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ÁGRIP 

Verkefni þetta er heimildasamantekt með nýsköpun. Tilgangur þess var að afla ítarlegra 

upplýsinga um áhrif skynúrvinnsluvanda á þátttöku grunnskólanemenda í skólastarfi og 

möguleg bjargráð til þess að draga úr þeim áhrifum. Til að stýra heimildaleit og afmarka 

viðfangsefni voru settar fram eftirfarandi rannsóknarspurningar, hvernig hefur 

skynúrvinnsluvandi áhrif á þátttöku grunnskólanemenda í skólastarfi? og hvernig má 

takmarka áhrif vandans á þátttöku grunnskólanemenda í skólastarfi? Hugmyndafræði 

verkefnisins byggir á kanadísku hugmyndafræðinni, hugmyndum Hammel um réttinn til iðju 

ásamt kenningum um skynúrvinnslu. Heimildasamantektin leiddi í ljós að skynúrvinnsluvandi 

á sér taugalíffræðilegar orsakir og getur leitt til þess að grunnskólanemendur eigi í 

erfiðleikum með þátttöku í skólastarfi, s.s. að vinna verkefni, leika við bekkjarfélaga og 

borða hádegismat í skólanum. Til þess að draga úr erfiðleikum sem þessum og auka gæði 

þátttökunnar má nýta bjargráð er snúa að aðlögun umhverfis og iðju, t.d. með því að setja 

myndir í námsefni, fækka leikföngum á leiksvæði eða leyfa nemanda að hlusta á i-pod á 

meðan hann borðar. Niðurstöðurnar voru nýttar til þess að þróa fræðslu fyrir kennara sem 

skiptist í upplýsingarit og námskeið. Upplýsingaritinu er ætlað að efla þekkingu kennara á 

atferli barna með tilliti til skynúrvinnsluvanda og kynna helstu bjargráð. Markmið 

námskeiðsins er að dýpka þekkinguna enn frekar og styðja við innihald upplýsingaritsins svo 

kennarar öðlist skilning á eðli vandans og hafi þar með betra vald á þeim bjargráðum sem 

koma til greina. 

 

Lykilhugtök: bjargráð, grunnskólanemandi, skynúrvinnsla, skynúrvinnsluvandi, 

þátttaka grunnskólanemanda í skólastarfi.  
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ABSTRACT 

This project is a literature review with innovation. The purpose of the project was to gather 

detailed information on the impact of sensory processing difficulties on elementary 

students’ participation in school related activities and possible resources for teachers to 

limit that impact. To control the sources and target the topic, the following research 

questions were put forth; how do sensory processing difficulties affect schoolwork 

participation for elementary students? and how is it possible to limit the influence of the 

difficulties on elementary students‘ schoolwork participation? The project‘s theoretical 

perspective is based on the Canadian conception of enabling occupation, Hammel’s ideas on 

occupational rights along with theories on sensory processing. The literature review 

indicates that sensory processing difficulties have neurobiological causes that can result in 

elementary students having difficulties with schoolwork participation, such as doing 

assignments, playing with classmates and eating lunch at school. In order to reduce such 

difficulties and to enhance participation quality, there are certain resources, which have to 

do with adaption of environment and occupation. These resources can involve inserting 

pictures in the curriculum, reducing the number of toys in the play area or allowing the 

student to listen to music from an MP3 player while he eats. The review was used to 

develop educational material which was divided into a fact sheet and a seminar for 

teachers. The fact sheet is meant to increase teachers’ knowledge of students’ behavior, in 

regards to sensory processing difficulties and present possible resources. The purpose of the 

seminar is to enhance the knowledge even more and support the contents of the fact sheet, 

so that teachers can grasp the nature of the problem and thereby put the possible resources 

to better use.  
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Key concepts: elementary student, elementary student’s participation, resources, sensory 

processing, sensory processing disorder. 
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KAFLI I 

INNGANGUR 

Í þessum kafla er fjallað um bakgrunn verkefnisins og þá hugmyndafræði sem stuðst 

er við ásamt því að greina frá tilgangi og gildi verkefnis. Þá eru lykilhugtök viðfangsefnisins 

skilgreind og rannsóknarspurningar sem leiða verkefnið settar fram. Loks er uppbyggingu 

verkefnis gerð skil. 

Bakgrunnsupplýsingar 

Leikur er megin iðja barna og með þátttöku í honum þroskast þau og dafna. Út frá 

leik þróa þau sjálfsmynd sína og sjálfstæði fram yfir unglingsár. Þannig er hann mikilvægur 

undirbúningur fyrir árangursríka starfshætti, hlutverk og venjur þegar komið er á 

fullorðinsár. Í gegnum leik og þátttöku í öðrum athöfnum taka börn á móti skynáreitum og 

vinna úr. Í upphafi skólagöngu hafa flest börn þróað með sér færni til að takast á við flóknar 

aðstæður og á þeim tímapunkti gefst minni tími fyrir leik þar sem kennarar gera frekari 

kröfur til barnanna sem nemenda, m.a. að læra nýjar reglur innan skólastofunnar og 

leikvallarins. Til þess þurfa börnin að læra nýjar leiðir og í framhaldinu móta þau sínar eigin 

venjur (Watson og Wilson, 2003). Skynúrvinnsla (sensory processing) gegnir stóru hlutverki í 

ferlinu þar sem hún stjórnar því hvernig börn taka eftir og nýta upplýsingar frá skynfærum til 

þess að bregðast við (Ayres, 1991). 

Hugmyndafræði 

Upplifun barna með skynúrvinnsluvanda (sensory processing disorder) af umhverfi 

sínu er ólík. Þannig kjósa sum þeirra að vera í hávaðasömu umhverfi á meðan öðrum líður 

illa í miklum hávaða (Dunn, 1999). Í skólaumhverfinu eru margir þættir sem hafa áhrif á 

hegðun nemenda. Þessir þættir geta ýtt undir eða dregið úr þátttöku þeirra í skólahaldi 
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(Egilson og Hemmingsson, 2009). Með þessar forsendur að baki er kanadíska 

hugmyndafræðin valin til þess að stýra verkefninu en hún beinir sjónum sínum að 

styrkleikum og hindrunum í umhverfinu ásamt því að leggja áherslu á eflingu iðju. 

Kenningar um skynúrvinnslu veita innsýn í hvernig hægt sé að koma til móts við 

þarfir barna með skynúrvinnsluvanda og því er ákveðið að styðjast við þær. Líkan 

iðjuþjálfans Winnie Dunn lýsir því hvernig börn skynja mismunandi áreiti á ólíkan hátt og 

sýna þess vegna oft atferli sem ekki er talið æskilegt (Dunn, 1997). Dunn byggir 

hugmyndafræði sína á kenningum iðjuþjálfans A. Jean Ayres (Biel og Peske, 2009) sem fjalla 

um túlkun og úrvinnslu einstaklinga á hinum ýmsu áreitum og hvernig slíkt getur haft áhrif á 

þroska og lærdómsgetu þeirra (Ayres, 1991). Loks eru kenningar iðjuþjálfans Karen W. 

Hammel hafðar til hliðsjónar. Hammel (2008) leggur til að iðjuþjálfar noti hugtakið réttur til 

iðju (occupational rights) og undirstriki þannig rétt allra til þátttöku í iðju sem hefur þýðingu 

fyrir þá og stuðlar að velferð þeirra og samfélagsins. 

Tilgangur og gildi 

Verkefnið samanstendur af heimildasamantekt og nýsköpun í formi fræðslu. 

Tilgangur verkefnisins er tvíþættur, þ.e. í fyrsta lagi er leitast við að afla upplýsinga um áhrif 

skynúrvinnsluvanda á þátttöku grunnskólanemenda í skólastarfi og hvernig hægt sé að 

takmarka áhrif vandans á þátttöku. Í öðru lagi eru upplýsingarnar notaðar til nýsköpunar þar 

sem ætlunin er að þróa fræðslu fyrir kennara. Fræðsla gegnir veigamiklu hlutverki við að ýta 

undir þekkingu á skynúrvinnsluvanda og auka þannig líkur á umburðarlyndi og skilningi á 

fjölbreytileika hvers og eins (Dunn, 1999; Dunn, 2001). Að sama skapi getur skilningur 

kennara á skynúrvinnsluvanda nemanda aukið líkur á virkri þátttöku og vellíðan nemandans 

(Sigríður K. Gísladóttir, 2008). 
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Forsendur og ástæður þess að höfundar vilja rýna í viðfangsefnið er fyrst og fremst 

sameiginlegur áhugi þeirra á að efla þátttöku barna við þeirra megin iðju. Þannig vilja 

höfundar skoða áhrif skynúrvinnslu á þátttöku barna í skólastarfi og hvernig má auka gæði 

hennar. Báðir hafa þeir verið í vettvangsnámi á Barna- og unglingageðdeild Landspítalans 

(BUGL) þar sem talsvert er unnið með vanda af þessum toga og þykir þeim ljóst að þörf sé 

fyrir viðeigandi fræðslu. 

Skilgreiningar á lykilhugtökum 

Eftirfarandi lykilhugtök eru notuð í verkefninu og skilgreind til þess að auðvelda 

lesendum að ná betri tengingu við viðfangsefnið. 

Bjargráð: Hagnýt ráð sem nýst geta kennara við að koma til móts við þarfir nemanda. 

Grunnskólanemandi: Nemandi á aldrinum 5-10 ára. 

Skynúrvinnsla barns: Vísar til þess þegar barn tekur á móti skynáreitum og bregst við.  

Skynúrvinnsluvandi barns: Truflun á skynúrvinnslu af taugalíffræðilegum orsökum 

sem hefur reglulega hamlandi áhrif á þátttöku barns í athöfnum daglegs lífs. 

Þátttaka grunnskólanemanda í skólastarfi: Lýsir þátttöku barns í skólahaldi sem aðild 

þess í skólaumhverfinu og er ætlað að endurspegla viðveru þess í athöfnum á skólatíma á 

borð við kennslustund, frímínútur og matmálstíma. Ekki er einungis átt við sjálfa viðveru 

barnsins í athöfnum heldur einnig gæði aðildarinnar. Þannig þarf barnið að taka virkan þátt í 

athöfninni og vera sátt með frammistöðu sína. 
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Rannsóknarspurningar 

Til þess að stýra heimildaleit og afmarka viðfangsefnið eru eftirfarandi 

rannsóknarspurningar settar fram: 

1. Hvernig hefur skynúrvinnsluvandi áhrif á þátttöku grunnskólanemenda í 

skólastarfi? 

2. Hvernig má takmarka áhrif vandans á þátttöku grunnskólanemenda í skólastarfi? 

Uppbygging 

Verkefnið skiptist í fimm kafla. Í þessum kafla hefur verið fjallað um bakgrunn og 

hugmyndafræði verkefnisins. Þá var greint frá tilgangi og gildi þess. Loks voru lykilhugtök 

skilgreind og rannsóknarspurningar settar fram. Í öðrum kafla er heimildasamantekt þar sem 

leitast er við að svara fyrri rannsóknarspurningunni. Í þriðja kafla er einnig leitast við að 

svara seinni rannsóknarspurningunni með heimildasamantekt. Í fjórða kafla eru niðurstöður 

heimildasamantektanna samþættar og settar fram sem nýsköpun sem felur í sér fræðslu. Í 

fimmta og síðasta kaflanum er niðurlag þar sem fjallað er um gildi verkefnisins. Að lokum er 

gerð grein fyrir takmörkunum þess og tillögur að framtíðarrannsóknum settar fram.
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KAFLI II 

HEIMILDASAMANTEKT UM SKYNÚRVINNSLUVANDA 

Hér á eftir verður greint frá þeirri hugmyndafræði sem verkefnið byggir á. Í kjölfarið 

verður leitast við að svara fyrri rannsóknarspurningunni, þ.e. hvernig skynúrvinnsluvandi 

hefur áhrif á þátttöku grunnskólanemenda í skólastarfi. Þannig verður fjallað um 

skynúrvinnsluvandann og áhrif hans á iðju barna ásamt því hvernig skyntruflanir geta birst í 

öðrum taugafræðilegum röskunum. Þá verður eðli og orsökum vandans gerð skil og 

atferlismynstur barna með skynúrvinnsluvanda útskýrð með tilliti til svokallaðra 

skynþröskulda. Að lokum verður efni kaflans dregið saman. 

Hugmyndafræði 

Til þess að skilja atferli barna með skynúrvinnsluvanda í þeim tilgangi að mæta 

þörfum þeirra er nauðsynlegt að skoða taugalíffræðilega og sálfélagslega þætti (Dunn, 

1991). Vegna þess hve vandinn er fjölþættur er brýnt að nálgast hann frá mismunandi 

sjónarhornum. 

Kanadíska hugmyndafræðin 

Kanadíska hugmyndafræðin leggur áherslu á eflingu iðju. Með iðju er átt við allt það 

sem fólk tekur sér fyrir hendur og snýr m.a. að því að sinna eigin þörfum, njóta lífsins og 

leggja sitt af mörkum sem er einstaklingnum sjálfum og samfélaginu til góðs. Í eflingu iðju 

felst að einstaklingurinn velur, skipuleggur og framkvæmir þá iðju sem hann vill eða þarf að 

geta sinnt í umhverfi sínu. Til þess veitir iðjuþjálfi honum stuðning, leiðsögn og kennslu til að 

framkvæma iðjuna á þann hátt sem hann er ánægður með. Þannig er áhersla lögð á 

samstarf og að einstaklingurinn sjálfur annist framkvæmdina en ekki iðjuþjálfinn. Sett er 

fram iðjulíkan sem ætlað er að sýna fram á sambandið milli einstaklings, umhverfis og iðju 
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(Canadian model of occupational performance [CMOP]) (sjá mynd 1). Þeir þættir sem 

mynda einstaklinginn eru hugsanir, tilfinningar, gjörðir og lífsandi. Lífsandinn er uppspretta 

þeirrar orku sem knýr hann áfram og mótast af upplifun hans af umhverfi sínu, þ.e. 

menningu, stjórnsýslu, efnisheimi og samfélagi (Canadian Association og Occupational 

Therapists [CAOT], 2002). Iðja er samofin umhverfinu vegna þess að umhverfi og iðja hafa 

víxlverkandi áhrif á hvort annað (Kristjana Fenger og Guðrún Pálmadóttir, 2011). Iðjan felur í 

sér daglegar athafnir sem einstaklingurinn tekur sér fyrir hendur og snúa að eigin umsjá, 

störfum og tómstundaiðju. Með iðjulíkaninu má bera kennsl á styrkleika einstaklings og 

möguleg úrræði í umhverfinu ásamt því að greina iðjuvanda hans með tilliti til persónu- og 

umhverfisþátta. Færni einstaklings við iðju er útkoma sambandsins á milli þessa þátta. 

Hugmyndafræðin skilgreinir færni sem innri upplifun einstaklings og byggir bæði á 

frammistöðu og ánægju. Hlutverk, leikni, eiginleikar og umhverfi hafa áhrif á þessa færni. 

Færni við iðju er svo lýst sem getu og/eða möguleika einstaklingsins til að velja, skipuleggja 

og stunda þá iðju sem honum er mikilvæg og hæfir menningu hans og æviskeiði. Með 

öðrum orðum þá hefur samspil einstaklings, iðju og umhverfis áhrif á möguleika hans til að 

stunda iðju þar sem breyting á einum þætti hefur óhjákvæmilega áhrif á hina (CAOT, 2002). 

Law o.fl. (1996) settu í þessu samhengi fram líkan um samspilið á milli einstaklings, 

umhverfis og iðju (Person, environment, occupation [PEO]) (sjá mynd 2). 

Áherslur kanadísku hugmyndafræðinnar eru vel í takt við skjólstæðingsmiðaða 

þjónustu iðjuþjálfa. Í henni felst m.a. að iðjuþjálfinn er sérfræðingur í eflingu iðju og 

skjólstæðingurinn er sérfræðingurinn í eigin lífi. Þjónusta iðjuþjálfans er einstaklingsmiðuð 

og beinir sjónum sínum, rétt eins og hugmyndafræðin, að samspili einstaklings, iðju og 

umhverfis (Guðrún Pálmadóttir og Snæfríður Þóra Egilson, 2011). 
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Mynd 1. CMOP, kanadíska iðjulíkanið (CAOT, 2002). 

 

 

 

Mynd 2. PEO, líkanið um samspil einstaklings, umhverfis og iðju (Law o.fl., 1996). 

Tilfinningar

Hugsun Líkami

Lífsandi

Umhverfi

Einstaklingur

Iðja

Tómstundaiðja

Færni við iðju

Einstaklingur

Iðja Umhverfi



Kafli II     8 

Rétturinn til iðju 

Hugmyndafræði iðjuþjálfa byggir á að þátttaka í iðju sem samræmist þörfum og 

áhuga einstaklings sé mikilvæg heilsu hans og velferð (Crepeau, Schell og Cohn, 2009; 

Hammel og Iwama, í prentun). Jafnframt leggja iðjuþjálfar ríka áherslu á að þegar 

einstaklingur hefur ekki færni eða tækifæri til að framkvæma það sem hann vill eða þarf að 

geta gert hafi það alvarleg áhrif á heilsu hans og velferð (Crepeau, Schell og Cohn, 2009). 

Karen W. Hammel skilgreinir hugtakið velferð sem viðleitni einstaklings til að uppfylla 

sínar eigin væntingar ásamt því að þróa og þjálfa færni sína. Velferð, sem er nátengt 

hugtakinu lífsgæði, felst m.a. í því að einstaklingurinn sé sáttur og ánægður með líkamlega 

og andlega heilsu sína, eigið sjálf, fjárhag og þýðingu iðju fyrir hann. Hugmyndir Hammel 

styðja vel við hugmyndafræði iðjuþjálfa um að þeir geti og eigi að vinna að eflingu lífsgæða 

allra þeirra sem gætu hagnast af aukinni þátttöku í iðju sem hefur þýðingu fyrir þá (Hammel, 

2008). Auk þess hefur fjöldi rannsókna sýnt fram á að slík þátttaka, sérstaklega í starfi og 

tómstundum, hefur jákvæð áhrif á heilsu og velferð fólks (Freysinger, Alessio og 

Mehdizadeh, 1993; Garton og Pratt, 1991; Larson og Verma, 1999; Law, Steinwender og 

Leclair, 1998). Íslensk lög um grunnskóla kveða á um rétt barna um að skólinn eigi að koma 

til móts við þarfir þeirra með þeim hætti sem stuðlar að alhliða þroska, velferð og menntun 

hvers og eins. Nemendur í almennum grunnskóla eiga rétt á að námsþörfum þeirra sé mætt 

án aðgreiningar, hvort sem um er að ræða vanda af líkamlegum eða andlegum toga. 

