–18 = Miklu minna en flestir 

19–25 = Minna en flestir 

26–40 = Svipað og flestir 

41–48 = Meira en flestir 

49–75 = Miklu meira en flestir 



 43 

Tafla 6. Útlagar–Rannsóknarhópur 

Nr. 

Þátttakenda 

og aldur 

Lág 

skráning 

skynboða 

Sókn í 

skynáreiti 
Skynnæmi 

Frávísun 

skynáreita 
% af 

fjórðung 

1–19         25% 

2–19         25% 

3–19         25% 

4–18         50% 

6–18         50% 

7–18         25% 

8–18         100% 

9–18         50% 

10–18         0% 

11–18         50% 

12–18         0% 

13–18         0% 

14–17         75% 

17–17         25% 

18–17         25% 

19–17         75% 

20–16         50% 

21–16     
 

  25% 

22–16         25% 

24–16         0% 

25–16         25% 

26–16         0% 

27–15         0% 

28–15         25% 

32–15         0% 

33–15         50% 

34–15         50% 

35–14         75% 

Fjöldi útlaga 

(%) 
15/28  

(53,6 %) 
8/28  

(28,6 %) 
10/28 

(35,7%) 
4/28  

(14,3%)   

 

  Miklu minna en flestir 

  Minna en flestir 

  Meira en flestir 

  Miklu meira en flestir 
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Tafla 7. Útlagar–Samanburðarhópur 

Nr. 

Þátttakenda 

og aldur 

Lág 

skráning 

skynboða 

Sókn í 

skynáreiti 
Skynnæmi 

Frávísun 

skynáreita 
% af 

fjórðung 

41–18         75% 

44–18         100% 

45–18         50% 

46–18         50% 

49–18         50% 

50–18         25% 

51–18         25% 

54–18         50% 

59–17         25% 

60–17         50% 

63–17          0% 

65–17         50% 

66–17         50% 

68–16         75% 

69–17         25% 

70–16         100% 

73–16         50% 

76–16         25% 

80–15         50% 

83–15   

 

     0% 

84–15         25% 

85–15         25% 

87–15         75% 

88–15         25% 

89–14         50% 

90–14         75% 

Fjöldi útlaga 

(%) 
19/26  

(73%) 
8/26 

(30,8%) 
11/26 

(42,3%) 
10/26 

(38,5%) 
  

 

  Miklu minna en flestir 

  Minna en flestir 

  Meira en flestir 

  Miklu meira en flestir 
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Töflur 6 og 7 sýna hlutfall útlaga í rannsóknar– og samanburðarhópunum í öllum 

fjórðungum matstækisins. Þá er hver þátttakandi skoðaður með hliðsjón af því hvort hann 

raðaðist utan flokksins Svipað og flestir (eitt staðalfrávik og meira frá meðaltali í báðar áttir). 

Í fjórðungnum Lág skráning skynboða teljast 53,6% unglinga í rannsóknarhópnum útlagar en 

þeir voru oftast í flokknum Minna en flestir. Í sama flokki teljast 73% unglinga í 

samanburðarhópnum vera útlagar. Í Skynnæmi teljast 35, 7% unglinga í rannsóknarhópnum 

útlagar og 42,3% í samanburðarhópnum. Í rannsóknarhópnum voru þrír unglingar í flokknum 

Miklu meira en flestir, fimm í flokknum Meira en flestir og tveir í flokknum Minna en flestir. 

Hjá samanburðarhópnum var dreifingin meiri en þar var aðeins einn unglingur í flokknum 

Miklu meira en flestir, einn í flokknum Miklu minna en flestir og einn í flokknum Meira en 

flestir. Hins vegar voru átta unglingar í flokknum Meira en flestir í Skynnæmi. Í 

fjórðungunum Sókn í skynáreiti og Frávísun skynáreita voru fleiri útlagar í samanburðarhópi 

en í rannsóknarhópi. Í Frávísun skynáreita voru 38,5% unglinga í samanburðarhópnum 

útlagar á móti 14,3% í rannsóknarhópnum. 

