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Efnisyfirlit

• Hvað er skynúrvinnsla 

• Skynúrvinnsluvandi 

• Skynúrvinnslumatið Sensory profile

• Hvað svo? 



Skynúrvinnsla

– Heyrn

– Sjón

– Lykt

– Bragð 

– Snerting

– Jafnvægi

– Stöðu og hreyfi skyn

• Eiginleikinn til að skynja, 
túlka, flokka og vinna úr 
skynáreitum þannig að þau 
öðlist merkingu og nýtist í 
samskiptum við umhverfið







Hverjir eru með 
skynúrvinnsluvanda?

Samlegðaráhrif með 
ýmsum greiningum 

➢ ADHD
➢ Einhverfa
➢ Fyrirburi
➢ Hefðunarerfiðleikar

Þarf ekki að vera, getur 
staðið eitt og sér – t.d. 
ég og þú



Einkenni
Fólk sem á erfitt með að vinna rétt úr áreitum upplifir 

skynáreiti frá skynfærunum á annan hátt en flestir

Sumir upplifa þessi áreiti sterkar en gengur og gerist 

meðan aðrir gefa þeim minni gaum

Þeir sem eru með dæmigerða skynjun og skynúrvinnslu 

sía ósjálfrátt út þau áreiti sem þarf að taka eftir og leiða hin 

hjá sér.

Fyrir suma virðist stundum allt vera mjög hátt. Þau vita ekki 

hvert þau eiga að beina athyglinni, svo þau upplifa að þau 

beini athylginni ekki að neinu.



Skynúrvinnslumatið

Sensory Profile



Sensory profile (SP)

• Staðlað matstæki – úrtak Bandarískt

• Leitast er eftir að meta hvernig barn 
túlkar og vinnur úr skynáreitum í 
umhverfinu.

• Kortleggja atferli og viðbrögð barna við
ýmsum daglegum skynáreitum og
hvernig/hvort þau hafa áhrif á færni
þess og hegðun í daglegu lífi.

• Tillögur að úrræðum hafa að markmiði
að auka einbeitingu, úthald, þátttöku
og virkni einstaklings

Listarnir eru á ensku

– Drög af íslenskum þýðingum til hliðsjónar

• Child Sensory Profile 2 / 
umönnunaraðili

• Foreldrar barna á aldrinum 3ja til 14;11 ára

• School Companion Sensory Profile 2 / 
skólafélaginn

• kennarar barna á aldrinum 3ja til 14;11 ára

• Self Questionnaire / sjálfsmat

• Sjáfsmat 11 ára og eldri

• Íslensk þýðing



Dæmi um einkenni 

Þarf mikið áreiti til að meðtaka skilaboðin
Vill borða hvað sem er, velur vanalega 
það sama og hinir. 

Viðkvæmni fyrir áreitum þar sem 
skynupplifanir eru meiri en annarra í 
daglegu lífi
Orðhvöt, kvartsár og  truflast 
auðveldlega
„Hættu, þetta fer í mig”
Gefa líka gaum af ýmsu sem fer framhjá
flestum

Hæfileiki til að fókusera á smáatriðin. 
Vilja ekki breyta út af vananum en 
leitast við að auka skynupplifanir í 
daglegu lífi t.d.
klifra, hoppa, eru á iði og hafa hátt
„Þetta var gaman, haltu áfram, ég vil 
meiri hamagang”

Eru viðkvæm fyrir áreitum og ná að 
forðast áreitin með því að stjórna 
umhverfinu. Vilja hafa allt í röð og 
reglu



Hvar fer þjálfun fram

• Best er að vinnan með barninu fari fram í 
nærumhverfi, s.s. heima, í leikskólanum / 
skólanum.

• Tímabundin markviss þjálfun með ákveðna 
færniþætti hjá iðjuþjálfa

• Samvinna allra mjög mikilvæg



Af hverju að skoða skynúrvinnslu?

Eykur umburðarlyndi og skilning á 

„eðlilegum“ viðbrögðum við 

áreitum.



Heimildir

• Sensory profile user’s manual

• Sensory profile user’s manual – school companion

• Önnur skynjun- Ólík veröld. Lífsreinsla fólks á einhverfurófi – Jarþrúður Þórhallsdóttir

• Occupational Therapy for Children

• Abnormal white matter microstructure in children with sensory proCessing disorders sem 
gerð var í UC San francisco árið 2013 

• Fyrirlestur Winnie Dunn um sensory profile 2010 í Danmörku.

• http://home.comcast.net/~momtofive/SIDWEBPAGE2.htm 

• (Williams, Mary Sue and Sherry Shellenberger. "How Does Your Engine Run?" A Leader's 
Guide to The Alert Program for Self-Regulation. Albuquerque, NM: TherapyWorks, Inc., 1996)

• http://www.ucsf.edu/news/2013/07/107316/breakthrough-study-reveals-biological-basis-
sensory-processing-disorders-kidsi 

• https://www.ucsf.edu/news/2014/07/116196/kids-autism-sensory-processing-disorders-show-brain-wiring-differences

• Guilfoy, K. M. (2016) Exploring Sensory Modulation Disorder in Children with Attention 
Deficit Hyperactivity Disorder Through Use of the Brain and Body Center Sensory Scales. 
Occupational Therapy: Student Scholarship & Creative Works. 8. 
https://jayscholar.etown.edu/otstu/8
https://pdfs.semanticscholar.org/fb9a/5f4952fb2b06105f89299b9b45281f2ffb81.pdf

https://www.ucsf.edu/news/2014/07/116196/kids-autism-sensory-processing-disorders-show-brain-wiring-differences
https://jayscholar.etown.edu/otstu/8
https://pdfs.semanticscholar.org/fb9a/5f4952fb2b06105f89299b9b45281f2ffb81.pdf