Grunnskólinn er vinnustaður nemenda þar sem allir eiga rétt á kennslu við sitt hæfi í 

hvetjandi námsumhverfi og því ber grunnskólum að haga störfum sínum þannig að 

nemendur finni til öryggis og geti nýtt hæfileika sína (Lög um grunnskóla nr. 91/2008).  
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Kenningar um skynúrvinnslu 

Áður fyrr voru truflanir á skynúrvinnslu gjarnan tengdar við sjúkdóma og áföll á borð 

við MS-sjúkdóminn og heilablæðingar. Á seinni hluta sjötta áratugar síðustu aldar lagði hins 

vegar A. Jean Ayres grunninn að hugmyndafræði um samspil skynsviða sem felur í sér 

hugmyndir um túlkun og úrvinnslu skynáreita. Ayres taldi truflun á skynúrvinnslu hafa áhrif á 

þroska barna og draga úr hæfileika þeirra til náms (Biel og Peske, 2009). Hún lagði þess 

vegna ríka áherslu á að skoða skynúrvinnslu barnanna. Grunnhugmynd Ayres var sú að 

heilastarf væri áhrifaþáttur hegðunar og þess vegna væri þekking á heilastarfsemi 

nauðsynleg til að fá innsýn í þroska og þroskavanda barna. Því var eitt stærsta viðfangsefni 

hennar að skilja hvernig heilastarfsemi hefur áhrif á færni barna til að taka þátt, á 

árangursríkan hátt, í daglegri iðju. Ayres skoðaði uppbyggingu og starfsemi 

miðtaugakerfisins til að fá vísbendingar um hvernig börn taka á móti og nota upplýsingar frá 

skynsviðum og hvernig hæfileiki þeirra til að túlka og vinna úr skynáreitum þróast með 

tímanum (Ayres, 1991). 

Winnie Dunn byggði á kenningum Ayres og setti fram líkan um skynúrvinnslu þar sem 

leitast er við að útskýra ólík viðbrögð einstaklinga með skynúrvinnsluvanda. Samkvæmt 

líkaninu eru einstaklingar með misháan skynþröskuld en hann stýrir því magni áreita sem 

þarf til að taugakerfið framkalli viðbrögð og hefur áhrif á hvernig einstaklingurinn bregst við. 

Líkanið gefur þannig greinagóða mynd af því hvernig börn skynja mismunandi áreiti á ólíkan 

hátt og enn fremur veitir það góða innsýn í hvernig hægt er að koma til móts við þarfir 

þeirra (Biel og Peske, 2009; Dunn, 1997). 
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Skynúrvinnsla í daglegri iðju 

Þátttaka í athöfnum daglegs lífs er mikilvægur hluti af þroska og reynslu einstaklings. 

Í gegnum þátttöku þróar hann færni, hefur samskipti og finnur tilgang sinn og gildi (Law, 

2002). Eigin umsjá, störf og leikur eru hluti af daglegri iðju barna. Undir eigin umsjá falla 

athafnir sem snúa að því að sinna sjálfum sér. Dæmi um athafnir sem þessar eru að snyrta 

sig, borða, eiga samskipti, komast ferða sinna, skipuleggja tíma sinn og taka ábyrgð á 

persónulegum munum. Störf barna tengjast námi og þátttöku í skólastarfi og snúa að 

athöfnum eins og mætingu í tíma, verkefnavinnu, þátttöku í hópastarfi og próftöku. Leikur 

barna felur í sér útiveru, félagslegt samneyti og ýmiss konar íþróttir. Yfirleitt velja börn leiki 

sem efla þroska þeirra en leikurinn eykur færni þeirra og auðveldar þeim að takast á við ný 

og fjölbreytt viðfangsefni (CAOT, 2002; Þóra Leósdóttir og Snæfríður Þóra Egilson, 1997). 

Leikur er sú iðja barna sem hefur fyrst og fremst þann tilgang að veita þeim ánægju og 

vellíðan (CAOT, 2002; Parham og Fazio, 2008; Þóra Leósdóttir og Snæfríður Þóra Egilson, 

1997). Leikur er afar mikilvægur þáttur í lífi barnsins og er í raun aðferð til þess að skilja 

umhverfið og vinna úr reynslu (American Occupational Therapy Association, 2008; CAOT, 

2002; Þóra Leósdóttir og Snæfríður Þóra Egilson, 1997).  

Skilgreina má hegðun og færni barns við iðju út frá skynúrvinnslu sem á sér stað 

þegar það tekur á móti og vinnur úr áreitum. Barn sem glímir við skynúrvinnsluvanda getur 

því átt í erfiðleikum með að stjórna viðbrögðum sínum og þannig sýnt atferli sem ekki hæfir 

ákveðnum aðstæðum (Dunn, 1997; Dunn, 1999; Schaaf og Nightlinger, 2007). 

Skynúrvinnsluvandi getur haft áhrif á félagslegan og vitrænan þroska barna sem og 

hreyfiþroska. Þannig geta þau átt í erfiðleikum með athafnir daglegs lífs, s.s. að klæða sig, 

leika sér, borða, baðast og eiga samskipti (Dunn, 1997). Þetta veldur oft miklum 

tilfinningasveiflum sem birtast í kvíða, þunglyndi, reiði og jafnvel óvinveittri hegðun (Schaaf 
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og Smith, 2006). Skynúrvinnsluvandi barna er oft álitinn hegðunarvandi (Parham og 

Mailloux, 2010). Hann á sér þó taugafræðilegar orsakir og á undanförnum árum hafa 

foreldrar og fagfólk orðið meðvitaðri um áhrif vandans á hegðun barna (Dunn, 1997). 

Skynúrvinnsla á sér alla jafna stað ómeðvitað en þegar örðugleikar eru við úrvinnslu 

getur barn hins vegar upplifað streitu í tengslum við athafnir daglegs lífs, m.a. í skólastarfi. 

Barninu getur t.d. þótt erfitt að sitja á stól í kennslustund, klæða sig fyrir frímínútur, taka 

þátt í útileikjum og borða hádegismat í mötuneyti skólans. Barnið finnur fyrir þessum 

erfiðleikum og getur orðið pirrað á því að mistakast í sífellu í aðstæðum sem reynast öðrum 

börnum auðveldar. Nemandi með skynúrvinnsluvanda á því til að forðast ákveðnar 

aðstæður og bregðast við með ókvæðum þegar hann er beittur þrýstingi, t.a.m. frá 

kennurum. Með tíma getur hann þróað með sér ákveðin hegðunarmynstur og farið á mis við 

mikilvæga reynslu eins og að leika við bekkjarfélaga sína sem er m.a. nauðsynlegt til þess að 

byggja upp sjálfstraust og félagsfærni. Þetta getur ógnað hæfni hans til þátttöku í skólastarfi 

sem hann vill og þarf að geta tekið þátt í (Parham og Mailloux, 2010). Þá benti Dunn (2001) á 

að skynúrvinnsluvandi geti dregið úr velferð og lífsgæðum einstaklinga. 

Börn sem glíma við skynúrvinnsluvanda geta verið ofurnæm fyrir snertingu, 

sjónáreitum, hljóðum, hreyfingu, bragði og lykt á meðan skynjun annarra barna með 

skynúrvinnsluvanda fyrir þessum áreitum virðist afar takmörkuð. Börnin eiga m.a. í 

erfiðleikum með að róa sig niður og halda einbeitingu ásamt því að vera klaufsk, hvatvís og 

þrjósk. Eins og Ayres greindi frá á skynúrvinnsluvandi sér taugafræðilegar orsakir sem getur 

birst einn og sér en einnig samhliða öðrum taugaröskunum á borð við athyglisbrest með eða 

án ofvirkni (Attention deficit (hyperactive) disorder [AD(H)D]), hreyfiþroskaröskun 

(Developmental coordination disorder [DCD]) og einhverfurófsraskanir (Autism spectrum 

disorders [ASD]) (Biel og Peske, 2009). Þannig geta börn með þessar greiningar átt í 
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erfiðleikum með að túlka og vinna úr skynáreitum rétt eins og börn með skynúrvinnsluvanda 

(Bundy, Shia, Qi og Miller, 2007; Polatajko og Cantin, 2010). Því getur verið snúið að greina á 

milli skynúrvinnsluvandans og einkenna vegna annarra taugafræðilegra raskana þar sem 

einkennin skarast (Biel og Peske, 2009). 

Skynúrvinnsla barna með athyglisbrest 

Í skýrslu starfshóps um málefni grunnskólabarna með langvinnan heilsuvanda kom 

fram að meirihluti barnanna, eða tæplega þriðjungur, var með AD(H)D sem er 6% af öllum 

nemendum (Sigríður K. Gísladóttir, Ragnheiður Ósk Erlendsdóttir, Guðrún Bjarnadóttir, 

Ragnheiður Elísdóttir og María Guðnadóttir, 2005). Erlendar rannsóknir sýna að börn með 

ADHD geta átt í erfiðleikum með skynúrvinnslu (Cheung og Siu, 2009, Dunn og Bennett, 

2002; Engel-Yeger og Ziv-On, 2011; Raggio, 1999). Hluti barnanna glímir við ýmiss konar 

skynúrvinnsluvanda umfram þann vanda sem má rekja til lykileinkenna ADHD (Hern og 

Hynd, 1992; Reeves og Werry, 1987; Yochman, Parush og Ornoy, 2004). Börnin geta t.d. sýnt 

ofurviðkvæmni fyrir áreitum tengdum sjón, lykt, bragði og snertingu. Slík ofurviðkvæmni 

getur haft áhrif á hegðun nemandans í kennslustund (Dornbush og Pruitt, 2002). Rannsókn 

Yochman, Parush og Ornoy (2004) leiddi í ljós að börn með skyntruflanir á borð við ADHD 

upplifa erfiðleika við að taka þátt í athöfnum tengdum leik og skóla. Niðurstöðurnar eru í 

takt við rannsókn Ágústu Elínar Ingþórsdóttur (2007) sem rannsakaði hóp unglinga og 

fullorðinna sem greindir voru með athyglisbrest með eða án ofvirkni. Í ljós kom að 

þátttakendurnir höfðu almennt neikvæða reynslu af skólagöngu sinni og margir sögðust 

hafa upplifað töluverða höfnun og skilningsleysi af hálfu skólans. Rannsakandi komst að 

þeirri megin niðurstöðu að þátttakendurnir upplifðu aðstæður sínar þannig að þeir hafi ekki 

notið sömu tækifæra í námi og atvinnuþátttöku eins og aðrir og að þeim hafi verið ýtt til 

hliðar. 
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Einkenni athyglisbrests koma alla jafna í ljós hjá börnum á aldrinum 2-7 ára eða 

þegar kröfur um einbeitingu, athygli og sjálfstjórn aukast. Athyglisbrestur er yfirleitt 

flokkaður í tvennt, athyglisbrestur með ofvirkni (ADHD) og athyglisbrestur án 

ofvirknieinkenna (ADD). ADHD birtist í hvatvísi og mikilli hreyfiþörf. Hvatvísin lýsir sér þannig 

að nemandinn getur átt í erfiðleikum með að fylgja munnlegum og skriflegum 

leiðbeiningum, bíða eftir að röðin komi að sér í leikjum og hópavinnu og einbeita sér að 

skólaverkefnum. Hann á það til að svara áður en spyrjandi hefur lokið máli sínu og 

framkvæmir oft án þess að hugsa um afleiðingar gjörða sinna. Hreyfiþörfin lýsir sér þannig 

að nemandi getur átt í erfiðleikum með að sitja kyrr, er ofurviðkvæmur fyrir sársauka og 

þolir illa að verða fyrir vonbrigðum. Hann getur talað og prílað óhóflega mikið ásamt því að 

sýna árásarhneigð. Nemendur með ADD glíma að hluta til við samskonar einkenni og þeir 

með ADHD en einnig ber á öðrum erfiðleikum. Þeir gleyma eða týna gjarnan hlutum sem eru 

t.d. nauðsynlegir í verkefnavinnu, eiga í erfiðleikum með að koma sér að verki og virðast 

syfjaðir, latir eða áhugalausir við ákveðin verkefni. Þá eiga nemendur með ADD einnig erfitt 

með að ljúka verkefnum og fylgja fyrirmælum (Dornbush og Pruitt, 2002). 

Skynúrvinnsla barna með hreyfiþroskaröskun 

Um 5-6% barna á skólaaldri glíma við hreyfiþroskaröskun (American Psychiatric 

Association (APA), 2000; Gaines, Missiuna, Egan og McLean, 2008). Börnum með 

hreyfiþroskaröskun reynist erfitt að taka virkan þátt í athöfnum vegna skorts á samhæfingu 

hreyfinga. Röskunin getur birst ein og sér eða með öðrum taugaþroskaröskunum á borð við 

athyglisbrest. Börn með hreyfiþroskaröskun geta átt í erfiðleikum með athafnir daglegs lífs, 

t.a.m. við að klæða sig, nota hnífapör og hnýta skóreimar. Þá geta börnin átt erfitt með 

skrift, að skipuleggja heimalærdóm og hafa hluti í röð og reglu á borðinu sínu. Einkenni 

hreyfiþroskaröskunar eru m.a. klaufalegar og oft hægar hreyfingar, hæg viðbrögð og lítið 
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líkamlegt og andlegt úthald. Börnin eiga í erfiðleikum með að læra hreyfingar og þrátt fyrir 

æfingu þá sýna þau hægar framfarir. Börnin eiga þó í mestum erfiðleikum með hreyfingar er 

krefjast stöðugrar aðlögunar og samhæfingu sjónar og hreyfinga. Vegna þessa upplifa þau 

oft ósigra í athöfnum daglegs lífs og sjálfsmat þeirra er lágt. Þau geta verið kvíðin og 

dómhörð á sjálf sig og því mögulega dregið úr þátttöku sinni í athöfnum. Börnin eiga því 

erfiðara með að eignast vini og að falla inn í hóp (Missiuna, 2003). 

Skynúrvinnsla barna á einhverfurófi 

Flest börn á einhverfurófi glíma við skynúrvinnsluvanda (Case-Smith og Arbesman, 

2008). Í niðurstöðum nýlegra innlendra og erlendra rannsókna kemur fram að algengi 

einhverfurófsraskana hjá börnum undir 12 ára aldri sé á bilinu 0,6-1,0% og teljast því ekki 

sjaldgæfar (Fombonne, 2009; Magnusson og Saemundsen, 2001; Saemundsen, Magnusson, 

Sigurdardottir og Rafnsson, 2006). Rannsókn Chamak, Bonniau, Jaunay og Cohen (2008) 

leiddi í ljós að grunneinkenni einhverfu séu í raun birtingarform truflana á skynjun, úrvinnslu 

áreita og tilfinningaviðbragða. Einstaklingar á einhverfurófi hafa lýst óvenjulegri skynjun sem 

þeir upplifa, ýmist sem of sterkri eða veikri. Þetta veldur mikilli truflun í athöfnum daglegs 

lífs og félagslegum samskiptum þar sem þeir geta upplifað mikinn kvíða, sársauka og 

hræðslu. Truflunin kemur fram í skynjun þeirra á hljóðum, sjónáreitum, snertingu, lykt, 

bragði og tilfinningu fyrir hreyfingu og stöðu. Þeir lýsa bjögun á skynjun, t.d. þegar dýpt er 

ranglega áætluð eða kyrrstæðir hlutir virðast hreyfast. Þá lýsa þeir oft sterkri samskynjun 

eins og þegar hljóð vekur upp tilfinningu fyrir lit og lykt (Cesaroni og Garber, 1991; Jones, 

Quigney og Huws, 2003; O‘Neill og Jones, 1997; Volkmar og Cohen, 1985). 

Rannsóknarniðurstöður Jarþrúðar Þórhallsdóttur (2010) styðja vel við þessar lýsingar. Allir 

þátttakendur rannsóknarinnar voru á einhverfurófi og upplifðu óþægindi vegna ýmissa 

umhverfisáreita sem stundum urðu svo yfirþyrmandi að þeir misstu stjórn á skapi sínu. Allir 
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lýstu truflun á úrvinnslu heyrnar og sjónar og meirihluti þeirra lýsti óþægindum vegna 

snertingar. Þeir sögðu óvenjulega skynjun hafa margvísleg áhrif á líf sitt sem gerði daglegar 

athafnir oft flóknar og torvelda þeim þátttöku í félagslegum samskiptum. Þátttakendur 

upplifðu erfiðleika með að vinna úr upplýsingum, þá sérstaklega þeim sem bárust frá 

mismunandi skynsviðum á sama tíma. Einnig þótti þeim erfitt að samhæfa upplýsingarnar og 

bregðast við á viðeigandi máta. 

Einhverfa birtist sem samansafn hegðunareinkenna og kemur fram í skertri færni í 

félagslegum samskiptum, tjáskiptum og hegðun sem snýr að sérkennilegum hugðarefnum. 

Þannig getur barn með einhverfu t.d. myndað slök augntengsl, haft seinkaðan málþroska og 

ákafan áhuga á áætlunarleiðum strætisvagna (Biel og Peske, 2009). Einkennin koma 

venjulega fram að einhverju leyti fyrir þriggja ára aldur en börnin fá yfirleitt ekki greiningu 

fyrr en seinna. Birtingarform einhverfu er misjafnt en helstu flokkar fyrir utan dæmigerða 

einhverfu eru Asperger-heilkenni og ódæmigerð einhverfa. Undir þá flokka teljast börn sem 

uppfylla ekki öll skilyrði einhverfu. Þannig eru einkennin færri, vægari og koma alla jafna 

fram síðar en einkenni dæmigerðar einhverfu (Páll Magnússon, 1997). 