Þegar allir fjórðungarnir voru skoðaðar mátti sjá að útlagarnir voru oftast í flokknum 

Minna en flestir og átti það við um báða hópana. Hlutfall útlaga í rannsóknarhópnum var 

hærra í flokkunum Meira en flestir og Miklu meira en flestir heldur en útlaga í 

samanburðarhópnum. Unglingar í rannsóknarhópnum virtust því með aukið skynnæmi og þar 

af leiðandi með lægri skynþröskuld miðað við unglinga í samanburðarhópnum. Almennt 

einkennist hegðun slíkra einstaklinga af næmni þeirra fyrir skynáreitum og eiga þeir erfitt með 

að útiloka það sem ekki skiptir máli. Þannig má segja að þeir bregðist við á vanvirkan hátt. Í 

Lágri skráningu skynboða virtust unglingarnir í rannsóknarhópnum með háan skynþröskuld 

en samanburðarhópurinn hins vegar með lægri skynþröskuld. Það sem helst einkennir 

einstaklinga með háan skynþröskuld er að þeir taka síður eftir áreitum í umhverfinu og líkt og 
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í skynnæmi bregðast þeir við á vanvirkan hátt og virðast áhugalitlir eða niðursokknir í 

viðfangsefni. 

 

 

Mynd 6. Staðhæfingar sem innihalda tvöfalda neitun og hlutfall útlaga 

 

 Mynd 6 sýnir fjölda staðhæfinga sem innihalda tvöfalda neitun og hlutfall útlaga í 

hverjum fjórðungi matstækisins. Í ljós kemur að af 60 staðhæfingum matstækisins eru 10 sem 

fela í sér tvöfalda neitun og má finna þær í fjórðungunum Lág skráning skynboða og 

Skynnæmi. Í þessum tveimur flokkum má einnig sjá að hlutfall útlaga var hærra en í 

fjórðungunum Sókn í skynáreiti og Frávísun skynáreita. 

Innri áreiðanleiki á staðhæfingum matstækisins var kannaður og reyndist á bilinu 

0,74–0,81: 0,83 Lág skráning skynboða, 0,74 Sókn í skynáreiti, 0,78 Skynnæmi og 0,69 

Frávísun skynáreita. Áreiðanleikastuðull upp á 0,90 eða meira er talinn vera hár, en 0,80 í 

meðallagi. Stuðullinn 0,70 telst frekar lágur en samt vel nothæfur í hóparannsóknum og til að 

lýsa fyribærum sem breytast eða eru háð aðstæðum líkt og hér á við þar sem verið er að lýsa 

hegðun og skynjun. Aftur á móti er áreiðanleikastuðullinn 0,60 ekki ásættanlegur (Polgar, 

2003). 
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Hjá þeim ungmennum sem voru orðin 18 ára var skoðað hvort munur væri á því hvort 

farið væri eftir töflunni 11–17 ára eða 18–65 ára. Í ljós kom að ekki var afgerandi munur þar 

á. Einnig var athugað hvort munur væri á kynjum en í ljós kom að svo var ekki. 

 

Samantekt 

 Til að svara fyrri rannsóknarspurningunni „Hvað einkennir skynúrvinnslu unglinga 

sem fæddir voru litlir fyrirburar“ var gagnaúrvinnsla sett fram í töflum 2, 3 og 4. Niðurstöður 

sýndu að meðaltal þátttakenda í rannsóknarhópnum lenti innan flokkunarreitsins Svipað og 

flestir í öllum fjórðungunum. Dreifingin var mesta innan skynúrvinnsluflokksins F Heyrn og 

spönnin var einnig víðust þar. Staðalfrávikið var lægst í Frávísun skynáreita og hæst í 

Skynnæmi. Tæpur þriðjungur virtist með aukið skynnæmi og einnig var stór hluti með lága 

skráningu skynboða. 

Svar við rannsóknarspurningunni „Er munur á skynúrvinnslu unglinga í 

rannsóknarhópnum og samanburðarhópnum? Ef svo er hvernig birtist sá munur samkvæmt 

matstækinu AASP?“ var sett fram í töflu 5, 6 og 7. Marktækur munur var í þremur flokkum af 

fjórum og var meðaltal rannsóknarhópsins alltaf hærra. Þegar hlutfall útlaga var skoðað nánar 

kom í ljós að unglingarnir í rannsóknarhópnum virtust með lægri skynþröskuld miðað við 

unglingana í samanburðarhópnum innan fjórðungsins Skynnæmi. Innan fjórðungsins Lág 

skráning skynboða raðaðist meirihluti unglinganna í samanburðarhópnum í flokkinn Minna en 

flestir og teljast því með lægri skynþröskuld heldur rannsóknarhópurinn. 

