Afleiðingar höfluðhögga eeðalg barna gg ung flllgs
Uppfærð tafa

Verkefnið byggir á BS-verkefni Önnu Kristnnr
Tnfln 1.
Jncobsen (2014) sem knnnnði nlgengi og
1
nfleiðingnr hlöfuðhlöggn meðnl ungs fólks.
Lnngtmnnfleiðingnr efir nlvnrleikn hleilnáverkn
Viðfnngsefni hlennnr voru hlöfuðhlögg sem
Alvnrleiki
leiddu tl hleilnhlristngs eðn nlvnrlegri hleilnáverkn en gögnin byggðust á spurningnlistn sem LnngtmnSmá- Vægt Meðnl- Alvnrlngður vnr fyrir ungt fólk á nldrinum 20–36
nfleiðingnr vægilegt
slæmt legt
Snmtnls
árn.
Neei
62 104
24
18
208
Annn spurði þáttnkendur um öll hlöfuðhlögg
Ekki lengur
1
2
2
3
8
sem þeir hlöfðu fengið og leit tl einkennn
hleilnhlristngs. Alvnrleiki hlöfuðhlöggn vnr metn Ennþá
0
17
4
13
34
á grundvelli meðvitundnr- og minnisleysis í
Snmtnls
63 123
30
34
250
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Uppfært
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Verkefnið byggir á tlbbnum gögnum sem þó hlnfn nlln hlelstu eiginleikn þeirrn gngnn sem Annn snfnnði og
eign nð endurspegln þnð nð unnið sé í öðru brtnki en Annn gerði en br snmn þýði. Þnnnig greinn 42 nf 250
(16,8%) þáttnkendum í þessu „brtnki“ frá lnngtmnnfleiðingum snmnnborið við 42 nf 243 (17,3%) í rnnnsókn Önnu. Hugsnðu því um gngnnsnfnið eins og þb sért með nnnnð brtnk snmbærilegt því sem BS-verkefni Önnu Kristnnr byggði á. Þb getur jnfnvel látð sem þb og Annn Kristn hlnað snfnnð gögnunum snmnn
en síðnn hlna gngnnsnfninu verið skipt í tvennt með tlviljunnrnðferð.
Lnngtmnnfleiðingnr hlöfuðhlöggn byggjnst m.n. á nlvnrleikn þeirrn en einnig þyngd hlöggsins sjálfs og hlvort
viðkomnndi hlna orðið fyrir fleiri en einu hlöggi um ævinn (Hnlldorsson, et nl., 2013). Alvnrleiki vnr metnn
með hlliðsjón nf því hlvort og þá hlve lengi viðkomnndi misst meðvitund og hlvort og þá hlve lengi viðkomnndi misst br eðn mundi ekki eithlvert tmnbil við hlöfuðhlöggið. Þnr sem hlver þáttnknndi gnf upp frá
einu og upp í sex hlöfuðhlögg, miðnðist nlvnrleiki við þnð hlöfuðhlögg sem hlnfði mestnn nlvnrleikn.
Lnngtmnnfleiðingnr voru metnnr með því nð spyrjn þáttnkendur hlvort einhlverjnr nfleiðingnr hlefðu stnðið í þrjá mánuði eðn lengur. Ef svnrið vnr jákvæt vnr spurt um 50 ólíknr nfleiðingnr hlöfuðhlöggn, þáttnknndi beðinn um nð tlgreinn hlvort hlnnn hlefði hlnf viðkomnndi einkenni í þrjá mánuði eðn lengur,
hlvort þnu væru hloran eðn hlnnn hlefði þnu enn. Miðnð vnr við nð lnngtmnnfleiðingnr væru fyrir hlendi ef
eithlvert (eit eðn fleiri) einkenni væri enn tl stnðnr en hloran ef þnu væru öll gengin tl bnkn. Þnnnig vnrð
tl þrískipt breytn yar lnngtmnnfleiðingnrr Neei–Ekki lengur–Ennþá.
Í þessu verkefni er þér ætlnð nð knnnn áhlrif nlvnrleikn hlöfuðhlöggs á lnngtmnnfleiðingnr. Til einföldunnr
sleppum við öðrum forspárbreytum þót þnð get vissulegn skekkt myndinn. Tnfln 1 sýnir þessnr niðurstöður en þb hlefur einnig nðgnng nð gngnnskrám með þessum upplýsingum sbr. nánnri upplýsingnr síðnr
í þessu skjnli.
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Sökum hlentugleikn er ýmist tnlnð um hlöfuðhlögg eðn hleilnáverkn. Með hlöfuðhlöggi er hlér jnfnnn át við hlöfuðhlögg sem leiðir tl hleilnhlristngs eðn nlvnrlegri hleilnáverkn. Að sjálfsögðu er nlvnnnlegt nð fá hlögg á hlöfuðið án
þess nð þnð hlna nokkrnr nfleiðingnr tl sknmms eðn lnngs tmn. Slík hlöfuðhlögg eru hlins vegnr ekki umföllunnrefni okknr.
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Uppfært
(var 47)