Birtingarmynd skyntruflana 

Til að finna lausn á þeim vanda sem börn með skerta taugastarfsemi glíma við er 

þekking á starfsemi taugakerfisins nauðsynleg. Röskun í taugakerfinu getur leitt til skerðinga 

á ákveðnum einstaklingsþáttum sem leiða til skertrar framkvæmdafærni við daglegar 

athafnir. Þættirnir geta snúið að hreyfingu, skynjun, úrvinnslu skynáreita, vitsmunum og 

sálar- og tilfinningalífi (Guðrún Árnadóttir, 2000).  

Skynjun barna er alltaf virk þar sem þau eru stöðugt að taka á móti áreitum sem hafa 

áhrif á skynsvið snertingar, hreyfingar, stöðu, jafnvægis, heyrnar, sjónar, bragðs og lyktar. 
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Við það eitt að snerta hlut fær barnið ógrynni af upplýsingum, t.d. hvort hlutur sé harður 

eða mjúkur (Jarþrúður Þórhallsdóttir, 1997) en þegar barnið snýr sér í hringi með opin augu 

fær það jafnvel margvíslegar upplýsingar frá öllum skynsviðunum. Þannig getur barnið 

fundið og heyrt þegar fætur sínir snerta gólfið, séð umhverfið snúast í hringi og orðið ringlað 

eftir snúninginn. Taugakerfið fær upplýsingar um skynjun sem þessa frá umhverfinu en 

einnig innbyrðis frá. Vegna þess hve upplifun einstaklinga er margslungin þá getur verið 

erfitt að greina algerlega á milli skynsviðanna en öll hafa þau sitt sérsvið (Biel og Peske, 

2009). 

Snertiskyn 

Börn með snertiskyntruflanir geta átt í erfiðleikum með þátttöku í ýmsum daglegum 

athöfnum, s.s. með að bursta tennur, standa í röð, leika sér berfætt eða borða matinn sinn. 

Þá geta börnin einnig átt í erfiðleikum með að taka á móti snertingu og finna jafnvel fyrir 

sársauka sem aðrir skynja ekki, t.d. þegar vatn dynur á þeim í sturtu. Þegar börnin finna fyrir 

snertingu, þrýstingi, titringi, hita eða sársauka er það fyrir tilstilli snertiskyns. Snertiskynið er 

eitt stærsta skynfæri líkamans og það fyrsta til að þroskast í móðurkviði. Snertiskynsnemar 

eru utan á húðinni en þekja einnig munnhol, meltingarkerfi, eyrnagöng og æxlunarlíffæri. 

Nemarnir skynja mismunandi áreiti og flytja upplýsingarnar með mismunandi hraða upp 

ákveðnar brautir miðtaugakerfisins og upp í heila þar sem úrvinnsla hefst (Biel og Peske, 

2009). 

Hreyfi- og stöðuskyn 

Á meðan sum börn læra auðveldlega að hjóla þá getur það reynst öðrum erfitt. 

Hreyfing byggir á flóknu samspili en til þess að vera meðvituð um líkama sinn og gera sér 

grein fyrir staðsetningu útlima án þess að sjá þá þurfa börnin upplýsingar frá liðum, vöðvum 

og öðrum vefjum. Truflun á skynjun hreyfingar og stöðu getur þess vegna valdið því að börn 
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renna auðveldlega af stól í kennslustofu, hrasa reglulega í stiga eða detta á hlaupum á 

skólalóð vegna þess að þau aðlaga ekki hreyfingar sínar og þróa ekki hreyfiviðbrögð sem 

önnur börn beita venjulega ómeðvitað (Biel og Peske, 2009). 

Jafnvægisskyn 

Mörg börn öðlast ró við að vera í bíl eða rólu en börn sem eiga í erfiðleikum með að 

vinna úr áreitum frá jafnvægisskyni getur þótt það verulega truflandi. Upplýsingar um 

hreyfingu og stöðu höfuðs fær barnið frá jafnvægisskyni en það gegnir lykilhlutverki í 

úrvinnslu skynboða og hefur áhrif á lífsnauðsynlega þætti í lífi fólks. Þannig stjórnar 

skynsviðið t.a.m. grunnspennu vöðva og vökustigi. Jafnvægisskynið er einn aðalgrundvöllur 

jafnvægis, þó það sinni öðru sem einnig er mikilvægt. Skynfærið hefur einnig áhrif á hvernig 

líkaminn bregst við hreyfingu. Skynnemar í innra eyra gefa mikilvægar upplýsingar um 

hreyfingu, þyngdarafl og titring. Skynjun sem þessi er virk allan sólarhringinn vegna þess að 

þyngdarafl jarðarinnar er stöðugt virkt. Mikilvægt er að skynfærið fái örvun en mismunandi 

örvun skapar ólíka skynjun (Biel og Peske, 2009). 

Heyrnræn skynjun 

Truflun á heyrnrænni skynjun barna getur leitt til þess að þau verða ofurnæm fyrir 

hljóðum og geta þess vegna átt í fullu fangi með að takmarka heyrnræn áreiti í skólanum 

sem aðrir taka ekki eftir. Þannig geta börnin eytt talsverðri orku í að útiloka hljóð sem koma 

þegar sessunautur flettir bók, kennari skrifar á töflu, nemendur fara um skólaganga eða 

þegar skólabjalla hringir. Heyrn er mjög flókið ferli sem felur bæði í sér að nema hljóð og 

vinna úr hljóðáreitum. Þegar börn virðast ekki heyra ýmis hljóð má því ekki endilega rekja 

ástæðuna til heyrnaskerðingar heldur getur orsökin verið taugafræðilegs eðlis og legið í 

truflun á heyrnarboðum á leið sinni upp í heila. Þannig getur truflunin einnig birst í annars 

konar erfiðleikum en ofurnæmi. Sum börn þurfa sterkari áreiti til að nema hljóð vegna þess 
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að þau gefa heyrnrænum áreitum ekki nægilegan gaum, á meðan önnur eiga í erfiðleikum 

með að skynja alla eiginleika hljóðsins, s.s. tíðni þess og staðsetningu (Biel og Peske, 2009). 

Sjónræn skynjun 

Þegar truflun er á sjónrænni skynjun barna geta þau verið ofurnæm fyrir sjónrænum 

áreitum í umhverfinu þannig að þau missa auðveldlega einbeitingu eða verða ofureinbeitt á 

ákveðið viðfangsefni. Börnin eru oft viðkvæm fyrir ljósi og eiga í erfiðleikum með fókus, 

augnsamband og að sjá hindranir í umhverfi sínu. Skortur á samhæfingu augnvöðva getur 

leitt til þess að þau túlka umhverfi sitt á rangan hátt en einnig getur orsökin legið hjá 

skynnemum augans sem taka á móti áreitum úr umhverfinu og senda til heila (Biel og Peske, 

2009). 

Bragð- og lyktarskyn 

Börn með skynúrvinnsluvanda geta upplifað ógleði við margar tegundir bragðs og 

lyktar. Þannig getur lykt af tannkremi, fötum bekkjarfélaga, blýöntum eða úr mötuneyti 

valdið börnunum miklum erfiðleikum og þau t.d. forðast að borða ákveðinn mat ýmist vegna 

áferðar, bragðs eða lyktar. Skynfæri lyktar og bragðs eru nátengd og líkt og með hinum 

skynsviðunum þá geta þau verið ofurnæm á áreiti eða ekki skynjað skynhrif líkt og þau ættu 

að gera. Meirihluti barna útilokar í flestum tilfellum ósjálfrátt lykt nema hún sé sérlega góð 

eða ógeðfelld. Fyrir sum þeirra reynist þetta þó ógerlegt og þá getur ákveðin lykt verið svo 

truflandi að hún hefur neikvæð áhrif á nám, leik og í raun allt það sem börnin taka sér fyrir 

hendur. Lyktin berst beint upp í randkerfið sem er einnig svæði tilfinninga, minninga, 

ánægju og náms. Þannig getur bragð- og lyktarskyn haft mikil áhrif á líðan barna (Biel og 

Peske, 2009). 
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Mat á vandanum 

Þegar grunur leikur á að barn eigi við skynúrvinnsluvanda að etja er mikilvægt að fá 

úr því skorið (Dunn, 1999). Matsferli iðjuþjálfa með börnum hefst á því að barn, foreldrar 

þess eða þeir sem standa barninu næst lýsa þeim vanda sem barnið glímir við í tengslum við 

iðju sem skiptir það máli. Næst er vandinn skoðaður með tilliti til þess hvort hann tengist 

einstaklingsþáttum eða umhverfinu og út frá því skoðar iðjuþjálfinn hvaða matstæki skal lagt 

fyrir. Hægt er að leggja fjölmörg matstæki fyrir börn til þess að fá upplýsingar um hvernig 

best sé að mæta þörfum þeirra. Þó er mikilvægt að velja matstæki sem hentar aðstæðum 

hvers og eins með tilliti til kosta, einkenna og tilgangs matstækisins (Snæfríður Þóra Egilson 

og Sara Stefánsdóttir, 2011). Iðjuþjálfar nota gjarnan matstækið Sensory profile með 

börnum sem eru mögulega með skynúrvinnsluvanda en með fyrirlögn þess má greina hvort 

um vanda sé að ræða og hvers eðlis hann er. Sigríður K. Gísladóttir (2005) notaði matstækið 

í rannsókn sinni með leikskólabörnum með og án ADHD. Niðurstöðurnar sýndu fram á 

marktækan mun á skynúrvinnslu leikskólabarna með ADHD miðað samanburðarhópinn. 

Börnin sóttu m.a. meira í skynáreiti, sýndu meiri tilfinningaleg viðbrögð og áttu erfitt með að 

halda einbeitingu. Þannig getur Sensory profile gefið upplýsingar um á hvaða hátt börn 

bregðast við hinum ýmsu áreitum og hvernig truflun á skynjun getur dregið úr færni og 

þátttöku barnsins. Upplýsingarnar eru mikilvægar fyrir iðjuþjálfa svo hægt sé að taka 

faglegar ákvarðanir við íhlutun (Dunn, 1999). Matstækið byggir á líkani Dunn um 

skynúrvinnslu (sjá mynd 3) og samanstendur af 125 þáttum sem ætlað er að meta hvernig 

barnið bregst við skilaboðum frá skynsviðunum. Matið gefur vísbendingar um hvernig 

fínstillingu skynboða er háttað sem endurspeglar getu barnsins til þess að stjórna 

taugaboðum, þ.e. hvort hamla þurfi taugaboðunum eða magna þau upp. Með 

upplýsingunum má kortleggja svörun barns við áreitum sem stjórnar atferli barnsins (Dunn, 
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Atferli í samræmi við þröskuld Atferli í mótvægi við þröskuld

Hár 1.                                                   

Lág skráning skynboða

2.                                                   

Sækir í áreiti

Lágur

3.                                                   

Sýnir viðkvæmni fyrir áreitum

4.                                                   

Forðast áreiti

Kvarði yfir atferli og viðbrögð
Skynþröskuldur

1999). Þannig flokkar matstækið skynúrvinnslu við atferli og framkvæmdafærni barns með 

tilliti til skynþröskulda en þeir stýra því magni áreita sem þarf til að fá svörun frá 

taugakerfinu. Líkan Dunn gerir þessu góð skil og skilgreinir viðbrögð barna með tilliti til 

skynþröskuldanna og skiptir sérkennum barnanna í fjóra fjórðunga (Dunn, 1997). Þó ber að 

hafa í huga að barn fellur ekki alltaf undir einn og sama fjórðunginn en yfirleitt einkennir 

einn fjórðungur barnið fremur en hinir (Sigríður K. Gísladóttir, 2008). 

 

Mynd 3. Líkan Dunn um skynúrvinnslu. Þýtt og staðfært (Dunn, 1999). 

 

Hár skynþröskuldur 

Börn með háan skynþröskuld tilheyra fyrsta og öðrum fjórðungi líkans Dunn um 

skynúrvinnslu (Dunn, 1997). 

Fyrsti fjórðungur 

Börn sem tilheyra fyrsta fjórðungi sýna atferli í samræmi við háan skynþröskuld. 

Erfitt virðist að fanga athygli barnanna og þau missa iðulega af atburðum í kringum sig 

ásamt því að virka áhugalaus og þreytt. Börnin gefa áreitum lítinn gaum og þau sækja heldur 
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ekki í áreitin vegna þess að heilinn fær ekki þá örvun sem hann þarf til þess að framkalla 

svörun (Dunn, 2009). 

Hægt er að koma auga á nemendur í fyrsta fjórðungi vegna þess að það fer lítið fyrir 

þeim og fátt virðist trufla þau. Kalla þarf á nemendurna nokkrum sinnum til að ná athygli 

þeirra og þeir spyrja endurtekið sömu spurninganna. Nemendurnir geta átt í erfiðleikum 

með að rata um skólann og fylgja leiðbeiningum. Þeir geta verið óhreinir á höndum og í 

andliti ásamt því að hafa marbletti og skrámur sem þeir muna ekki eftir að hafa fengið. 

Nemendurnir virðist klaufskir, föt þeirra eru oft snúin og þeir eru gjarnir á að gleyma hlutum 

sem nota á í daglegu lífi, t.d. lyklum (Dunn, 2009). 

Annar fjórðungur 

Börn sem tilheyra öðrum fjórðungi eru með háan skynþröskuld en atferli í mótvægi 

við þröskuldinn. Þau eru mjög virk, skortir varkárni í leik og eru oft upptekin af umhverfi 

sínu. Börnin sækja stöðugt í meira áreiti, t.d. sterkara bragð, fleiri liti, hærri tónlist, ýktari föt 

og stærri kodda (Dunn, 1999; Dunn, 2009). Þau eru oft miklir fjörkálfar, hafa frjótt 

ímyndunarafl og geta verið fljótfær, líkt og Emil í Kattholti og Lína langsokkur. Stundum gefa 

börnin frá sér hljóð þegar þau reyna að einbeita sér og eiga erfitt með að sitja kyrr ásamt því 

að fikta gjarnan í hlutum sem eru fyrir framan þau (Sigríður K. Gísladóttir, 2008). Börnin vilja 

stjórna því magni skynáreita sem taugakerfinu berst og þar sem þau eru sólgin í mismunandi 

skynhrif þá reyna þau að ná sér í áreiti við hvert tækifæri. Börn sem leita í hreyfingu hafa 

fætur sínar stöðugt á iði, standa reglulega upp í kennslustundum eða hlaupa um en þau sem 

leita í hljóð hlusta á i-pod í miklum mæli, humma eða syngja. Börn sem leita í sjónáreiti eru 

líkleg til þess að hafa marga hluti á skrifborðinu sínu og sækjast eftir listsköpun. Gallinn við 

leitina er að hún truflar flæði daglegra athafna eins og t.d. að klæða sig eða taka til. 

Fyrirsjáanlegar athafnir eins og þessar veita börnunum oft ekki nægilega örvun þannig að 
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þau leitast við að breyta aðferðinni eða röð verkþrepa sem endar oft með að þau gleyma 

einhverju í leiðinni eins og t.d. að fara í sokka. Þessi sókn í áreiti er lýsandi fyrir virkni 

barnanna sem getur verið lýjandi fyrir þá sem standa þeim næst (Dunn 2009). 

Hægt er að þekkja nemendur í öðrum fjórðungi á því að þeir snerta gjarnan aðra 

þegar þeir tala og framkalla hljóð með munninum, t.d. með því að humma, flauta og smjatta 

á sælgæti eða tyggjói. Þeir njóta þess að fara á ljósasýningar og horfa á flugelda ásamt því að 

sækja í spennu á borð við jaðaríþróttir. Nemendurnir kjósa oft að ganga um berfættir og oft 

sækja þeir í sterkan ilm eins og matarlykt. Þá eiga þeir til að breyta daglegum venjum sínum 

með það að markmiði að gera þær áhugaverðari, t.d. að breyta röðun húsgagna (Dunn, 

2009). 

Lágur skynþröskuldur 

Börn með lágan skynþröskuld gefa áreitum í kringum sig auðveldlega gaum og 

tilheyra þriðja og fjórða fjórðungi líkansins (Dunn, 1997). 

Þriðji fjórðungur 

Börn sem tilheyra þriðja fjórðungi eru með lágan skynþröskuld. Þau truflast 

auðveldlega og hafa tilhneigingu til að vera með athyglisbrest því þau taka eftir flestu í 

kringum sig (Dunn, 1999). Börn í þessum fjórðungi deila reglulega upplifunum sínum og tjá 

sig t.d. um skipulag verkefna, ilmvatn kennarans eða merkimiða á fötunum sínum. Þessi 

næmni fyrir áreitum getur þó orðið mjög yfirþyrmandi fyrir börnin því þau geta heyrt hljóð 

sem aðrir taka ekki eftir og verið afar matvönd vegna viðkvæmni fyrir t.d. áferð, hitastigi og 

bragði. Börnin eru ófeimin við að láta í sér heyra ef eitthvað truflar þau en geta jafnvel 

upplifað sig sem byrði. Þau eyða stundum löngum tíma í að aðlaga fatnað, magna eða 

takmarka hljóð í kringum sig, breyta matnum sínum og hreyfingum til þess eins að fá 
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nákvæmlega það magn skynupplýsinga sem þau þurfa. Þannig vilja þau helst vera sjálf við 

stjórnvölinn því það veitir þeim öryggistilfinningu (Dunn, 2009). 

Hægt er að bera kennsl á nemendur í þriðja fjórðungi þar sem þeir truflast af 

hljóðáreitum, eiga í erfiðleikum með að vinna í hávaðasömu umhverfi og bregðast mun 

skjótar við en aðrir nemendur. Þeir eru með nákvæmar hugmyndir um áferð fatnaðar, velja 

gjarnan sama matinn á veitingastöðum og geta lýst bragði og áferð matar í smáatriðum. Þá 

getur þeim orðið óglatt við mikla hreyfingu og eiga það til að forðast athafnir sem krefjast 

flókinna og mikilla hreyfinga (Dunn, 2009). 