Skoðun á innri áreiðanleika á fjórðungum matstækisins sýndi að alfastuðull var í 

meðallagi fyrir fjórðunginn Lág skráning skynboða en nothæfur í hinum þremur 

fjórðungunum sem styður niðurstöður rannsóknarinnar. 
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Kafli V  

Umræður 

Í þessum kafla verða helstu niðurstöður rannsóknarinnar túlkaðar og bornar saman við 

heimildir. Fjallað verður um hvað einkennir skynúrvinnslu unglinga sem fæddir voru litlir 

fyrirburar. Því næst verður greint frá samanburði á útkomu rannsóknarhópsins og 

samanburðarhópsins. Takmörkunum rannsóknarinnar verða gerð skil auk þess sem greint 

verður frá hagnýtu gildi hennar. Í lokin eru vangaveltur um framtíðarrannsóknir settar fram. 

 

Einkenni skynúrvinnslu unglinga sem fæddir voru litlir fyrirburar 

Helstu niðurstöður rannsóknarinnar eru þær að meirihluti unglinga sem fæddir voru 

litlir fyrirburar virðast samkvæmt matstækinu AASP ekki eiga við skynúrvinnsluvanda að 

stríða. Í öllum fjórðungum matstækisins skoraði meirihluti unglinganna í flokknum Svipað og 

flestir en þeir sem hafa dæmigert skynúrvinnslumynstur raðast innan þess flokks. Það þýðir að 

meirihluti unglinganna upplifir skynáreiti á svipaðan hátt og aðrir. 

Þótt meirihluti rannsóknarhópsins virðist ekki glíma við skynúrvinnsluvanda skoruðu 

þó nokkrir hátt í fjórðungnum Skynnæmi. Það bendir til þess að sá hluti sé með lágan 

viðbragðsþröskuld og verði fyrr var við skynáreiti en þeir sem eru með háan 

viðbragðsþröskuld. Þetta eru viðkvæmir einstaklingar sem eru eftirtektarsamir á minnstu 

smáatriði sem öðrum getur vel yfirsést. Skynupplifun þeirra í daglegu lífi virðist meiri en 

gengur og gerist hjá öðrum og því geta þeir verið kvartsárir og pirrast auðveldlega. Fram 

kemur að þeim getur fundist óþægilegt og jafnvel óþolandi að klæðast vissum efnistegundum. 

Útlit og áferð matar getur einnig truflað þá og eins geta þeir átt erfitt með að einbeita sér í 

langan tíma í senn. Þar fyrir utan geta þessir unglingar jafnframt glímt við lofthræðslu og eins 

geta þeir upplifað umhverfishljóð sterkar en aðrir í kringum þá. Því hefur verið haldið fram að 

taugakerfi einstaklinga með skynnæmi sé ofvirkt sem gerir það að verkum að þeir bregðist við 
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hinu minnsta áreiti enda búi þeir ekki yfir getu til að bæla þessum áreitum frá (Dunn, 2001, 

Sigríður K. Gísladóttir, 2008). 

 Í fjórðungnum Lág skráning skynboða skoruðu nokkrir unglingar í rannsóknarhópnum 

hátt. Í þessum fjórðungi höfum við einstaklinga sem sökkva sér niður í viðfangsefnin og eiga 

auðvelt með að einbeita sér að verkefnum. Þeir teljast vera með háan skynþröskuld og þurfa 

meira magn áreita til að bregðast við heldur en þeir sem eru með lágan skynþröskuld. Þar af 

leiðandi virðast þeir hægari en aðrir og taka síður eftir ýmsum áreitum í dagsins önn, t.d. 

óhreinindum, sárum eða marblettum sem þeir fá. Einnig geta þeir verið lengur en aðrir að ná 

bröndurum og samhengi í málefnum sem eru þeim framandi. Skýringin á hegðun þeirra út frá 

hugmyndafræðilíkaninu er sú að heilinn fái ekki þau boð sem hann þarf til að bregðast 

eðlilega við (Dunn, 2001, Sigríður K. Gísladóttir, 2008). 