Rnnnsóknnrspurningin er hlvort langtíaafleiðengar hlöfuðhlöggn sem leiðn tl hleilnhlristngs eðn nlvnrlegri
hleilnáverkn tengist alvarlleka hlöfuðhlöggsins. Þnr sem báðnr breyturnnr eru með röðuðum flokkum er
gert ráð fyrir því nð nukinn nlvnrleiki leiði tl meiri lnngtmnnfleiðingnr metð þnnnig nð lnngtmnnfleiðingnr sem stnndn enn séu meiri en lnngtmnnfleiðingnr sem hlnfn gengið tl bnkn.
Einnig viljum við fá upplýsingnr um þá áhlætu sem fylgir hlöfuðhlöggum nf þessu tngi. Sérstnklegn viljum
við vitn hlversu mikið áhlætnn eykst við nukinn nlvnrleikn, hlver áhlætnn er fyrir hlvert nlvnrleikn stg og
upplýsingnr um óvissunn í því mnt.
Við gerum ráð fyrir því nð fá vnndnðn skýrslu á APA-formi. Við miðum við nð hlbn snmnnstnndi nf vönduðum inngnngi sem btlistnr þnð fræðilegn snmhlengi sem rnnnsóknnrspurningin er sprotn br, sbr. upplýsingnr hlér nð frnmnn.2 Einnig komi þnr knfli, sem venjulegn er ekki í fræðigreinum, þnr sem gerð er grein
fyrir þeim tölfræðinðgerðum sem beit er, eiginleikum þeirrn og forsendum. Athlugnðu nð hlér erum við
nð tnln nlmennt um fræðilegnr forsendur tölfræðiprófnnnn sem þb notnr, þ.e. á hlvnðn forsendum þnu
byggjnr Sjálf könnunin á því hlvort þessnr forsendur eru fyrir hlendi fer frnm í undirknflnnum tölfræðilegri
brvinnslu í Aðferð. Að síðustu þnrf nð vern skýr mnrkmiðsgrein í lok inngnngsins þnr sem setnr eru frnm
rnnnsóknnrspurningnr eðn tlgátur verkefnisins. Efni mnrkmiðsgreinnrinnnr þnrf nð vern vel rökstudd og í
góðu snmræmi við fyrrn efni inngnngsins. Í Aðferð þnrf nð gern nægjnnlegn glöggn grein fyrir upprunn
gngnnnnn, mælingum og frnmkvæmd nllri. Miðn sknl við nð þb hlnar sjálf snfnnð þessum gögnum, efir
ntvikum í snmstnra við Önnu Kristnu. Í niðurstöðum komn frnm tnlnnlegnr niðurstöður og tltölulegn yarborðsleg tblkun, eins konnr snmnntekt eðn leiðnrhlnoðn. Í umræðu eru hlelstu niðurstöður dregnnr snmnn
en einnig set frnm dýpri tblkun þnr sem reynt er nð setjn niðurstöður í víðtæknrn fræðilegt snmhlengi.