Fjórði fjórðungur 

Börn sem tilheyra síðasta fjórðungnum eru með lágan þröskuld en atferli í mótvægi 

við þröskuldinn. Þau halda sig oft til hlés og sýna gjarnan sterk tilfinningaleg viðbrögð. Þau 

virðast oft þrjósk eða stjórnsöm, m.a. vegna þess að þau eru að reyna að hafa stjórn á 

skynáreitum í kringum sig (Dunn, 1999). Stjórnin veitir þeim ákveðið skipulag og því þarf 

heilinn ekki stöðugt að vinna úr nýjum upplýsingum. Þess vegna kjósa þau oft að vera í 

einrúmi og draga þannig úr þátttöku sinni í athöfnum sem eru ekki fyrirsjáanlegar, t.d. með 

því að borða ein fremur en með vinum sínum. Börnin geta virst einmanna en oft líður þeim 

betur í einrúmi vegna þess að það er einfaldara þar sem jafnaldrar geta verið hávaðasamir, 

lyktað öðruvísi, verið stöðugt á hreyfingu og nuddast við þau. Börnin geta verið hlédræg og 

eru oft mjög einbeitt sem gerir þau oftar en ekki að sérfræðingum á sínu áhugasviði (Dunn, 

2009). Þá geta börnin verið viðkvæm og eftirtektarsöm en þau taka oft eftir litlum 

breytingum eins og þegar kennarinn hefur farið í klippingu. Börnin truflast auðveldlega en 

hafa t.d. góða yfirsýn yfir hverjir af bekkjarfélögunum eru mættir í skólann og hverjir ekki. 

Þannig gegna þau oft hlutverki einhvers konar aðstoðarkennara og vilja að öllum reglum sé 

framfylgt (Sigríður K. Gísladóttir, 2008). 
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Hægt er að þekkja nemendur sem tilheyra fjórða fjórðungnum á því að þeir eiga það 

til að fara úr rými þegar margmenni myndast og kjósa að hafa dregið fyrir glugga 

kennslustofunnar. Þeir vilja halda borðinu sínu skipulögðu og þvo sér reglulega um hendur. 

Nemendurnir forðast stiga og lyftur og að vera í kringum fólk með sterkt ilmvatn eða 

rakspíra. Þá geta þeir verið matvandir og kjósa helst tómstundir sem þeir geta stundað einir 

(Dunn, 2009). 

Samantekt 

Skynúrvinnsluvandi á sér taugafræðilegar orsakir og getur torveldað nemendum 

þátttöku í skólastarfi. Nemendurnir eiga oft erfitt með að vinna úr umhverfisáreitum 

tengdum sjón, snertingu, bragði og lykt. Þannig geta þeir t.d. auðveldlega truflast af því að 

horfa út um glugga í kennslustund eða þegar sessunautur situr of þétt við hlið þeirra. Þá 

gætu nemendurnir átt í erfiðleikum með að borða hádegismat með bekkjarfélögum sínum 

og fundið fyrir ógleði vegna þess að kennarinn er með sterkt ilmvatn. Nemendur með 

taugaraskanir á borð við athyglisbrest, hreyfiþroskaröskun og einhverfu upplifa að einhverju 

leyti sömu truflanir og þeir sem eru með skynúrvinnsluvanda. Til þess að meta hvort 

nemendur séu með skynúrvinnsluvanda notast iðjuþjálfar gjarnan við matstækið Sensory 

profile sem byggir á líkani Dunn um skynúrvinnslu. Matstækið veitir innsýn í atferli barnsins 

með tilliti til skynþröskulda og þannig má nýta niðurstöður þess til að leitast við að koma til 

móts við þarfir barnsins. 
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KAFLI III 

HEIMILDASAMANTEKT UM BJARGRÁÐ 

Í þessum kafla verður leitast við að svara seinni rannsóknarspurningunni, þ.e. hvernig 

draga megi úr áhrifum skynúrvinnsluvanda á þátttöku nemenda í skólastarfi. Fjallað verður 

um þjónustu iðjuþjálfa með börnum og hvernig má koma til móts við þarfir barna með 

bjargráðum til þess að takmarka áhrif vandans á þátttöku þeirra í skóla. 

Efling iðju barna 

Flestir kannast við að vera viðkvæmir fyrir hávaða og eiga í erfiðleikum með 

einbeitingu þegar þeir eru þreyttir eða undir álagi. Börn með skynúrvinnsluerfiðleika geta 

hins vegar átt í stöðugum erfiðleikum sem koma fram daglega og hindra þátttöku þeirra í 

félagslegum athöfnum. Þegar börn eiga í verulegum erfiðleikum með eigin umsjá, leik og 

starf getur reynst nauðsynlegt að fá faglegt mat sérfræðings sem skoðar hvert tilvik ítarlega 

(Þóra Þóroddsdóttir, 2001). Iðjuþjálfar í skólum gegna veigamiklu hlutverki í að aðstoða 

kennara við að styðja nemendur sína svo þeir upplifi árangur af skólastarfinu (Giangreco, 

Cloninger og Iverson, 1998). Til að efla nemendur í átt að þessu marki getur iðjuþjálfi veitt 

þjónustu sem miðar að því að auka framkvæmdafærni nemenda, aðlaga athafnir og 

umhverfisþætti ásamt því að veita ráðgjöf og fræðslu (Case-Smith, 2010). 

Ráðgjöf 

Áður fyrr beindist þjónusta iðjuþjálfa með börnum helst að íhlutun barna 

á leikskólaaldri eða á fyrstu stigum grunnskólans. Flest barnanna voru með hreyfihömlun 

eða hreyfiþroskaröskun en með breyttum áherslum á starfi iðjuþjálfa vinna þeir nú í auknum 

mæli með börnum sem glíma við sálfélagslegan vanda. Meðal þeirra eru börn með 

hegðunarvanda, ADHD eða á einhverfurófi. Í dag er lögð rík áhersla á að veita íhlutun í 
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nærumhverfi barnanna og því hefja sífellt fleiri iðjuþjálfar störf á vegum sveitarfélaga og 

skóla (Snæfríður Þóra Egilson og Sara Stefánsdóttir, 2011). Iðjuþjálfar í grunnskólum sinna 

mismunandi viðfangsefnum, þ.á.m. ráðgjöf til kennara og annars fagfólks skólans. Þannig 

vinna þeir með þeim einstaklingum sem koma að daglegu lífi barnanna sem er mikilvægt til 

þess að ráðgjöfin skili árangri (Sigríður K. Gísladóttir og Þóra Leósdóttir, 2011). Slíkt samstarf 

auðveldar börnunum að nýta þá færni sem þau hafa lært í sem flestum athöfnum daglegs 

lífs (Case-Smith, 2010). Markviss ráðgjöf getur auðveldað foreldrum og fagaðilum að öðlast 

skilning á hegðun barnanna og læra leiðir til þess að auðvelda þeim þátttöku í daglegum 

athöfnum. Þannig geta þeir betur mætt þörfum barnanna og orðið enn betri foreldrar og 

kennarar. Auk þess getur ráðgjöf haft bein áhrif á breytingar í skólaumhverfi nemenda sem 

gera þeim kleift að njóta alls þess sem skólastarfið býður upp á (Bundy, 1995). Með 

ráðgjöfinni beinir iðjuþjálfinn sjónum sínum að þörfum kennarans og leitar leiða til þess að 

kennslan verði sem árangursríkust (Hanft, Rush og Sheldon, 2004). Þannig byggir ráðgjöfin á 

samstarfi fagaðila sem felur m.a. í sér að iðjuþjálfinn kemur með tillögu að lausn sem fellur 

vel að skipulagi kennslustundar og ákveður í samráði við kennarann hvaða íhlutunarleið er 

hentug og best til þess fallin að trufla ekki aðra nemendur (Case-Smith, 2010). 

Aðlögun umhverfis 

Markmið aðlögunar er að efla þátttöku í iðju sem hefur gildi í stað þess að beina 

sjónum að framkvæmdafærni. Í slíkum aðlögunum getur falist að minnka kröfur til verks, 

nota hjálpartæki eða breyta efnislegu eða félagslegu umhverfi (Dunn, McLain, Brown og 

Youngstrom, 2003; Fisher, 2001). Tilgangur aðlögunar getur þó einnig verið að viðhalda 

framkvæmdafærni barns, hindra erfiða hegðun eða slys, minnka kröfur barnsins til sjálfs síns 

ásamt því að létta undir með þeim aðilum sem bera ábyrgð á barninu (Erikson, Karlsson, 

Soderstrom og Tham, 2004; Radomski, Dougherty, Fine og Baum, 1993). 
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Iðjuþjálfar gegna veigamiklu hlutverki við að efla nemendur sem glíma við skerðingar 

af ýmsum toga til að nýta umhverfið sitt sér í hag og taka þátt í kennslustund, frímínútum og 

frístundum með árangursríkum hætti (Mu og Royeen, 2004). Kennslustofa getur falið í sér 

fjölmörg áreiti, þ.á.m. hávaða og hamagang sem getur valdið því að nemanda með 

skynúrvinnsluvanda reynist erfitt að halda skipulagi og yfirsýn (Rigby, Stark, Letts og 

Ringaert, 2009; Case-Smith, 2010). Til þess að nemandi geti lært og tekið þátt í skólastarfinu 

á viðunandi og árangursríkan máta getur reynst gagnlegt að gera breytingar í kennslustofu. 

Aðlaganirnar eru til þess fallnar að viðhalda vökustigi og athygli nemandans og efla þannig 

frammistöðu hans, auðvelda kennurunum kennsluna og hafa jákvæð áhrif á samnemendur 

og aðra þá sem umgangast nemandann (Case-Smith, 2010). 

Aðlaganir á umhverfi geta haft áhrif á fleiri en þann sem þarf á þeim að halda og því 

þarf að gæta þess að þær séu ekki truflandi fyrir aðra í kennslustund. Breytingarnar skulu því 

vera í samráði við þann sem hefur umsjón með kennslustofunni og er gott samstarf milli 

iðjuþjálfa og kennara forsenda þess að aðlaganir beri árangur. Vegna stöðugs samspils milli 

barns og umhverfis þá krefjast aðlaganir stöðugs endurmats til þess að meta hvort þær skili 

árangri og hvenær frekari breytinga er þörf (Case-Smith, 2010). Æskilegt er að iðjuþjálfi 

kynni sér hvers konar skorður skólinn setur varðandi fjárveitingar fyrir aðlaganir á umhverfi 

og tækjabúnaði. Breytingar geta verið kostnaðarsamar og krafist aukinna fjárveitinga frá 

skólayfirvöldum en einnig má gera breytingar án mikilla útgjalda (Rigby, Stark, Letts og 

Ringaert, 2009). 
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Bjargráð fyrir nemendur með skynúrvinnsluvanda 

Í iðjuþjálfun barna með sálfélagslega erfiðleika er félagsleg þátttaka í fjölbreytilegu 

umhverfi í brennidepli og áhersla lögð á aðlögun iðju og umhverfis (Snæfríður Þóra Egilson 

og Sara Stefánsdóttir, 2011). Í gegnum ráðgjöf getur iðjuþjálfi nýtt sérþekkingu sína til þess 

að aðlaga umhverfi þannig að nemandi geti tekið þátt á árangursríkan hátt þrátt fyrir 

skerðingu (Bundy, 1995). Fyrsta skrefið í ráðgjöf er að gera grein fyrir uppruna vandans 

(Bundy, 2002). Með því að útskýra atferli nemanda með tilliti til skynúrvinnsluvanda getur 

iðjuþjálfi stuðlað að betri skilningi kennara á hegðun hans. Þannig auðveldar iðjuþjálfinn 

kennaranum að koma auga á ný úrræði og nýta bjargráð til þess að efla nemandann í 

skólastarfinu (Bundy, 2002; Case-Smith, 2010). Þegar nemandi er með skynúrvinnsluvanda 

leitast iðjuþjálfi við að greina þau skynáreiti sem annað hvort ýta undir eða hindra 

nemandann í að sinna þeim viðfangsefnum sem felast í skólastarfinu. Í kjölfarið er umhverfið 

aðlagað á þann hátt að það mæti frekar þörfum nemandans. Þetta má t.d. gera með því að 

takmarka birtu svo hann geti einbeitt sér betur að verkefnum, útbúa svæði þar sem hann 

getur setið í ruggustól og hlustað á rólega tónlist (Rigby, Stark, Letts og Ringaert, 2009) eða á 

grjónapúða til þess að slaka á. Kennari getur einnig skapað tækifæri fyrir slökun með því að 

hafa hvíldarstund með ljósin slökkt (Case-Smith, 2010). Þá má nýta breytingar í umhverfi og 

skerpa athygli nemanda, t.d. með því að leyfa honum að sitja á hreyfanlegu undirlagi eins og 

t.d. gelsessu (Schilling, Washington, Billingsley og Deitz, 2003). 

Iðjuþjálfinn Sigríður K. Gísladóttir (2008) bendir á mikilvægi þess að skoða hvernig 

megi aðlaga skólaumhverfi þannig að nemandi fái hæfilegan skammt áreita. Þannig geta 

sérkenni nemanda með skyntruflanir á borð við þær sem birtast hjá nemanda með ADHD 

nýst honum sem hvatar. Ágústa Elín Ingþórsdóttir (2007) tekur í sama streng og segir ADHD 

geta falið í sér jákvæðan kraft sem samfélagið þarfnast sé orkunni beint í réttan farveg. 



Kafli III     29 

Hægt er að beita ýmsum aðferðum til að efla þátttöku barna með 

skynúrvinnsluvanda. Meðal þeirra eru bjargráð sem snúa að lærdómi, leik og matmálstímum 

(Biel og Peske, 2009). Til að koma auga á bjargráð sem henta mismunandi þörfum nemenda 

hafa höfundar verkefnis aðlagað líkan Dunn. Líkanið sýnir nú hvernig atferli nemenda með 

skynúrvinnsluvanda geta verið ólík og líkir atferlinu við mismunandi stöður fótboltamanna 

(sjá mynd 4). 

 

 

Mynd 4. Ólíkar birtingarmyndir skynúrvinnsluvanda byggt á líkani Dunn. 
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Nemendur með háan skynþröskuld 

Börn með háan skynþröskuld þurfa meira áreiti en önnur til þess að taka þátt í iðju á 

árangursríkan hátt og þess vegna þarf að auka áreiti í umhverfi þeirra (Dunn, 1997; Dunn, 

1999). 

Varamenn. Börn í fyrsta fjórðungi gefa áreitum minni gaum en önnur og missa oft af 

því sem er að gerast í kringum þau fái þau ekki viðeigandi áreiti. Þannig virka þau oft 

áhugalaus nema viðfangsefnið höfði til þeirra áhugasviðs og fangi athygli þeirra, þá verða 

þau oft ofureinbeitt og gefa öðrum áreitum í umhverfinu ekki gaum. Bjargráðin miða þess 

vegna að því að auka skynupplifun barnanna með mismunandi skynáreitum. Þannig eykst 

örvun á skynfærin svo áreitin nái yfir skynþröskuldinn í þeim tilgangi að framkalla svörun, 

þ.e. að börnin bregðist við. Þetta má t.d. gera með því að auka hávaða, hraða, birtu og lykt í 

umhverfi barnanna (Brown og Dunn, 2002; Dunn, 1999). Líkja má atferli barnanna við stöðu 

varamanns. Varamaðurinn getur ekki tekið virkan þátt í leiknum sitjandi á bekknum en sé 

honum hleypt inn á völlinn tekur hann áskoruninni fagnandi og leggur hart að sér. Á 

vellinum heldur varamaðurinn fullri athygli á boltanum og lætur áhorfendur ekki trufla sig. 

Lærdómur. Í kennslustofunni getur verið gagnlegt að nota myndir í námsefni og 

skapa andstæður í umhverfi, t.d. með því að hafa litríkan dúk á skrifborði og ritföng í 

mismunandi litum. Gott getur verið að leyfa nemanda að sitja á kúlusessu á meðan hann 

situr við skrifborð ásamt því að nota myndir og svipbrigði á meðan talað er við hann. Til þess 

að fanga athygli nemandans getur kennari prófað að snerta öxl hans á meðan fyrirmæli eru 

gefin og hvetja nemandann til þess að breyta reglulega um vinnustellingu og hafa vinnulotur 

stuttar. Þá má líma franskan rennilás undir borðbrún í kennslustofu sem nemandi getur 

strokið eða leyfa honum að halda á svokölluðum þurrkaraboltum. 



Kafli III     31 

Leikur. Gagnlegt getur verið að leyfa nemanda að leika sér á mismunandi gólfflötum, 

t.d. á teppi eða parketi eða afmarka leiksvæði með gúmmímottu í skærum lit. Áður en 

leiktími hefst er gott að leitast við að staðsetja uppáhaldsleikföngin þannig að nemandinn 

þurfi að hafa fyrir því að nálgast þau, t.d. að klifra eftir þeim. Þá má staðsetja spegla við 

gólfflöt kennslustofunnar og leyfa tónlist að hljóma. Einnig má prófa að gera umhverfi líflegt, 

t.d. með litríkum teppum og púðum og hafa kassa undir viðfangsefni í mismunandi litum. 

Þegar nemandi fer út í frímínútur skal hvetja hann til hreyfingar, t.a.m. að róla, renna, vega 

salt og klifra. 

Matartími. Kennari getur komið með uppástungu til matráðsmanna um að hafa 

fjölbreyttan mat á boðstólum þannig að nemandi geti neytt matar með ólíkri áferð og 

hitastigi, t.d. kjötbollur, súpu og ferskt grænmeti. Þá má einnig auka áreiti með því að 

nemandi fái matardisk í sterkum lit og að nemandinn kryddi matinn sinn aukalega. Til þess 

að auðvelda nemanda að einbeita sér að matartímanum má leyfa honum að hlusta á tónlist 

eða sitja við glugga á meðan hann borðar. 

Sóknarmenn. Börn í öðrum fjórðungi sækja meira í áreiti en önnur börn og njóta sín 

best þegar mikið er um að vera í kringum þau. Börnin verða fljótt eirðarlaus ef ekki eru næg 

áreiti til staðar í umhverfinu og missa áhugann á því sem þau eru að gera hverju sinni. Líkt 

og fyrir fyrsta fjórðung þá miða bjargráðin hér að því að auka áreiti. Börnin í öðrum fjórðungi 

sækja þó sjálf stöðugt í áreiti og því er mikilvægt að finna leiðir til að veita þeim viðunandi 

örvun án þess að trufla það verk sem þeim er ætlað að sinna. Það má t.d. gera með því að 

veita þeim hlutverk sem tengist verkefnavinnu þeirra (Brown og Dunn, 2002; Dunn, 1999). 