Þótt einstaka unglingar teljist útlagar skoraði meirihluti þeirra eins og fram kom að 

ofan innan flokksins Svipað og flestir. Þessar niðurstöður komu rannsakendum töluvert á 

óvart þar sem fyrri rannsókn á hópunum sem gerð var við fimm ára aldur þátttakenda sýndu 

m.a. vanda í flóknari skynúrvinnslu meðal rannsóknarhópsins (Leosdóttir, Egilson og 

Georgsdóttir, 2005). Rannsakendur velta því fyrir sér hvort að skýringu á þessu ósamræmi 

megi rekja til þess að taugaþroski þeirra sé seinni til en með tímanum hafi skynúrvinnsluvandi 

þeirra minnkað eða breyst. Sýnt hefur verið fram á samband milli lágrar fæðingarþyngdar og 

vandamála á ýmsum þroskasviðum sem í ljós koma á grunnskólaaldri (Grunau o.fl. 2002; 

Hille o.fl., 2001; Saigal o.fl., 2003b). Aftur á móti ber rannsóknum ekki saman um það hvort 

þessi sömu vandamál fylgi þeim fram á fullorðinsárin eða ekki (Grunau, Whitfield og Fay, 

2004; Lefebvre, Mazurier og Tessier, 2005; Saigal, 2000; Saigal o.fl., 2006; Saigal o.fl., 

2007). Önnur skýring gæti verið sú að í þessum tveimur rannsóknum var notast við sitthvort 

matstækið sem þróuð voru til að mæla hvor sína hugsmíð þ.e. þroska, með megináherslu á 

skynjun og hreyfingar, (MAP) og skynúrvinnslu (AASP). Í rannsóknum hefur einmitt verið 
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bent á að varhugavert sé að bera saman niðurstöður mismunandi matstækja þar sem 

niðurstöður séu jú alltaf háðar því matstæki sem notast er við hverju sinni (Saigal, 2000). 

AASP er sjálfsmatslisti og eru niðurstöður þessarar rannsóknar í samræmi við þær 

erlendu rannsóknir sem sýna að unglingar sem fæddir voru litlir fyrirburar upplifa sig ekki 

með meiri vanda en fullburða jafnaldrar þeirra (Saigal, 2000; Saigal o.fl., 2003b; Whitfield og 

Grunau, 2006; Zwicker og Harris, 2008). 

 

Samanburður á milli hópanna  

Marktækur munur var á meðaltali heildarskora unglinga í rannsóknarhópnum og 

samanburðarhópnum í fjórðungunum Lág skráning skynboða, Skynnæmi og Frávísun 

skynáreita. Ekki var marktækur munur í fjórðungnum Sókn í skynáreiti. Í þeim fjórðungum 

sem marktækur munur var þá var meðaltal rannsóknarhópsins ávalt hærra sem þýðir að þeir 

skoruðu oftar í Meira en flestir og Miklu meira en flestir. Hafa ber þó í huga að þegar fram 

kemur marktækur munur á milli hópanna sýnir það ekki dreifingu heildarskora hjá 

þátttakendum. Eins og áður hefur komið fram, skoraði meirihluti þátttakenda í 

rannsóknarhópnum Svipað og flestir í öllum fjórðungum matstækisins. Hins vegar skoraði 

meirihluti samanburðarhópsins Svipað og flestir í öllum fjórðungum nema í Lág skráning 

skynboða. 

 Í fjórðungunum Skynnæmi og Lág skráning skynboða voru flestir útlagar í báðum 

hópunum og við frekari rýningu kom í ljós að meðal rannsóknarhópsins skorðuðu fleiri 

unglingar Meira en flestir og Miklu meira en flestir. Í samanburðarhópnum skoruðu hins 

vegar fleiri unglingar Minna en flestir. 

Í Lágri skráningu skynboða skoruðu fleiri unglingar úr samanburðarhópnum Minna en 

flestir en hins vegar skoruðu fleiri úr rannsóknarhópnum Svipað og flestir og Meira en flestir. 