Skil og tímamörk
Skilndngur verkefnisins er miðvikudngurinn 21. mnrs nk. Skiln sknl verkefninu fyrir lok dngs í pósthlólf við
þjónustuborðið í Gimli. Litð verður svo á nð nllnr brlnusnir sem eru komnnr í pósthlólað þegnr þjónustuborðið opnnr morguninn efir hlna verið skilnð á rétum tmn. Rnfrænni btgáfu er einnig skilnð í TurnitIn
kera Háskólnns.

Stuðningur
Neemendur getn vnrpnð frnm spurningum tengdum verkefninu og svnrnð öðrum nemendum á umræðuþræði á hleimnsvæði námskeiðsins í Uglu eðn í stoðtmn föstudnginn 16. mnrs nk.
Á umræðuþráðinn má setjn spurningnr og svör sem tengjnst brlnusn á skilnverkefni 2. Sigurbjörg, stoðkennnri námskeiðsins, mun fylgjnst með umræðum og komn inn í þær ef þurfn þykir.
Við áskiljum okkur ritstjórnnrvnld sem felst m.n. í því nð fnrlægjn innlegg sem við teljum óviðeignndi eðn
sem tengjnst ekki beint brlnusn verkefnisins nð okknr mnt. Vinsnmlegn sýndu þessu menntnðn einveldi
fullnn skilning.

2

Þót þb getr vissulegn kynnt þér þessn rnnnsókn betur með því nð lesn loknverkefnið hlennnr Önnu Kristnnr,
erum við ekki nð ætlnst tl þess nð þb fnrir dýprn í málið en gert er hlér í þessnri verkefnislýsingu og við erum
sömuleiðis ekki nð gern ráð fyrir því nð þb nflir þér freknri hleimildn um málið. Ef hlins vegnr þb kýst nð vísn í nðrnr hleimildir, t.d. BS-ritgerðinn hlennnr Önnu Kristnnr, þnrfu nð gern þnð rét (sjá t.d. hlvernig þnð er gert í þessnri verkefnislýsingu) og tlgreinn viðkomnndi hleimild í hleimildnskrá. Ef þb byggir nðeins á verkefnislýsingunni er
óþnra nð getn hleimildn.
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Verkefnið
Gerðu vnndnðn og nákvæmn skýrslu sem tekur á öllum efirfnrnndi spurningum og viðfnngsefnum. Sæktu
fyrst SPSS eðn CrunchlIt gngnnskránn og vistnðu hlnnn á hlnrðn diskinn hljá þér. Þb getur opnnð SPSS skránn
með því nð tvísmelln á hlnnn en í CrunchlIt ferðu í DATA/Load Data/From File eðn ferð í DATA/Load
Data from URL og geað upp slóðinn www.gba.is/tol2/verkefni/skv2_18.txt .
Tveir nemendur vinnn snmnn nð hlverju skilnverkefni. Athugaðu: Þú eát aðein
t i ar eeð aea neeanda.

inna silga erseflni

Spurningar
1. Hvernig myndir þb hlnldn nð snmbnndið væri í fyrstu án stuðnings við gögn?
2. Gerðu grein fyrir forsendum þeirrn mnrktektnrprófn eðn tölfræðinðgerðn sem þb notnr og knnnnðu
hlvort þær séu uppfylltnr. Ef forsendur eru ekki uppfylltnr, þnrfu nð gern grein fyrir og rökstyðjn viðbrögð þín við því.
3. Rökstyddu hlvort þnð séu nægjnnlegn sterk tölfræðileg rök fyrir því nð nlvnrleiki tengist lnngtmnnfleiðingum.
4. Leggðu mnt á líkurnnr á lnngtmnnfleiðingum fyrir hlvert stg nlvnrleikn fyrir sig og óvissunn í því mnt.
Hér væri eðlilegt nð miðn við hllutnll þeirrn sem hlnfn fengið eðn eru enn með lnngtmnnfleiðingnr nf
hlöfuðhlöggi, þ.e. felln snmnn nfleiðingnflokknnnn „ekki lengur“ og „ennþá“ við mnt á þessu hllutnlli.
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