Atferli barnanna má líkja við leik sóknarmanns sem nýtur sín best í látum. Sóknarmaðurinn 

sækist eftir boltanum og vill vera í hamagangi á miðjum vellinum. Ef hann fær ekki boltann 

getur hann orðið talsvert pirraður og lendir jafnvel í útistöðum við aðra leikmenn. 
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Lærdómur. Kennari getur prófað að gefa nemandanum hlutverk aðstoðarmanns, t.d. 

að sækja eitthvað fyrir sig eða dreifa blöðum til annarra nemenda. Gott getur verið að hafa 

myndir eða plaköt í sjónhæð nemandans en forðast að láta hann sitja við inngang eða 

glugga vegna þess að þar geta áreitin truflað hann um of. Mikilvægt er að nemandi hafi gott 

skipulag á vinnuborði og hafi ekki of marga hluti á borðinu í einu. Huga þarf að góðri 

vinnuaðstöðu hans, t.d. með því að stilla borð og stól og tryggja að fætur nái niður á stöðugt 

undirlag. Þá getur verið gott að breyta um áferð undirlagsins eins og t.d. með gúmmímottu 

eða leyfa honum að vera berfættur ásamt því að sitja á snúningsstól eða kúlusessu. Til þess 

að nemandinn haldi betri einbeitingu má staðsetja viðfangsefni nálægt honum, t.d. með því 

að stinga upp á að hann vinni við skáhallandi borð, hlusti á i-pod við verkefnavinnu og hafi 

mismunandi litaðar stílabækur fyrir hvert fag. Gott getur verið að leyfa nemanda að taka 

hreyfihlé, handleika hluti sem hægt er að kreista, hrista eða nudda eða hafa hlut um hálsinn 

sem má naga. 

Leikur. Á meðan á leik nemanda stendur getur verið gagnlegt að leyfa tónlist að 

hljóma og hvetja hann til þess að leika sér berfættur á mismunandi undirlagi. Til þess að 

skapa andstæður í umhverfinu má stilla mismunandi birtuskilyrði með lituðum ljósaperum 

og bjóða nemanda að leika sér með leikföng í skærum litum. Stilla þarf þó fjölda leikfanga í 

hóf en gagnlegt getur reynst að leikföngin séu þung. Í útiveru skal nýta þá möguleika sem 

umhverfið hefur upp á að bjóða, t.d. með því að hvetja nemanda til að ganga á 

gangstéttarbrún, klifra á stórum steinum og leita eftir ákveðinni lögun eða hlut á 

skólalóðinni. Þá má stinga upp á að nemandi hlusti á i-pod og nýti frímínútur til að róla, 

renna sér, vega salt eða hoppa á trampólíni. 

Matartími. Mikilvægt er að nemandi hafi val um fjölbreyttan mat með mismunandi 

áferð og hitastigi og geti kryddað matinn sérstaklega. Gagnlegt getur verið að bjóða upp á 
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fæðu í mismunandi litum, t.d. ferska ávexti út í súrmjólk og gera nemanda kleift að borða 

með litrík mataráhöld. Gott getur reynst að hafa kveikt á útvarpi á meðan á matmálstíma 

stendur og einnig getur kennari beðið nemanda um að giska á hvaða matur er á boðstólum 

með því að lykta. Þá getur kennarinn stungið upp á því að nemandi standi á meðan hann 

borðar. 

Nemendur með lágan skynþröskuld 

Börn með lágan skynþröskuld þurfa lítið áreiti til að framkalla viðbrögð og þess vegna 

þarf að takmarka áreiti í umhverfi til að efla þátttöku þeirra (Dunn, 1997; Dunn, 1999).  

Markmenn og dómarar. Börn í þriðja fjórðungi sækja minna í áreiti miðað við önnur 

börn vegna þess að skynfæri þeirra verða reglulega fyrir örvun. Börnin sýna alla jafna mikla 

virkni, truflast auðveldlega og geta verið ofurviðkvæm, kvartsár og smámunasöm (Brown og 

Dunn, 2002; Dunn, 1999). Atferli barnanna svipar til sérstöðu markmanns í fótboltaleik sem 

spilar ekki með hinum leikmönnunum heldur er hann á sínum stað í markinu. Hann fylgist 

vel með boltanum því hann vill ekki fá hann á sig. Ef boltinn nálgast fer markmaðurinn í 

viðbragðsstöðu og bægir honum jafnóðum frá. 

Börn í fjórða fjórðungi sækja takmarkað í áreiti líkt og börnin í þriðja fjórðungi vegna 

þess að skynþröskuldur þeirra virðist verða fyrir afar reglulegri og umtalsverðri örvun. 

Börnin sýna oft mjög sterk tilfinningaleg viðbrögð sem geta birst í erfiðri hegðun vegna þess 

að á þeim dynja stöðug áreiti. Til þess að verja sig reyna þau að koma í veg fyrir þessi áreiti 

með því að stjórna öllu í umhverfi sínu. Þannig bregðast þau illa við breytingum og líður best 

þegar fast skipulag er á daglegu lífi (Brown og Dunn, 2002; Dunn, 1999). Atferli barnanna 

samræmist oft hlutverki dómara sem er skipulagður og vill vera við stjórn. Hann er því 

vanafastur þar sem hann vill að reglum sé fylgt og verði óvæntar uppákomur getur hann 
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brugðist illa við og gefið leikmanni gult spjald. Þá getur verið erfitt fyrir leikmanninn að 

þræta þar sem dómarinn stendur fastur á sínu og dregur jafnvel upp rauða spjaldið. 

Þrátt fyrir að börn í þriðja og fjórða fjórðungi sýni ólík atferli þá geta sömu bjargráðin 

mætt ólíkum þörfum þeirra. Skynþröskuldar þeirra eru ofurnæmir fyrir örvun sem veldur því 

að þau truflast auðveldlega en til þess að þau geti einbeitt sér að einu verkefni þá þurfa þau 

á viðeigandi áreiti að halda. Þess vegna miða bjargráðin að því að takmarka óvænt áreiti í 

kringum börnin en gæta þess að viðfangsefnið sjálft gefi þeim hæfilegt áreiti til þess að þau 

haldi sér að verki. Þetta má t.d. gera með því að einfalda umhverfi þeirra og hafa daglegar 

venjur í föstum skorðum svo athafnirnar verði sem fyrirsjáanlegastar. Vegna þessa þarf að 

undirbúa barnið vel undir allar breytingar og tryggja almennt gott skipulag (Brown og Dunn, 

2002; Dunn, 1997; Dunn, 1999). 

Lærdómur. Til að draga úr óvæntum umhverfisáreitum þarf að huga að því að 

nemandi sitji ekki við inngang eða glugga. Gott getur verið að tryggja stöðugt undirlag við 

borðvinnu, hafa gott skipulag á vinnuborði og afmarka vinnusvæði með gúmmímottu. 

Nemandinn gæti hagnast af því að sitja á grjónapúða á meðan hann les og nota eyrnahlífar 

eða -tappa til að hlífa sér við umhverfishljóðum. Æskilegt er að nota lága og þýða rödd þegar 

talað er við nemandann og á sama tíma veita honum þétta snertingu á öxl. Í kennslustofunni 

er mikilvægt að hafa ljós mild og leyfa nemanda að nota sólgleraugu í mikilli birtu. Þá þarf að 

tryggja að hann geti tekið hreyfihlé og eigi sér griðastað í kennslustofu.  

Leikur. Brýnt er að vera vakandi fyrir því að setja nemanda ekki í óþarfa ógnandi 

aðstæður og virða þörf hans fyrir að koma sér frá umhverfishljóðum ásamt því að vilja leika 

sér einn. Til þess að minnka líkur á að nemandi rekist í bekkjarfélaga eða húsgögn skal skapa 

gott rými á leiksvæði og staðsetja leikföng í seilingarfjarlægð þannig hann geti nálgast þau 

auðveldlega. Æskilegt er að hafa ekki of mörg leikföng á einu leiksvæði, t.a.m. með því að 
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geyma meirihluta þeirra ofan í kössum eða skúffum. Við útiveru getur kennari ýtt undir 

öryggistilfinningu nemandans, t.d. með því að velja svæði þar sem ekki er margmenni og 

bjóða honum að bera bakpoka sem liggur þétt að baki hans. 

Matartími. Í byrjun viku getur verið gagnlegt að undirbúa nemanda fyrir matseðil 

vikunnar ásamt því að tryggja að hann eigi ávallt sama sæti í ró og næði, t.d. fjarri inngangi 

eða enda borðs. Kennari getur dregið úr óvæntum hljóðum á matmálstímum með því að 

nota viftu til að framkalla hreint bakgrunnshljóð. Þá getur hann stungið upp á því að 

nemandi prófi að nota hnífapör með tré- eða plasthandfangi og smakki mat sem hann þekkir 

ekki. Þó er brýnt að þröngva nemanda aldrei til að borða mat sem hann vill ekki. Æskilegt er 

að nemandi hafi val um mat sem hann þekkir og finnst góður og standi til boða 

fæðutegundir með áþekkjanlegri áferð við stofuhita. Þá getur verið gagnlegt að stinga upp á 

að nemandi hafi eina fæðutegund á matardisk sínum í einu eða noti hólfaðan disk sem 

aðgreinir mismunandi tegundir matar. 

Ráð við skynofhleðslu 

Nemendur með skynúrvinnsluvanda upplifa oft mikla erfiðleika í skólastarfinu en 

geta oft fundið leiðir til þess að komast í gegnum skóladaginn og þar til heim er komið. 

Stundum reynist skólaumhverfið nemendunum þó ofviða og þá getur nokkurs konar 

skynofhleðsla átt sér stað. Slík ofhleðsla áreita veldur því að hann upplifir mikla vanlíðan 

sem getur komið fram í að nemandinn sýnir sterk tilfinningaleg viðbrögð á borð við reiði og 

grát eða dragi sig algjörlega til hlés. Til að aðstoða nemandann við að ná jafnvægi á ný getur 

verið nauðsynlegt fyrir kennararann að beita sértækum ráðum. Gagnlegt getur verið að 

minnka ljós, lækka rödd og biðja nemanda um að anda djúpt 10 sinnum. Þá þarf að tryggja 

að honum sé ekki of heitt, t.d. með því að hjálpa honum úr hlýjum fötum eða opna glugga. 
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Einnig getur reynst vel að breyta sætaskipan í skólastofu, staðsetja nemandann nær 

kennaraborði, strjúka fast og örugglega á bak nemandans ásamt því að beita þrýstingi ofan á 

axlir hans. Gott getur verið að bjóða nemandanum vatn að drekka og taka hann úr 

erilsömum aðstæðum, ekki til refsingar, heldur til þess að gefa honum tækifæri á að jafna 

sig. Þá má leyfa nemanda að hlusta á róandi tónlist með i-pod, sitja á hreyfanlegum fleti eins 

og skrifborðsstól eða biðja hann um að halla sér fram þannig að lófar þrýsti á vegg til þess að 

fá jarðtenginu og jafnvægi. Nemandanum gæti þótt gott að handfjatla mjúkan bolta og fá 

útrás, t.a.m. með því að klifra. Einnig má prófa að endurtaka setningar sem líklegar eru til 

þess að róa nemandann eins og: „Þetta verður allt í lagi“ (Biel og Peske, 2009). 

Styrkleikar nemenda með skynúrvinnsluvanda 

Umfjöllun Brown og Dunn (2002) um skynþröskulda lýsir vel fjölbreytileika barna 

með skynúrvinnsluvanda og þrátt fyrir ákveðna erfiðleika þá eru styrkleikar þeirra ýmsir. 

Nemendur í fyrsta fjórðungi geta, líkt og varamenn, verið afar sveigjanlegir og átt auðvelt 

með að einbeita sér að viðfangsefnum. Þeir sem eru í öðrum fjórðungi eru, líkt og 

sóknarmenn, ævintýragjarnir og áhugasamir um að kanna umhverfi sitt. Nemendur í þriðja 

fjórðungi eru eftirtektarsamir, líkt og markmenn og geta verið mjög listrænir því þeir taka 

eftir minnstu smáatriðum. Þá hafa nemendur í síðasta fjórðungi mikla skipulagshæfileika, 

líkt og dómarar og líður oft best með sjálfum sér. Því má ekki gleyma þeim eiginleikum sem 

skynúrvinnsluvandi getur haft í för með sér þar sem nemendur með skynúrvinnsluvanda 

geta verið klárir, framtakssamir, sköpunarglaðir, þrautseigir, skemmtilegir, eftirtektarsamir, 

opinskáir, skilningsríkir og uppátækjasamir ásamt því að vera miklir leiðtogar, snillingar og 

afreksíþróttamenn. 
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Samantekt 

Skynúrvinnsluvandi nemenda getur haft víðtæk og hamlandi áhrif á þátttöku þeirra í 

skólastarfi. Því getur verið nauðsynlegt að fá sérfræðing til að meta aðstæður og fá ráðgjöf 

varðandi aðlögun á umhverfi og möguleg bjargráð. Iðjuþjálfar í grunnskólum gegna 

veigamiklu hlutverki við að styðja kennara og nemendur þannig að þeir upplifi árangur af 

skólastarfinu. Með markvissri ráðgjöf getur iðjuþjálfinn nýtt sérþekkingu sína til að upplýsa 

kennara um hugsanleg áhrif skynúrvinnsluvanda á upplifun og frammistöðu nemenda. 

Þannig fá kennarar mikilvæg verkfæri til þess að koma til móts við þarfir nemenda sinna. Í 

skólaumhverfinu kunna að vera fjölmörg áreiti sem geta valdið því að nemendum með 

skynúrvinnsluvanda reynist erfitt að halda skipulagi og yfirsýn. Með aðlögun er hægt að 

breyta efnis- eða félagslegu umhverfi og efla þannig þátttöku þeirra í iðju sem hefur gildi 

fyrir þá. Sérkenni nemenda með skynúrvinnsluvanda geta verið þeim til framdráttar sé þeim 

beint í réttan farveg.
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KAFLI IV 

NÝSKÖPUN 

Í þessum kafla eru niðurstöður heimildasamantektar nýttar til nýsköpunar. Afrakstur 

nýsköpunarinnar er fræðsla fyrir kennara, annars vegar í formi upplýsingarits fyrir kennara 

nemenda með skynúrvinnsluvanda og hins vegar sem námskeið fyrir kennarana í formi 

fyrirlesturs. 

Upplýsingarit um skynúrvinnsluvanda og bjargráð fyrir kennara 

Í upplýsingaritinu (sjá mynd 5-14) er leitast við að efla þekkingu kennara á atferli 

nemendanna svo þeir geti beitt viðeigandi bjargráðum svo nemendur fái tækifæri til að taka 

þátt í skólastarfi á þann hátt sem samræmist kröfum þeirra, kennara og foreldra. 

 

 

Mynd 5. Forsíða upplýsingarits. 
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Mynd 6. Bls. 1 í upplýsingariti. 

 

Mynd 7. Bls. 2 í upplýsingariti. 
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Mynd 8. Bls. 3 í upplýsingariti. 

 

Mynd 9. Bls. 4 í upplýsingariti. 
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Mynd 10. Bls. 5 í upplýsingariti. 

 

Mynd 11. Bls. 6 í upplýsingariti. 
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Mynd 12. Bls. 7 í upplýsingariti. 

 

Mynd 13. Bls. 8 í upplýsingariti. 
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Mynd 14. Baksíða upplýsingarits. 
 
 

Námskeið um skynúrvinnsluvanda og bjargráð fyrir kennara 

Tilgangur námskeiðsins er að fræða kennara um skynúrvinnsluvanda nemenda. 

Markmiðið er að þeir öðlist dýpri skilning á vandanum og fái upplýsingar um bjargráð sem 

eru til þess fallin að auka gæði þátttöku nemenda á skólatíma. Í dagskrá námskeiðs (sjá 

mynd 15) má finna yfirlit yfir þau viðfangsefni sem farið verður yfir. Í fyrirlestri má sjá glærur 

námskeiðshaldara og þær glósur sem þeir styðjast við á námskeiðinu (sjá fylgiskjal A). 
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Mynd 15. Dagskrá námskeiðs.

 Kl. Dagskrá námskeiðs

 09.00  Setning námskeiðs

 09.10  Kynning á skynúrvinnslu barna

 09.20  Myndband og umræður 1

 09.30  Verkefni 1

 09.45  Kaffihlé

 10.00  Skynúrvinnsluvandi barna

 10.45  Myndband og umræður 2

 11.00  Nemendur með háan skynþröskuld

 11.45  Nemendur með lágan skynþröskuld

 12.30  Matarhlé

 13.30  Myndband og umræður 3

 13.45  Verkefni 2

 14.15  Skynofhleðsla

 14.25  Myndband og umræður 4

 14.35  Styrkleikar nemenda með skynúrvinnsluvanda

 14.40  Kynning á upplýsingariti

 14.50  Umræður og spurningar

 15.00  Námskeiðslok
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KAFLI V 

NIÐURLAG 

Ljóst er að skynúrvinnsluvandi getur haft mikil áhrif á líðan og upplifun nemenda af 

skólagöngu. Sé þörfum þeirra ekki mætt getur það einnig leitt til námsörðugleika sem geta 

sett mark sitt á framtíðaráætlanir nemendanna, hvort sem um er að ræða tækifæri til náms, 

leiks eða starfa. Mikilvægt er að foreldrar og kennarar séu meðvitaðir um skyntruflanir og 

hvernig skynúrvinnsluvandi hefur áhrif á nemendurna sem við hann glíma. Nemendurnir 

geta komið öðrum fyrir sjónir sem sérvitrir og því eru ólíkar þarfir þeirra oft á tíðum álitnar 

lítilvægar og lýsandi fyrir persónueinkenni fremur en taugalíffræðilegan vanda. Þetta veldur 

því að hegðun barnanna getur verið rangtúlkuð sem óþekkt, ærslagangur og áhugaleysi. 