Við nánari skoðun mátti sjá að hlutfall útlaga í rannsóknarhópnum var töluvert lægra en hjá 
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samanburðarhópnum eða 53,6% á móti 73%. Athyglisvert var að hár skynþröskuldur virtist 

einkenna marga í rannsóknarhópnum. Einstaklingar með háan skynþröskuld geta virst 

áhugalitlir og utan við sig, niðursokknir í viðfangsefni, hægari í að bregðast við og að fylgja 

athöfnum eftir. Einnig var mjög athyglisvert að lægri skynþröskuldur virtist einkenna 

samanburðarhópinn innan fjórðungsins Lág skráning skynboða sem getur komið fram í því að 

unglingarnir séu viðkvæmari fyrir venjulegum áreitum og truflast auðveldlega af þeim (Dunn, 

1999, 2001). 

Í fjórðungnum Skynnæmi var heildarskor beggja hópanna mest í Svipað og flestir. 

Tæpur þriðjungur unglinganna í rannsóknarhópnum skoraði Meira en flestir og Miklu meira 

en flestir sem er talsvert meira en hjá samanburðarhópnum. Á hinn bóginn skoruðu mun fleiri 

úr samanburðarhópnum Minna en flestir og Miklu minna en flestir en úr rannsóknarhópnum. Í 

þessum flokki virtust unglingarnir í rannsóknarhópnum vera með lægri skynþröskuld heldur 

en fullburða jafnaldrar þeirra í samanburðarhópnum. 

Samkvæmt hugmyndafræði Dunn (2001) þá sýna skynnæmir einstaklingar viðbrögð í 

samræmi við lágan skynþröskuld sinn. Hegðun þeirra einkennist af næmni þeirra fyrir 

skynáreitum. Þeir truflast auðveldlega af umhverfinu og geta átt í erfiðleikum með að ljúka 

viðfangsefnum. Þessir unglingar eru oft kvartsárir og eiga erfitt með að vinna úr truflandi 

áreitum og útiloka það sem ekki skiptir máli. Þannig má segja að þeir bregðast við á 

vanvirkan hátt þar sem þeir reyna ekki sjálfir að fjarlægja eða fyrirbyggja þessi truflandi 

áreiti.  

 Í fjórðungunum Sókn í skynáreiti og Frávísun skynáreita voru fæstir útlagar í báðum 

hópunum og röðuðust því heildarskor mikils meirihluta þeirra í Svipað og flestir í báðum 

fjórðungunum. Þessar niðurstöður gáfu til kynna að mikill meirihluti beggja hópanna átti ekki 

við skynúrvinnsluvanda að etja í ofangreindum fjórðungum. 
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 Á heildina litið eru niðurstöðurnar mjög jákvæðar því meirihluti allra þátttakenda 

virðist ekki glíma við skynúrvinnsluvanda. Aukið skynnæmi er þó áberandi hjá 

rannsóknahópnum sem og lág skráning skynboða. Athygli vekur að mikill meirihluti 

samanburðarhópsins skoraði mjög lágt í fjórðungnum Lág skráning skynboða og raðaðist því í 

Minna en flestir. Erfitt er að álykta hverjar eru ástæður þess en jafnframt þarft verkefni að 

komast til botns í því máli. Hugsanlega gæti verið um að ræða ákveðinn menningarbundinn 

mun, annmarka í þýðingu matstækisins eða að tilviljun ein ráði þessu vegna fámenns úrtaks. 

Áhugavert væri að kanna hvort breyta þyrfti stigagjöf við staðhæfingar sem innihalda tvöfalda 

neitun en í ljós kom að þær tíu staðhæfingar sem fela í sér tvöfalda neitun eru allar í 

fjórðungunum Lág skráning skynboða og Skynnæmi. Í þessum tveimur fjórðungum er hlutfall 

útlaga einnig hærra en í fjórðungunum Sókn í skynáreiti og Frávísun skynáreita (mynd 6). 

 

Styrkleikar og takmarkanir rannsóknarinnar 

 Helstu takmarkanir rannsóknarinnar eru hversu lítið úrtakið er sem getur haft áhrif á 

tölfræðiúrvinnslu og þær ályktanir sem draga má af niðurstöðum rannsóknarinnar. Ef úrtak er 

lítið þarf munur á hópunum að vera meira afgerandi til að teljast marktækur. Þó skal tekið 

fram að þátttakendur í rannsóknarhópi voru öll börn sem fæddust á Íslandi á árunum 1991–

1995 og vógu undir 1000 g við fæðingu og teljast því allt þýðið. Rannsóknin er því 

landfræðilega afmörkuð á öllu þýðinu á ákveðnum tíma sem gefur henni ákveðna sérstöðu í 

hinum fræðilega heimi. Þess ber að geta að í ýmsum öðrum rannsóknum hefur gögnum um 

þátttakendur verið safnað saman yfir langt tímabil og hefur það í för með sér hugsanlega 

skekkju þar sem tækni og aðstæður eru sífellt að breytast og þróast (Whitfield og Grunau, 

2006; Zwicker og Harris, 2008). 

 Við val þátttakenda í samanburðarhópnum var notast við nákvæma pörun sem fólst í 

vali á börnum sem fædd voru sama dag og af sama kyni og börn í rannsóknarhópnum. Í 
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þessari rannsókn hefur tekist vel að halda utan um þátttakendur í framhaldsrannsókninni, 

Litlir fyrirburar– langtímaeftirlit, og var svarhlutfallið 79 %. Einnig má telja til takmarkana að 

AASP hefur ekki verið mikið rannsakað hér á landi og íslensk þýðing þess einungis forprófuð 

á fámennu úrtaki. Matstækið hefur auk þess ekki verið staðlað hér á landi. Það er álit 

rannsakenda að matstækið feli í sér staðhæfingar sem sumar hverjar þarfnast nánari 

útskýringa svo að lágmarka megi misskilning þátttakenda. Má þar helst nefna að 10 

staðhæfingar af 60 fela í sér tvöfalda neitun. Telja rannsakendur að þetta hafi hugsanlega 

getað haft áhrif á niðurstöðurnar þótt ekki sé ljóst í hverju þau áhrif gætu falist. 

 Að lokum skal minnst á að við úrvinnslu gagna var ákveðið að túlka niðurstöður allra 

þátttakenda fyrir aldurshópinn 11–17 ára þótt sumir væru orðnir eldri. Með réttu ættu 

niðurstöður eldri þátttakendanna að vera túlkaðar eftir töflu fyrir aldurshópinn 18–64 ára. Við 

úrvinnslu gagna kom í ljós að ekki var afgerandi munur á því hvort lesið var úr báðum 

aldurstöflunum og var þessi ákvörðun því tekin til að auðvelda túlkun. 

  

Hagnýt gildi rannsóknarinnar 

 Niðurstöður rannsóknarinnar varpa ljósi á skynúrvinnslu unglinga sem fæddir voru 

litlir fyrirburar. Aukin vitneskja um skynúrvinnslu leiðir meðal annars til þess að einstaklingar 

í umhverfi barna og unglinga hafi raunhæfar væntingar til færni og þátttöku þeirra í athöfnum 

daglegs lífs. Upplýsingar um skynúrvinnslu unglinganna eru mikilvægur hluti 

framhaldsrannsóknarinnar Litlir fyrirburar–langtímaeftirlit. Þær varpa ljósi á framtíðarhorfur 

unglinganna og hvort vísbendingar um skynúrvinnsluvandann sem þeir virtust glíma við í 

æsku fylgi þeim fram á fullorðinsárin. Þetta viðfangsefni hefur ekki áður verið rannsakað hér 

á landi og fáar sambærilegar erlendar rannsóknir til að styðjast við. Þessi rannsókn gefur 

einnig mikilvægar upplýsingar um notkun matstækisins Sensory Profile fyrir unglinga og 

fullorðna. 
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 Það er rétt að árétta að matstækið hefur ekki áður verið notað í rannsóknum hér á landi 

þar sem rannsóknar– og samanburðarhópar eru metnir samtímis. Rannsóknin er því mikilvæg 

viðbót inn í starf iðjuþjálfa á Íslandi þar sem matstækið er eitt af mikilvægum verkfærum 

þeirra. Próffræðilegir eiginleikar AASP eru þekktir. Niðurstöður þessarar rannsóknar gefa 

vísbendingar um þá þætti sem vert er að skoða og rannsaka betur til að tryggja áreiðanleika og 

réttmæti þeirra upplýsinga sem aflað er og ályktanirnar sem af matsniðurstöðum má draga. 