Gildi 

Grunnskólar standa frammi fyrir skertum fjárveitingum sem veldur því að erfitt getur 

verið fyrir kennara að fá heimild fyrir séraðstoð inn í kennslustund þrátt fyrir að þörfin sé 

brýn. Allir nemendur eiga hins vegar rétt á að þörfum þeirra sé mætt og því þarf að finna 

leiðir til að koma til móts við þær. Höfundar hönnuðu nýsköpunarverkefni í formi fræðslu 

sem ætlað er að koma til móts við þessa þörf með því veita kennurum aðgang að einföldum 

bjargráðum sem hægt er að nýta án mikils kostnaðar og fyrirhafnar. Bjargráðin eru verkfæri 

til að mæta mismunandi þörfum nemenda sem glíma við skynúrvinnsluvanda en þau eru 

einnig hönnuð með þarfir kennara, samnemenda og ekki síst foreldra í huga vegna þess að 

framvinda barns í námi litar daglegt líf þess á svo marga vegu. Fræðsluna má nýta til að þróa 

frekari þjónustu fyrir börnin og stuðla þannig að árangursríkari kennslustundum og þar með 

rétti allra barna til þess að láta ljós sitt skína. Það er mat höfunda að vöntun sé á 

aðgengilegum upplýsingum varðandi skynúrvinnsluvanda og möguleg bjargráð sem nýst 

gætu fleirum en kennurum. Þannig má sjá fyrir sér hönnun fleiri upplýsingarita sem hæfa 
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öðrum vettvangi en skólaumhverfinu. Áhugavert væri t.d. að sjá bækling um áhrif vandans á 

eigin umsjá barnanna innan heimilisins og möguleg bjargráð sem barnið sjálft, foreldrar og 

aðrir fjölskyldumeðlimir gætu tileinkað sér. 

Takmarkanir verkefnis 

Við heimildaöflun var ljóst að skynúrvinnsluvandi nemenda óháð öðrum 

taugafræðilegum röskunum hefur lítið verið rannsakaður. Þá gátu höfundar einungis vitnað í 

tvær íslenskar rannsóknir þar sem slíkur vandi var skoðaður en með sömu takmörkunum, 

þ.e. önnur fjallaði um skynúrvinnsluvanda einstaklinga með einhverfu og hin um börn með 

ADHD. Loks fundu höfundar afar takmarkað magn fræðigreina og rannsókna sem ekki 

byggðu á kenningum A. Jean Ayres eða Winnie Dunn og því fengu þeir ekki eins heildræna 

mynd af íhlutunarleiðum iðjuþjálfa sem unnið höfðu með börnum með skynúrvinnsluvanda 

og þeir hefðu viljað. 

Tillögur að framtíðarrannsóknum 

Gagnlegt væri að gera frekari rannsóknir hér á landi á þátttöku barna sem glíma við 

erfiðleika sökum skynúrvinnsluvanda með tilliti til algengi, birtingarmyndar og áhrifa hans á 

daglegt líf barna. Þá vantar einnig rannsóknir um árangur af íhlutun iðjuþjálfa í formi 

ráðgjafar eða fræðslu í vinnu með börnum með skynúrvinnsluvanda. Einnig væri fróðlegt að 

skoða betur þekkingu fagfólks sem vinnur með börnum vegna þess að höfundum þykir ljóst 

að skilningur á skynúrvinnslu getur haft afdrifarík áhrif á framtíð barna.
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FYLGISKJAL A 

Skynúrvinnsluvandi grunnskólanemenda:

Áhrif vandans og helstu bjargráð

Fræðsla fyrir kennara

Sunna Kristinsdóttir & Thelma Hafþórsdóttir Byrd

 

Kynning 
 
Komið öll sæl og verið velkomin á þetta námskeið. Ég heiti Thelma og hér við hliðina á mér 
er Sunna. Á þessu námskeiði ætlum við að fræða ykkur um skynúrvinnsluvanda nemenda, 
þ.e. hvernig hann hefur áhrif á skólastarf þeirra en einnig hvaða bjargráðum þið getið beitt til 
þess að koma til móts við þarfir þeirra. 
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2Dagskráin fyrir hádegi.

Kl. Dagskrá fyrir hádegi

09.00 Setning námskeiðs

09.10 Kynning á skynúrvinnslu barna

09.20 Myndband og umræður 1

09.30 Verkefni 1

09.45 Kaffihlé

10.00 Skynúrvinnsluvandi barna

10.45 Myndband og umræður 2

11.00 Nemendur með háan skynþröskuld

11.45 Nemendur með lágan skynþröskuld

12.30 Matarhlé

 

Dagskráin 
 
Hér sjáið þið dagskránna hjá okkur í dag fyrir hádegi. 
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3Dagskráin eftir hádegi.

Kl. Dagskrá eftir hádegi

13.30 Myndband og umræður 3

13.45 Verkefni 2

14.15 Skynofhleðsla

14.25 Myndband og umræður 4

14.35 Styrkleikar nemenda með skynúrvinnsluvanda

14.40 Kynning á upplýsingariti

14.50 Umræður og spurningar

15.00 Námskeiðslok

 

Dagskráin frh. 
 
Hér er svo dagskráin eins og hún lítur út eftir hádegi. 
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HVAÐ ER SKYNÚRVINNSLA?

• Skynúrvinnsla stýrir móttöku skynáreita og viðbrögðum.

• Með skynjun fást upplýsingar úr umhverfinu og einnig 

innbyrðis frá.

• Skynfærin sjö:

Snertiskyn, hreyfi- og stöðuskyn, jafnvægisskyn, 

bragðskyn og lyktarskyn ásamt sjón og heyrn. 

4

 

Hvað er skynúrvinnsla? 
 
Nemendur eru eins misjafnir og þeir eru margir. Sumir pirrast auðveldlega af 
bekkjarfélaganum sem andar svo hátt að þeir missa einbeitinguna og meðtaka ekki það sem 
kennarinn er að segja. Aðrir geta ekki flett kennslubókinni því blaðsíðurnar eru svo stamar. 
Erfiðleikar sem þessir geta valdið því að nemendur missa viljann og getuna til þess að læra 
en hvað veldur þessu öllu saman? 
 
Skynúrvinnsla vísar til þess hvernig við tökum á móti og vinnum úr skynáreitum í 
umhverfinu, þ.e. hvernig við tökum eftir hlutum í kringum okkur, bregðumst við og notum 
upplýsingar frá skynfærum. Skynjun okkar er alltaf virk og við erum stöðugt að taka á móti 
áreitum. Þegar við t.d. snertum hlut með lokuð augu þá fáum við ógrynni af upplýsingum, 
t.d. hvort hluturinn sé harður eða mjúkur, oddhvass eða ávalur, blautur eða þurr. Ímyndið 
ykkur þá barn í leik sem ákveður að snúa sér í hringi. Hvaða skynfæri ætli það noti?  
 
Skynfærin okkar eru alls sjö: Snertiskyn, hreyfi- og stöðuskyn, jafnvægisskyn, bragðskyn og 
lyktarskyn auk sjónar og heyrnar. Þannig ætti barnið að finna snertingu fóta sinna við gólf og 
heyra stappið. Barnið mun sjá umhverfið í kringum sig hreyfast og ef það fer þó nokkra hringi 
þá mun það eflaust verða ringlað og jafnvel missa jafnvægið og detta. Á þessum tímapunkti 
er barnið að fá upplýsingar um skynjunina frá umhverfinu en einnig innbyrðis frá. 
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MYNDBAND OG UMRÆÐUR 1

5

http://www.youtube.com/watch?v=6O6Cm0WxEZA

 

Myndband og umræður 1 
 
Video-lengd: 2.35 mín 
Umræður: 5 mín 
 
Nú viljum við sýna ykkur myndband sem skýrir á einfaldan og myndrænan hátt hvernig 
skynúrvinnsluvandi getur birst. Eftir það viljum við gjarnan heyra frá ykkur og hvort þið 
kannist við vanda af þessum toga. 
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VERKEFNI 1

6

 

Verkefni 1  (sjá fylgiskjal B) 
 
Verkefnalengd: 10 mín 
Umræður um verkefni: 5 mín 
 
Nú skulu þið taka nokkrar mínútur í að loka augunum og ímynda ykkur að þið séuð inni í 
eldhúsinu heima hjá ykkur. Þið náið ykkur í eina appelsínu og haldið á henni í lófunum þar til 
þið setjist við eldhúsborðið. Nú ætlið þið að taka utan af henni með fingrunum, setja börkinn 
á borðið og smakka á appelsínunni. 
 
Opnið nú augun. Hvaða skynfæri voru þið að nota við þessa athöfn? Skrifið á blaðið fyrir 
framan ykkur hvaða skynfæri voru þið að nota og hvernig? Er einhver sem vill deila sínu 
svari? 
 
Við notum nefnilega alla jafna öll skynfærin okkar við þessa athöfn. Við veljum t.d. líklega 
appelsínuna í ísskápnum fyrir tilstilli sjónar og hreyfum handlegginn þegar við seilumst eftir 
henni. Síðan göngum við að eldhúsborðinu og til þess þurfum við að ganga upprétt og halda 
jafnvægi. Þegar fingur okkar snerta börkinn finnum við að hann er hrjúfur og kaldur. Þegar 
við erum að taka utan af appelsínunni þá finnum við ferska lykt af henni og heyrum þegar við 
rífum börkinn frá áður en við stingum upp í okkur bita og brögðum á svalandi appelsínunni. 
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KAFFIHLÉ:  15 mín

7

 

Kaffihlé 
 
Þá er komið að kaffihléi. Við byrjum aftur kl. 10.00. 
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SKYNÚRVINNSLUVANDI

• Börn með skynúrvinnsluvanda eiga í erfiðleikum með 

ýmsa skynjun.

• Barnið getur átt í erfiðleikum með athafnir daglegs lífs 

s.s. að sitja, einbeita sér, fylgja reglum, klæða sig, borða 

og leika sér.

• Skynúrvinnsluvandi getur haft áhrif á þroska barns.

8

 

Skynúrvinnsluvandi 
 
En hvað gerist þegar truflun er á þessari skynjun? Skynúrvinnsla á sér alla jafna stað 
ómeðvitað en þegar örðugleikar eru í úrvinnslunni getur nemandinn hins vegar ýmist verið 
ofurnæmur fyrir snertingu, sjónáreitum, hljóðum, hreyfingu, bragði og lykt eða ekki skynjað 
ýmis áreiti nægilega vel. Þetta veldur því að nemandinn á erfitt með að halda einbeitingu og 
virðist jafnvel klaufskur, hvatvís og þrjóskur. Nemandinn getur upplifað streitu og glímt við 
ýmsa erfiðleika í daglegu lífi, sérstaklega í skólastarfi. Þannig getur hann átt í erfiðleikum 
með að sitja kyrr í kennslustund, einbeita sér að verkefnum, fylgja reglum sem kennari setur, 
klæða sig fyrir frímínútur, borða í hádegishléum og leika við bekkjarfélaga.  
 
Þegar nemandinn finnur fyrir þessum erfiðleikum getur hann orðið pirraður á því að 
mistakast í sífellu í aðstæðum sem reynast öðrum auðveldar. Nemandi með 
skynúrvinnsluvanda á það til að forðast aðstæðurnar og bregðast við með ókvæðum sé hann 
beittur þrýstingi. Til langtíma getur hann þróað með sér ákveðin hegðunarmynstur og farið á 
mis við mikilvæga reynslu eins og t.d. að leika við jafnaldra sína sem er m.a. nauðsynleg til 
þess að byggja upp sjálfstraust og félagsfærni. Þetta getur ógnað hæfni nemandans til 
þátttöku í iðju sem hann vill og þarf að geta tekið þátt í. Skynúrvinnsluvandi getur þannig 
haft áhrif á félagslegan og vitrænan þroska barns ásamt hreyfiþroska. 
 
Stundum er ómögulegt að greina á milli skynúrvinnsluvanda og einkenna vegna annarra 
taugafræðilegra raskana þar sem einkenni skarast oft og falla sjaldan öll undir eina ákveðna 
greiningu. Nemendur með athyglisbrest, hreyfiþroskaröskun eða þeir sem eru á 
einhverfurófinu glíma oft við svipaðan vanda og þeir sem eiga í erfiðleikum með 
skynúrvinnslu. 
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EÐLI VANDANS

• Iðjuþjálfinn A. Jean Ayres:

Sýndi fram á að skynúrvinnsluvandi er taugalíffræðilegs 

eðlis og tengdi við atferli.

• Iðjuþjálfinn Winnie Dunn:

Byggði á kenningum Ayers og útskýrði ólík atferli barna 

með skynúrvinnsluvanda út frá skynþröskuldum og 

skipti í fjóra fjórðunga. 

9

 

Eðli vandans 
 
Iðjuþjálfinn A. Jean Ayres rannsakaði og greindi frá niðurstöðum sínum sem sýndu að 
skynúrvinnsluvandi barna er taugalíffræðilegs eðlis þar sem truflun verður á starfsemi 
skynfæra. Slík truflun veldur því að börn eiga í erfiðleikum með að taka á móti og vinna úr 
þeim upplýsingum sem þeim berast frá umhverfinu eða innra með sér. Þau geta þess vegna 
ýmist verið ofurnæm á áreitin eða átt í erfiðleikum með að nema þau. Þetta veldur 
misjöfnum viðbrögðum. Sum barnanna bregðast harkalega við á meðan önnur virðast ekki 
kippa sér upp þrátt fyrir að áreitin dynji á þeim. 
 
Iðjuþjálfinn Winnie Dunn byggði á kenningum Ayres og skoðaði sérstaklega atferli barnanna 
með tilliti til skynúrvinnslu. Hún komst að því að börn með skynúrvinnsluvanda geta átt í 
erfiðleikum með að stjórna atferli sínu. Hún benti á tengsl milli hegðunar barna og 
svokallaðra skynþröskulda en þeir stýra því hversu mikil áreiti þarf til að kalla fram viðbrögð. 
Líkan Dunn sýnir þessi tengsl og skiptir sérkennum barnanna í fjóra fjórðunga. 
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Líkan Dunn um skynúrvinnslu

Atferli í samræmi við þröskuld Atferli í mótvægi við þröskuld

Hár 1.                                                   

Lág skráning skynboða

2.                                                   

Sækir í áreiti

Lágur

3.                                                   

Sýnir viðkvæmni fyrir áreitum

4.                                                   

Forðast áreiti

Kvarði yfir atferli og viðbrögð
Skynþröskuldur

 

Líkan Dunn 
 
Hér sjáið þið líkan Dunn sem útskýrir atferli barna með skynúrvinnsluvanda með tilliti til 
svokallaðra skynþröskulda. Þannig má sjá mismunandi birtingarmyndir vandans og fá innsýn í 
hvernig best sé að koma til móts við ólíkar þarfir barnanna. 
 
Myndin sýnir tvo skynþröskulda; háan þröskuld og lágan þröskuld. Nemendur sem eru með 
háan þröskuld gefa áreitum lítinn gaum eða sækja í áreiti en nemendur sem eru með lágan 
þröskuld sýna annað hvort viðkvæmni fyrir áreiti eða forðast áreiti. 
 
Þannig má flokka atferlið sem nemendur með skynúrvinnsluvanda sýna, í þessa fjóra 
fjórðunga. 
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SKYNÞRÖSKULDAR

Hár þröskuldur:

• Nemendur þurfa meira áreiti en aðrir:

Auka þarf umhverfisáreiti.

Lágur þröskuldur: 

• Nemendur þurfa minna áreiti en aðrir:

Draga þarf úr umhverfisáreitum.

11

 

Skynþröskuldar 
 
Nemendur með háan skynþröskuld þurfa á meira áreiti að halda en aðrir til þess að taka þátt 
í skólastarfi á árangursríkan hátt og þess vegna þarf að auka áreiti í í kringum þá. 
 
Nemendur með lágan skynþröskuld þurfa hins vegar einungis lítið áreiti til að framkalla 
viðbrögð vegna þess að taugakerfið veitir svörun við minniháttar örvun. Þannig þarf að 
takmarka áreiti í umhverfi þeirra nemenda sem eru með lágan skynþröskuld. 
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Ólíkar birtingarmyndir skynúrvinnsluvanda byggt á líkani Dunn.  

Ólíkar birtingarmyndir skynúrvinnsluvanda byggt á líkani Dunn 
 
Hér erum við erum búnar að bæta aðeins við líkan Dunn. Hér sjáið þið alla fjórðungana 
nema að við erum búnar að persónugera þá sem fótboltamenn sem spila í ólíkum stöðum. 
Auk þess gefur það nú hugmyndir um hvaða bjargráð gætu nýst hverjum og einum. 
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MYNDBAND OG UMRÆÐUR 2

13

http://www.youtube.com/watch?v=-GPpbvtiwc0

 

Myndband og umræður 2 
 
Video-lengd: 3.26 mín 
Umræður: 8 mín 
 
Þá viljum við sýna ykkur myndband sem sýnir ólíkar birtingarmyndir vandans. Þar lýsa annars 
vegar börn með háan skynþröskuld og hins vegar börn með lágan skynþröskuld upplifun 
sinni af hinum ýmsu áreitum í umhverfinu. Myndbandið sýnir vel það sem við vorum að fjalla 
um í líkani Dunn. Eftir myndbandið viljum við svo gjarnan ræða ykkar reynslu. Kannist þið við 
þau viðbrögð sem börnin lýsa hjá ykkar nemendum? 
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HÁR SKYNÞRÖSKULDUR

14

 

Hár skynþröskuldur 
 
Nemendur með háan skynþröskuld þurfa meira áreiti en aðrir til þess að taka þátt í iðju á 
árangursríkan hátt. 
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1. FJÓRÐUNGUR

Hvernig má þekkja varamann?

• Kalla þarf oft á nemandann til að fanga athygli hans og 

hann spyr endurtekið sömu spurninganna. 

• Lætur lítið fyrir sér fara og lætur fátt trufla sig.

• Oft óhreinn á höndum og í andliti ásamt því að hafa 

marbletti og skrámur.

• Virðist klaufskur og föt hans geta verið snúin.