 

Hugmyndir um framtíðarrannsóknir 

 Íslenska útgáfan af AASP matslistanum hefur ekki verið mikið rannsökuð hér á landi 

en einungis ein rannsókn hefur verið gerð til að kanna íslensku þýðinguna og var hún 

framkvæmd árið 2004. Aldursdreifing þátttakenda var mjög ójöfn í þessari rannsókn þar sem 

einungis 20 þátttakendur voru í aldurshópnum 11–17 ára á móti 76 í aldurshópnum 18–64 ára. 

Aldurshópurinn 65 ára og eldri var ekki rannsakaður. Því er mikilvægt að gerðar verði fleiri 

rannsóknir sem skoða betur alla aldursflokkana. Einnig væri mikilvægt að staðla matstækið á 

Íslandi (Hrefna Brynja Gísladóttir, Jóhanna Brynhildur Bjarnadóttir og Ragna Valdís 

Elísdóttir, 2004). 

Það er skoðun rannsakenda að óheppilegt sé að í matslistanum felist staðhæfingar sem 

innihalda tvöfalda neitun þar sem slík framsetning getur orsakað misskilning hjá svarendum 

og leitt til skekkju í niðurstöðum. Marktektarpróf gaf reyndar ekki til kynna að þessar 

spurningar spilltu áreiðanleika fjórðunganna en vitað er að í starfi þurfa iðjuþjálfar að fylgja 

þessum spurningum úr hlaði með skýringum til að fyrirbyggja misskiling. Að okkar viti væri 

því til bóta að umorða spurningarnar. Raunar teljum við þarft að skoða allar spurningarnar 

með ígrundandi viðtölum (cognitive interviewing) til að kanna þann skilning sem markhópur 

matslistans (einstaklingar 11 ára og eldri) leggur í spurningarnar (Willis, 2005). 
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 Að sögn Zwicker og Harris (2008) hafa ekki verið gerðar eigindlegar rannsóknir á 

unglingum sem fæddir voru litlir fyrirburar þar sem leitast er eftir að skoða lífsgæði þeirra út 

frá þeirra eigin sjónarhorni. Rannsóknir hafa sýnt misræmi á eigin mati unglinga annars vegar 

og mati foreldra og sérfræðinga hins vegar (Whitfield og Grunau, 2006; Saigal, 2000; Saigal 

o.fl., 2003b; Zwicker og Harris, 2008). Telja rannsakendur að eigindlegar rannsóknir gætu 

gefið dýpri skilning á upplifun fyrrum lítilla fyrirbura og gefið gagnlegar leiðbeiningar 

varðandi íhlutun til að bæta lífsgæði þeirra. 

 

Lokaorð 

Með bættum lífslíkum lítilla fyrirbura hefur mikilvægi rannsókna á þroska þeirra og 

framtíðarhorfum aukist jafnt og þétt. Röskun og skerðing á tilteknum þroskasviðum getur haft 

áhrif á vellíðan þeirra og þátttöku við leik, eigin umsjá og nám. Tilgangur þessarar rannsóknar 

var að kanna skynúrvinnslu fyrrum lítilla fyrirbura. Daglegt líf einstaklinga er fullt af 

margvíslegum skynhrifum sem snerta okkur öll á einn eða annan hátt og engir tveir eru alveg 

eins. Aukin þekking á skynúrvinnslu einstaklinga getur meðal annars eflt skilning fólks og 

leitt til raunhæfari væntinga til færni þeirra. AASP telst gott matstæki til að meta 

skynúrvinnslu og hefur nýst iðjuþjálfum vel til að veita góða og markvissa þjónustu, 

skjólstæðingum sínum til hagsbóta. Niðurstöður þessarar rannsóknar voru jákvæðar þar sem í 

ljós kom að meirihluti unglinganna sem fæddir voru litlir fyrirburar virtust ekki eiga við 

skynúrvinnsluvanda að stríða. Hins vegar er mikilvægt að líta ekki fram hjá þeirri staðreynd 

að hluti þeirra virtust glíma við slíkan vanda. Tryggja þarf að þessi hópur fái þá þjónustu sem 

í boði er til að bæta þeirra lífsgæði. 

Það er von rannsakenda að niðurstöður rannsóknarinnar muni bæta við þann takmarkaða 

fræðilega bakgrunn sem til er um langtímahorfur lítilla fyrirbura. 
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