15

 

Hvernig má þekkja varamann? 
 
Hægt er að koma auga á nemanda í fyrsta fjórðungi vegna þess að það fer lítið fyrir honum 
og hann lætur fátt trufla sig. Kalla þarf á nemandann þó nokkrum sinnum til að fanga athygli 
hans og hann spyr endurtekið sömu spurninganna. Börnin týnast auðveldlega og missa af 
vísbendingum um hvaða leiðir þau ættu að fara. Þau eru oft óhrein á höndum og í andliti 
ásamt því að hafa marbletti og skrámur sem þau muna ekki hvernig þau fengu. Þau virðast 
klaufsk og gefa ekki matarlykt gaum. Oftar en ekki eru fötin þeirra snúin og þau er gjörn á að 
gleyma hlutum sem nota á í daglegu lífi, eins og t.d. lyklum. Með þessar upplýsingar má 
aðlaga umhverfi og verkefni nemandans til að koma til móts við þarfir hans. 
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VARAMAÐURINN

• Gefur áreitum lítinn gaum og missir þess vegna oft af 

því sem er að gerast í kringum hann.

• Getur virkað áhugalaus en fangi eitthvað athygli hans 

þá leggur hann sig hart fram.

• Bjargráð miða að því að auka skynupplifun nemanda 

með því að auka áreiti í umhverfi hans.

16

 

Varamaðurinn 
 
Líkja má nemanda í fyrsta fjórðungi við varamann sem getur ekki tekið virkan þátt í leiknum 
sitjandi á bekknum. Sé honum hleypt inn á völlinn tekur hann áskoruninni fagnandi og leggur 
hart að sér. Á vellinum heldur varamaðurinn fullri athygli á boltanum og lætur áhorfendur 
ekki trufla sig.  
 
Börn í þessum fjórðungi gefa áreitum minni gaum en önnur og missa oft af því sem er að 
gerast í kringum þau nema að þau fái viðeigandi áreiti. Þannig virka þau oft áhugalaus en ef 
viðfangsefnið höfðar til þeirra áhugasviðs og fangar athygli þeirra verða þau oft ofureinbeitt 
og gefa öðrum áreitum í umhverfinu ekki gaum. Bjargráðin miða þess vegna að því að auka 
skynupplifun barnsins með mismunandi skynáreitum og ýta þannig undir örvun á 
skynþröskuldinn í þeim tilgangi að framkalla svörun þ.e. að barnið bregðist við. Þetta má t.d. 
gera með því að auka hávaða, hraða, birtu og lykt í umhverfi barnsins. 
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VARAMAÐURINN:  Bjargráð I

Lærdómur – Prófið að: 

• Leyfa nemanda að sitja á kúlusessu.

• Birta myndir í námsefni.

• Snerta öxl nemenda þegar gefin eru fyrirmæli.

• Hafa litríkan dúk á borði og ritföng í mismunandi litum. 

• Hvetja nemanda til að breyta reglulega um vinnustellingu 

og hafa vinnulotur stuttar.

• Nota ýkt svipbrigði á meðan talað er.

• Líma franskan rennilás undir borðbrún.

• Bjóða nemanda að halda á þurrkarabolta. 17

 

Varamaðurinn: Bjargráð I 
 
Lærdómur: 
Í kennslustofunni getur verið gagnlegt að nota myndir í námsefni og skapa andstæður í 
umhverfi, t.d. með því að hafa litríkan dúk á skrifborði og ritföng í mismunandi litum. Gott 
getur verið að leyfa nemanda að sitja á kúlusessu á meðan hann situr við skrifborð ásamt því 
að nota myndir og svipbrigði á meðan talað er við hann. Til þess að fanga athygli nemandans 
getur kennari prófað að snerta öxl hans á meðan fyrirmæli eru gefin og hvetja nemandann til 
þess að breyta reglulega um vinnustellingu og hafa vinnulotur stuttar. Þá má líma franskan 
rennilás undir borðbrún í kennslustofu sem nemandi getur strokið eða leyfa honum að halda 
á svokölluðum þurrkaraboltum. 
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VARAMAÐURINN:  Bjargráð II

Leikur – Prófið að: 

• Leyfa nemanda að leika sér á mismunandi gólfflötum, 

t.d. á teppi og parketi.

• Afmarka leiksvæði með gúmmímottu í skærum lit.

• Nota tónlist í leikhléum.

• Hafa umhverfi litríkt, t.d. lituð leikföng og teppi.

• Hvetja nemanda til hreyfingar í frímínútum, t.d. að

róla, renna, vega salt og klifra.

18

 

Varamaðurinn: Bjargráð II 
 
Leikur: 
Gagnlegt getur verið að leyfa nemanda að leika sér á mismunandi gólfflötum, t.d. á teppi eða 
parketi eða afmarka leiksvæði með gúmmímottu í skærum lit. Áður en leiktími hefst er gott 
að leitast við að staðsetja uppáhaldsleikföngin þannig að nemandinn þurfi að hafa fyrir því 
að nálgast þau, t.d. að klifra eftir þeim. Þá má staðsetja spegla við gólffleti kennslustofunnar 
og leyfa tónlist að hljóma. Einnig má prófa að gera umhverfi litríkt, t.d. með teppum og 
púðum og hafa kassa undir viðfangsefni í mismunandi litum. Þegar nemandi fer út í 
frímínútur skal hvetja hann til hreyfingar, t.a.m. að róla, renna, vega salt og klifra. 
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VARAMAÐURINN:  Bjargráð III

Matartími – Prófið að: 

• Bjóða upp á fjölbreytta fæðu með ólíkri áferð og hitastigi, 

t.d. heita máltíð með fersku grænmeti. 

• Láta nemanda hafa litaðan matardisk.

• Leyfa nemanda að krydda matinn aukalega. 

• Stinga upp á að nemandi hlusti á i-pod á meðan hann 

borðar.

19

 

Varamaðurinn: Bjargráð III 
 
Matartími: 
Kennari getur komið með uppástungu til matráðsmanna um að hafa fjölbreyttan mat á 
boðstólum þannig að nemandi geti t.d. neytt matar með ólíkri áferð og hitastigi, t.d. 
kjötbollur, súpu og ferskt grænmeti. Þá má einnig auka áreiti með því að nemandi fái 
matardisk í sterkum lit og að nemandinn kryddi matinn sinn aukalega. Til þess að auðvelda 
nemanda að einbeita sér að matartímanum má leyfa honum að hlusta á tónlist eða sitja við 
glugga á meðan hann borðar. 
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2. FJÓRÐUNGUR

Hvernig má þekkja sóknarmann:

• Snertir gjarnan aðra þegar hann talar og framkallar hljóð 

með munninum, t.d. humma, flauta og smjatta.

• Sækir í spennu á borð við jaðaríþróttir og vill jafnvel 

ganga um berfættur. 

• Á það til að breyta daglegum venjum sínum með það að 

markmiði að gera þær meira áhugaverðari, t.d. að 

breyta röðun borða og stóla.

20

 

Hvernig má þekkja sóknarmann? 
 
Hægt er að þekkja nemendur í öðrum fjórðungi á því að þeir snerta gjarnan aðra þegar þeir 
tala og framkalla hljóð með munninum, t.d. með því að humma, flauta og smjatta á sælgæti 
eða tyggjói. Þeir njóta þess að fara á ljósasýningar og horfa á flugelda ásamt því að sækja í 
spennu á borð við jaðaríþróttir. Nemendur kjósa oft að ganga um berfættir og oft sækja þeir 
í sterka ilmi eins og matarlykt. Þá eiga þeir til að breyta daglegum venjum sínum með það að 
markmiði að gera þær áhugaverðari, t.d. að breyta röðun húsgagna. 
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SÓKNARMAÐURINN

• Sækir óvenju mikið í áreiti og nýtur sín þess vegna best 

þegar mikið er um að vera.

• Getur orðið pirraður ef hann fær ekki næg viðfangsefni.

• Bjargráð miða að því að auka áreiti og veita 

nemandanum hæfilega mikla örvun.

21

 

Sóknarmaðurinn 
 
Líkja má nemanda í öðrum fjórðungi við sóknarmann sem nýtur sín best í látum. Hann sækist 
eftir boltanum og vill vera í hamagangi á miðjum vellinum. Ef hann fær ekki boltann getur 
hann orðið talsvert pirraður og lendir jafnvel í útistöðum við aðra leikmenn. 
 
Börn í öðrum fjórðungi sækja meira í áreiti en önnur börn og njóta sín best þegar mikið er 
um að vera í kringum þau. Börnin verða fljótt eirðarlaus ef næg áreiti eru ekki til staðar í 
umhverfinu og missa áhugann á því sem þau eru að gera hverju sinni. Líkt og fyrir fyrsta 
fjórðung þá miða bjargráðin hér að því að auka áreiti. Börnin í öðrum fjórðungi sækja þó 
stöðugt sjálf í áreitin og þess vegna er mikilvægt að finna leiðir til þess að veita þeim 
viðunandi örvun án þess að það trufli það verk sem þau eiga að sinna. Það má t.d. gera með 
því að gefa þeim hlutverk sem tengist því verkefni sem þeim er ætlað að inna af hendi.  
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SÓKNARMAÐURINN:  Bjargráð I

Lærdómur – Prófið að:

• Leyfa nemanda að sitja á snúningsstól eða kúlusessu. 

• Gefa nemanda hlutverk aðstoðarmanns.

• Hengja plaköt í sjónhæð nemanda.

• Bjóða nemanda að vera berfættur við verkefnavinnu.

• Leyfa nemanda að handleika hluti.

• Staðsetja viðfangsefni nálægt með skáhallandi borði.

• Leyfa nemanda að hlusta i-pod og taka hreyfihlé

við verkefnavinnu. 

• Hafa mismunandi liti á stílabókum fyrir hvert fag. 22

 

Sóknarmaðurinn: Bjargráð I 
 
Líkt og með varamanninn þá getur verið gagnlegt að auka áreiti í umhverfi sóknarmanna. 
 
Lærdómur: 
Kennari getur prófað að gefa nemandanum hlutverk aðstoðarmanns, t.d. að sækja eitthvað 
fyrir sig eða dreifa blöðum til annarra nemenda. Gott getur verið að hafa myndir eða plaköt í 
sjónhæð nemandans en forðast að láta hann sitja við inngang eða glugga vegna þess að þar 
geta áreitin truflað hann um of. Mikilvægt er að nemandi hafi gott skipulag á vinnuborði og 
hafi ekki of marga hluti á borðinu í einu. Huga þarf að góðri vinnuaðstöðu nemandans, t.d. 
með því að stilla borð og stól og tryggja að fætur hans nái niður á stöðugt undirlag. Þá getur 
verið gott að breyta um áferð undirlagsins eins og t.d. með gúmmímottu eða leyfa honum að 
vera berfættur ásamt því að sitja á snúningsstól eða kúlusessu. Til þess að nemandinn haldi 
betri einbeitingu má staðsetja viðfangsefni nálægt honum, t.d. með því að stinga upp á að 
hann vinni við skáhallandi borð, hlusti á i-pod við verkefnavinnu og hafi mismunandi litaðar 
stílabækur fyrir hvert fag. Gott getur verið að leyfa nemanda að taka hreyfihlé, handleika 
hluti sem hægt er að kreista, hrista eða nudda eða hafa hlut um hálsinn sem má naga. 
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SÓKNARMAÐURINN:  Bjargráð II

Leikur – Prófið að:

• Leyfa nemanda að leika sér á mismunandi gólfflötum, 

t.d. á teppi og parketi.

• Hafa litaða birtu á leiksvæði og leikföng í skærum litum.

• Takmarka fjölda leikfanga.

• Stinga upp á að nemandi leiki með þung leikföng.

• Leyfa nemanda að hlusta á i-pod úti í frímínútum.

• Nýta umhverfið í útiveru t.d. með því að hvetja

nemanda til að klifra og róla.

23

 

Sóknarmaðurinn:  Bjargráð II 
 
Leikur: 
Á meðan á leik nemanda stendur getur verið gagnlegt að leyfa tónlist að hljóma og hvetja 
hann til þess að leika sér berfættur á mismunandi undirlagi. Til þess að skapa andstæður í 
umhverfinu má stilla mismunandi birtuskilyrði með lituðum ljósaperum og bjóða nemanda 
að leika sér með leikföng í skærum litum. Stilla þarf þó fjölda leikfanga í hóf en gagnlegt 
getur reynst að leikföngin séu þung. Í útiveru skal nýta þá möguleika sem umhverfið hefur 
upp á að bjóða, t.d. með því að hvetja nemanda til að ganga á gangstéttarbrún, klifra í 
stórum steinum og leita eftir ákveðinni lögun eða hlut á skólalóðinni. Þá má stinga upp á að 
nemandi hlusti á i-pod og nýti frímínútur til að róla, renna sér, vega salt eða hoppa á 
trampólíni. 
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SÓKNARMAÐURINN:  Bjargráð III

Matartími – Prófið að:

• Bjóða upp á fjölbreytta fæðu.

• Leyfa nemanda að krydda matinn aukalega. 

• Láta nemanda hafa litaðan matardisk.

• Leyfa að nemanda að hlusta á i-pod á meðan borðað er.

• Biðja nemanda að giska hvaða matur er á boðstólum 

með því að lykta.

• Stinga upp á að nemandi standi á meðan hann

borðar.

24

 

Sóknarmaðurinn:  Bjargráð III 
 
Matartími: 
Mikilvægt er að nemandi hafi val um fjölbreyttan mat með mismunandi áferð og hitastigi og 
geti kryddað matinn sérstaklega. Gagnlegt getur verið að bjóða upp á fæðu í mismunandi 
litum, t.d. ferska ávexti út í súrmjólk og gera nemanda kleift að borða með litríkum 
mataráhöldum. Gott getur reynst að hafa kveikt á útvarpi á meðan á matmálstíma stendur 
og einnig getur kennari beðið nemanda um að giska á hvaða matur er á boðstólum með því 
að lykta. Þá getur kennarinn stungið upp á því að nemandi standi á meðan hann borðar. 
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LÁGUR SKYNÞRÖSKULDUR

25

 

Lágur skynþröskuldur 
 
Börn með lágan skynþröskuld þurfa lítið áreiti til að framkalla viðbrögð og þess vegna þarf að 
takmarka áreiti í umhverfi þeirra til að efla þátttöku þeirra. 
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3. FJÓRÐUNGUR

Hvernig má þekkja markmann?

• Truflast vegna hljóðáreita.

• Á í erfiðleikum með að vinna í hávaðasömu umhverfi og 

bregst óvenju skjótt við.

• Getur lýst í smáatriði bragði og áferð matar.

• Getur orðið óglatt við mikla hreyfingu.

• Velur helst ekki athafnir sem krefjast flókinna og mikilla 

hreyfinga.

26

 

Hvernig má þekkja markmann? 
 
Hægt er að bera kennsl á nemendur í þriðja fjórðungi þar sem þeir truflast af hljóðáreitum, 
eiga í erfiðleikum með að vinna í hávaðasömu umhverfi og bregðast mun skjótar við en aðrir 
nemendur. Þeir eru með nákvæmar hugmyndir um áferð fatnaðar, velja gjarnan sama 
matinn á veitingastöðum og geta lýst bragði og áferð matar í smáatriðum. Þá getur þeim 
orðið óglatt við mikla hreyfingu og eiga það til að forðast athafnir sem krefjast flókinna og 
mikilla hreyfinga. 
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MARKMAÐURINN

• Sækir minna í áreiti miðað við aðra vegna þess að hann 

er viðkvæmur fyrir áreitinu.

• Sýnir mikla virkni.

• Tekur eftir smáatriðum.

• Truflast auðveldlega.

• Getur verið kvartsár.

27

 

Markmaðurinn 
 
Líkja má nemanda í þriðja fjórðungi við markmann sem spilar ekki með hinum 
leikmönnunum heldur er á sínum stað í markinu. Hann fylgist vel með boltanum og vill ekki 
fá hann á sig. Ef hann nálgast fer markmaðurinn í viðbragðsstöðu og bægir boltanum 
jafnóðum frá. 
 
Börn í þriðja fjórðungi sækja minna í áreiti miðað við önnur börn vegna þess að 
skynþröskuldar þeirra verða reglulega fyrir örvun. Börnin sýna alla jafna mikla virkni, truflast 
auðveldlega og geta verið ofurviðkvæm, kvartsár og smámunasöm. 
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4. FJÓRÐUNGUR

Hvernig má þekkja dómara?

• Er gjarn á að fara úr herbergi ef margmenni myndast.

• Vill halda borðinu sínu skipulögðu og hreinu ásamt því 

að þvo sér reglulega um hendur.

• Forðast stiga og lyftur og einnig að vera í kringum fólk 

með sterkt ilmvatn eða raksíra.

• Gjarnan matvandur og kýs að leika sér einn. 

28

 

Hvernig má þekkja dómara? 
 
Og þá förum við beint í lýsingu á dómaranum í síðasta fjórðungi áður en við lýsum 
bjargráðunum. 
 
Hægt er að þekkja nemendur sem tilheyra fjórða fjórðungnum á því að þeir eiga það til að 
fara úr fara úr rými þegar margmenni myndast og kjósa að hafa dregið fyrir glugga 
kennslustofunnar. Þeir vilja halda borðinu sínu skipulögðu og þvo sér reglulega um hendur. 
Nemendurnir forðast stiga og lyftur og að vera í kringum fólk með sterkt ilmvatn eða 
rakspíra. Þá geta þeir verið matvandir og kjósa helst tómstundir sem þeir geta stundað einir. 
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DÓMARINN

• Sækir minna í áreiti og sýnir oft mjög sterk tilfinningaleg 

viðbrögð.

• Vill vera við stjórn.

• Er vanafastur.

• Forðast óvæntar uppákomur.

• Líður oft best í einrúmi.

29

 

Dómarinn 
 
Nemandi í síðasta fjórðungi líkist dómara sem er skipulagður og vill vera við stjórn. Hann er 
því vanafastur þar sem hann vill að reglum sé fylgt og verði óvæntar uppákomur getur hann 
brugðist illa við og gefið leikmanni gult spjald. Þá getur verið erfitt fyrir leikmanninn að 
þræta þar sem dómarinn stendur fastur á sínu og dregur jafnvel upp rauða spjaldið. 
 
Börn í fjórða fjórðungi sækja takmarkað í áreiti líkt og börnin í þriðja fjórðungi vegna þess að 
skynþröskuldur þeirra virðist verða fyrir afar reglulegri og umtalsverðri örvun. Börnin sýna 
oft mjög sterk tilfinningaleg viðbrögð sem geta birst í erfiðri hegðun vegna þess að á þeim 
dynja stöðug áreiti. Til þess að verja sig reyna þau að koma í veg fyrir þessi áreiti með því að 
stjórna öllu í umhverfi sínu. Þannig bregðast þau illa við breytingum og líður best þegar fast 
skipulag er á daglegu lífi. 
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MARKMAÐURINN & DÓMARINN:  Bjargráð I

Lærdómur – Prófið að:

• Bjóða nemanda að sitja við borð fjarri truflunum.

• Veita nemanda stöðugt undirlag við borðvinnu.

• Hafa gott skipulag á vinnuborði og afmarkið vinnusvæði.

• Bjóða nemanda að sitja á grjónapúða á meðan hann les.

• Leyfa honum að nota eyrnahlífar eða –tappa.

• Nota lága og þýða rödd og á sama tíma snerta öxl hans. 

• Leyfa honum að nota sólgleraugu í mikilli birtu.

• Bjóða honum upp á hreyfihlé og griðastað í

kennslustofu. 30

 

Markmaðurinn og dómarinn:  Bjargráð I 
 
Eins og við sögðum ykkur áðan þá geta sömu bjargráðin mætt ólíkum þörfum markmanna og 
dómara þrátt fyrir að þeir sýni ólík atferli. Draga þarf úr óvæntum áreitum í umhverfi 
nemendanna án þess þó að takmarka áreitin um of. Bjargráðin miða að því að takmarka 
óvænt áreiti í kringum börnin, einfalda umhverfi þeirra og tryggja gott skipulag. 
 
Lærdómur: 
Til þess að draga úr óvæntum umhverfisáreitum þarf að huga að því að nemandi sitji ekki við 
inngang eða glugga. Gott getur verið að tryggja stöðugt undirlag við borðvinnu, hafa gott 
skipulag á vinnuborði og afmarka vinnusvæði með gúmmímottu. Nemandinn gæti hagnast af 
því að sitja á grjónapúða á meðan hann les og nota eyrnahlífar eða -tappa til að hlífa sér við 
óþarfa umhverfishljóðum. Æskilegt er að nota lága og þýða rödd þegar talað er við 
nemandann og á sama tíma veita honum þétta snertingu á öxl. Í kennslustofunni er 
mikilvægt að hafa ljós mild og leyfa nemanda að nota sólgleraugu í mikilli birtu. Þá þarf að 
tryggja að hann geti tekið hreyfihlé og eigi sér griðastað í kennslustofu. 
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MARKMAÐURINN & DÓMARINN:  Bjargráð II

Leikur – Prófið að:

• Skapa leikstundir þar sem nemandi getur dundað

sér einn.

• Hafa gott rými á leiksvæði svo nemandi rekist síður í 

önnur börn eða húsgögn.

• Hafa leikföng í seilingarfjarlægð á leiksvæði.

• Takmarka fjölda leikfanga.

• Hvetja nemanda til að bera bakpoka við útiveru

til að auka öryggistilfinningu hans.

31

 

Markmaðurinn og dómarinn:  Bjargráð II 
 
Leikur: 
Brýnt er að vera vakandi fyrir því að setja nemanda ekki í óþarfa ógnandi aðstæður og virða 
þörf hans fyrir að koma sér frá óþarfa umhverfishljóðum ásamt því að vilja leika sér einn. Til 
þess að minnka líkurnar á að nemandi rekist í bekkjarfélaga eða húsgögn skal skapa gott rými 
á leiksvæði og staðsetja leikföng í seilingarfjarlægð þannig hann geti auðveldlega nálgast 
þau. Æskilegt er að hafa ekki of mörg leikföng á einu leiksvæði, t.d. með því að geyma 
meirihluta þeirra ofan í kössum eða skúffum. Við útiveru getur kennari ýtt undir 
öryggistilfinningu nemandans, t.d. með því að velja svæði þar sem ekki er margmenni og 
bjóða honum að bera bakpoka sem liggur þétt að baki hans. 
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MARKMAÐURINN & DÓMARINN:  Bjargráð III

Matartími – Prófið að:

• Undirbúa nemanda vel fyrir matseðil vikunnar.

• Láta nemanda eiga sitt sæti í ró og næði.

• Leyfa nemanda að borða mat sem hann þekkir vel.

• Bjóða nemanda hnífapör með tré- eða plasthandfangi.

• Framkalla hreint bakgrunnshljóð með viftu.

• Leyfa honum að hafa eina fæðutegund á

disknum í einu.

• Nota hólfaðan disk undir matinn.
32

 

Markmaðurinn og dómarinn:  Bjargráð III 
 
Matartími: 
Í byrjun viku getur verið gagnlegt að undirbúa nemanda fyrir matseðil vikunnar ásamt því að 
tryggja að hann eigi ávallt sama sæti í ró og næði, t.d. fjarri inngangi eða enda borðs. Kennari 
getur dregið úr óvæntum hljóðum á matmálstímum með því að nota viftu til að framkalla 
hreint bakgrunnshljóð. Þá getur hann stungið upp á því að nemandi prófi að nota hnífapör 
með tré- eða plasthandfangi og smakki mat sem hann þekkir ekki. Þó er brýnt að þröngva 
nemanda aldrei til þess að borða mat sem hann vill ekki. Æskilegt er að nemandi hafi val um 
mat sem hann þekkir og finnst góður og standi til boða fæðutegundir með áþekkjanlegri 
áferð við stofuhita. Þá getur verið gagnlegt að stinga upp á að nemandi hafi eina fæðutegund 
á matardisk sínum í einu eða noti hólfaðan disk sem aðgreinir mismunandi tegundir matar. 
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MATARHLÉ:  60 mín

33

 

Matarhlé 
 
Þá er komið að matarhléi. Við byrjum aftur kl. 13.30. 
 
 
  



89 

MYNDBAND OG UMRÆÐUR 3

34

a. http://www.youtube.com/watch?v=XmsPYQd_Gmk

b. http://www.youtube.com/watch?v=WZorX_RkuXg

 

Myndband og umræður 3 
 
Videolengd – a: 3.08 mín 
Videolengd – b: 2.29 mín 
Umræður: 8 mín 
 
Þá er komið að tveimur myndböndum sem sýna ólík atferli nemenda með 
skynúrvinnsluvanda og hvernig þarfir þeirra eru mismunandi. Jafnframt sýna myndböndin 
hvernig koma má til móts við þessar þarfir. Eftir áhorfið viljum við aftur heyra frá ykkur. Hafið 
þið einhverjar spurningar? Er eitthvað sem kemur ykkur á óvart? 
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VERKEFNI 2

35

 

Verkefni 2  (sjá fylgiskjal C) 
 
Verkefnalengd: 20 mín 
Umræður um verkefni: 10 mín 
 
Nú ætlum við að biðja ykkur um að vinna lítil hópverkefni. Hver og einn hópur fær eina 
frásögn til að skoða. Frásögnin inniheldur lýsingu á erfiðleikum nemenda með þátttöku í 
skólastarfi og ykkur er ætlað að kanna mögulegar ástæður fyrir erfiðleikunum og koma með 
tillögur að bjargráðum. 
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RÁÐ VIÐ SKYNOFHLEÐSLU

Prófið að:

1. Biðja nemanda um að anda djúpt 10 sinnum. 

2. Minnka ljós í kennslustofu.

3. Lækka málróminn.

4. Hjálpa nemanda úr hlýjum fötum eða opna glugga.

5. Breyta sætaskipan.

6. Strjúka fast um bak nemanda eða þrýsta á axlir.

7. Gefa nemanda vatn að drekka.

8. Taka nemanda úr erilsömum aðstæðum.
36

 

Ráð við ofhleðslu 
 
Nemendur með skynúrvinnsluvanda upplifa oft mikla erfiðleika í skólastarfinu en geta jafnvel 
fundið leiðir til þess að komast í gegnum skóladaginn og þar til heim er komið. Stundum 
reynist það nemendunum þó ofviða og þá getur nokkurs konar skynofhleðsla átt sér stað. 
Slík ofhleðsla áreita veldur því að hann upplifir mikla vanlíðan sem getur komið fram í að 
nemandinn sýnir sterk tilfinningaleg viðbrögð á borð við reiði og grátur eða dragi sig 
algjörlega til hlés. Til að aðstoða nemandann við að ná jafnvægi aftur getur verið 
nauðsynlegt fyrir kennararann að beita sértækum ráðum. Gagnlegt getur verið að minnka 
ljós, lækka rödd og biðja nemanda um að anda djúpt 10 sinnum. Þá þarf að tryggja að 
honum sé ekki of heitt, t.d. með því að hjálpa honum úr hlýjum fötum eða opna glugga. 
Einnig getur reynst vel að breyta sætaskipan í skólastofu, staðsetja nemandann nær 
kennaraborði, strjúka fast og örugglega á bak nemandans ásamt því að beita þrýstingi ofan á 
axlir hans. Gott getur verið að bjóða nemandanum vatn að drekka og taka hann úr 
erilsömum aðstæðum, ekki til refsingar, heldur til þess að gefa honum tækifæri á að jafna 
sig. 
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RÁÐ VIÐ SKYNOFHLEÐSLU frh.

Prófið að:

10.Leyfa nemanda að hlusta á róandi tónlist með i-pod.

11.Bjóða nemanda að sitja á hreyfanlegum stól.

12.Biðja nemanda um að halla sér fram þannig að lófar 

þrýsti á vegg.

13.Gefa honum mjúkan bolta til að handfjatla.

14.Bjóða nemanda tækifæri til þess að fara út og fá útrás.

15.Endurtaka setningar sem líklegar eru til þess að róa 

hann eins og: „Þetta verður allt í lagi.“

37

 

Ráð við ofhleðslu frh. 
 
Þá má leyfa nemanda að hlusta á róandi tónlist með i-pod, sitja á hreyfanlegum fleti eins og 
skrifborðsstól eða biðja hann um að halla sér fram þannig að lófar þrýsti á vegg til þess að fá 
jarðtengingu og jafnvægi. Nemandanum gæti þótt gott að handfjatla mjúkan bolta og fá 
útrás, t.d. með því að klifra. Einnig má prófa að endurtaka setningar sem líklegar eru til þess 
að róa nemandann eins og „Þetta verður allt í lagi“. 
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MYNDBAND OG UMRÆÐUR 4

38

http://www.youtube.com/watch?v=p49epMEJE0E&feature=related

 

Myndband og umræður 4 
 
Videolengd: 2.30 mín 
Umræður: 2 mín 
 
Næst sjáið þið sýnishorn af því hvernig nemendur ykkar gætu upplifað skynofhleðslu og eftir 
það langar okkur að heyra aðeins um hvernig ykkur leið við áhorfið. 
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STYRKLEIKAR NEMENDANNA

Þeir eru:

• Klárir og framtakssamir.

• Sköpunarglaðir og þrautseigir.

• Skemmtilegir og eftirtektarsamir.

• Opinskáir og skilningsríkir.

• Uppátækjasamir og miklir leiðtogar.

• Snillingar og afreksíþróttamenn.

39

 

Styrkleikar nemendanna 
 
Þrátt fyrir að nemendur með skynúrvinnsluvanda glími við ýmsa erfiðleika þá hafa þeir 
marga styrkleika. 
 
Nemendur í fyrsta fjórðungi geta, líkt og varamenn, verið afar sveigjanlegir og átt auðvelt 
með að einbeita sér að viðfangsefnum. Þeir sem eru í öðrum fjórðungi eru, líkt og 
sóknarmennirnir, ævintýragjarnir og áhugasamir um að kanna umhverfi sitt. Nemendur í 
þriðja fjórðungi eru eftirtektarsamir, líkt og markmenn og geta verið mjög listrænir því þeir 
taka eftir minnstu smáatriðum. Þá hafa nemendur í síðasta fjórðungi mikla 
skipulagshæfileika, líkt og dómarar og líður oft best með sjálfum sér. Því má ekki gleyma 
þeim eiginleikum sem skynúrvinnsluvandi getur haft í för með sér þar sem nemendur með 
skynúrvinnsluvanda geta verið klárir, framtakssamir, sköpunarglaðir, þrautseigir, 
skemmtilegir, eftirtektarsamir, opinskáir, skilningsríkir og uppátækjasamir ásamt því að vera 
miklir leiðtogar, snillingar og afreksíþróttamenn. 
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40Forsíða upplýsingarits fyrir kennara.

 

Upplýsingar um skynúrvinnsluvanda grunnskólanemenda og helstu bjargráð fyrir kennara 
 
Þá langar okkur að kynna lítillega fyrir ykkur upplýsingaritið sem þið fáið í lok þessa 
námskeiðs. 
 
Innihald þessa rits ætti að draga saman helstu atriði námskeiðsins og vera ykkur nokkurs 
konar leiðarvísir þegar þið reynið að aðstoða nemendur með skynúrvinnsluvanda. Hann 
inniheldur einnig umfjöllun um kosti nemenda með skynúrvinnsluvanda og n.k. neyðarráð 
sem hægt er að grípa til. 
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UMRÆÐUR OG SPURNINGAR

41

 

Umræður og spurningar 
 
Þá viljum við þakka fyrir okkur. Hafið þið einhverjar spurningar að lokum? Við skulum taka 
okkur u.þ.b. 10 mín í umræður.  
 
Annars viljum við þakka kærlega fyrir samfylgdina og vonum að þið hafið haft gagn af.  
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Heimildir 
 
Hér eru svo heimildirnar okkar. 
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FYLGISKJAL B 

Verkefni 1 

Ímyndið ykkur að þið séuð inni í eldhúsinu heima hjá ykkur. Þið náið ykkur í eina appelsínu 
og haldið á henni í lófunum þar til þið setjist við eldhúsborðið. Nú ætlið þið að taka utan af 
henni með fingrunum, setja börkinn á borðið og smakka á appelsínunni. 

 

Skráið niður hvaða skynfæri þið voruð að nota við þessa athöfn 
 og hvernig þið notuðuð þau: 
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FYLGISKJAL C 

Verkefni 2:   Hópur 1 

Varamaður 
 

Ása er 8 ára stúlka í Álfhólsskóla. Ása er klár stelpa en á erfitt með að fylgjast með í 
kennslustund. Þegar kennarinn talar til bekkjarins vill hugur Ásu fara á flug, hún á erfitt 
með að halda einbeitingu og man því ekki hvað kennarinn var að segja. Hún virðist oft 
áhugalaus um námsefnið og algengt er að kennarinn þurfi að nefna nafn hennar nokkrum 
sinnum til þess að fanga athygli hennar. Vegna þessa á hún erfitt með að muna eftir 
heimanáminu og skilur illa leiðbeiningar við verkefnin. 
 

1. Nefnið hugsanlega ástæðu fyrir því hvers vegna Ása á í erfiðleikum með einbeitingu: 

 
 

2. Hvaða bjargráð gætu nýst Ásu til þess að auðvelda henni að halda einbeitingu: 

 
 
 

 

Verkefni 2:   Hópur 2 

Sóknarmaður: 
 

Jói er 6 ára gamall drengur í Hvassaleitisskóla. Jói æfir fótbolta eftir skóla tvisvar í viku og 
eyðir öllum frímínútum í fótbolta á skólalóðinni. Í kennslustund á hann erfitt með að sitja 
kyrr í sætinu sínu og er sífellt að atast í sessunaut sínum. Í sögustund virðist Jóa ekki líða 
vel og hann iðar í skinninu eftir því að fá að komast út í frímínútur. Honum liggur hátt 
rómur og er sífellt á ferð og flugi. Þegar Jói á að sinna verkefnum kemur í ljós að hann 
virðist ekki heyra fyrirmæli kennarans og veit því ekki hvernig ætlast er til að hann leysi 
verkefnin af hendi. 
 

1. Nefnið hugsanlega ástæðu þess að Jói virðist ekki heyra fyrirmæli kennara varðandi 

verkefni: 

 
 

2. Hvaða bjargráð gætu nýst Jóa til þess að honum gangi betur að vinna eftir fyrirmælum 

og nái að slaka á í sögustund: 
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Verkefni 2:   Hópur 3 

Markmaður 
 

Hannes er 7 ára gamall drengur í Digranesskóla. Honum finnst skemmtilegast að fá að 
púsla í rólegheitum áður en hann er sóttur eftir skóladaginn. Hannes er mjög 
eftirtektarsamur og tekur strax eftir því að bekkjarfélagi hans er búinn að fara í klippingu. 
Hannes vill ekki taka þátt í leikfimi og tónmennt í skólanum og er þá vælinn og lítill í sér. 
 

1. Nefnið hugsanlega ástæðu þess að Hannes vill ekki taka þátt í leikfimi og tónmennt: 

 
 
 

2. Hvaða bjargráð gætu nýst Hannesi til þess að auðvelda honum þátttöku í þessum 

fögum: 

 
 
 
 
 

 

Verkefni 2:   Hópur 4 

Dómari 
 
Gunna er 10 ára gömul stúlka í Melaskóla. Henni finnst skemmtilegast að lesa bók í ró og 
næði í valstund og minnir bekkjarfélaga sína iðulega á að það er kurteisi að hafa hljóð 
þegar verið er að lesa. Uppáhaldsmaturinn hennar Gunnu er pasta og vill hún helst hafa 
það bara eitt og sér á disknum. Í mötuneyti skólans líður Gunnu ekki vel og hún er ekki 
dugleg við að borða þrátt fyrir svengd heldur situr og horfir út um glugga mötuneytisins. 
 

1. Nefnið hugsanlega ástæðu þess að Gunnu líður ekki vel í mötuneyti skólans: 

 
 
 
 

2. Hvaða bjargráð gætu nýst Gunnu til þess að geta tekið virkari þátt í hádegismat með 

jafnöldrum sínum: 

 
 
 
 

 


