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BAKGRUND
Sinnesintryck och sinnesupplevelser ligger till grund för vår perception d.v.s. hur vi tolkar vår
omvärld. De ger oss erfarenheter om omgivningen och om vårt inre.
Tillsammans med motivation, intresse och hjärnans utveckling får vi en samlad kunskap som blir
grunden för verklighetsuppfattningen och jaguppfattningen.
Sinnesintryck är hjärnans mat. Intrycken behövs för att hjärnan ska utvecklas och de behöver
tolkas och organiseras för att kunna användas.
Utan intryck händer inget.

Det nyfödda barnet ser, hör och känner sin kropp men kan till en början inte samordna
sinnesintrycken och därför betyder de oftast inte speciellt mycket.
Barnet kan t.ex. inte avgöra

hur långt borta olika föremål befinner sig

vad ljud innebär

känna formen hos föremål i handen

veta var den egna kroppen befinner sig i förhållande till omvärlden.
Allt eftersom barnet upplever sinnesintryck lär han/hon sig att ordna dem i hjärnan och ta reda på
vad de betyder. Oftast sker detta utan att man tänker på det. Med hjälp av de svar barnet får av sitt
handlande och de svar han/hon får från sin omgivning tolkas och samordnas erfarenheterna till en
helhet som blir begriplig och man utvecklas inom olika områden.
Tänk t.ex. på hur många sinnen vi använder när vi vaknar på morgonen som vi tolkar och som ger
oss en bild av oss själva och vår omgivning. Det känns varmt i sängen och kallt utanför täcket, det
är ljust ute, det luktar kaffe från köket, det hörs ljud från gatan o.s.v.
Ibland kan personer ha svårare än andra att tillgodogöra sig och utveckla allt detta på egen hand.
Det kan t.ex. vara p.g.a. olika funktionsnedsättningar då

förmågan att röra sig, tolka eller förstå är begränsad

sinnesorganen eller nerverna som förmedlar intrycken är skadade

man har svårt att samordna och bearbeta intryck

man har svårt att ge uttryck för sina upplevelser

man saknar erfarenheter, av olika anledningar
Då är det viktigt med en omgivning som är observant på hur man kan stimulera de olika sinnen och
vilken betydelse det har för en fortsatt positiv utveckling.
I detta häfte beskriver vi de olika sinnena och ger förslag på stimulerande och utvecklande
aktiviteter, framförallt till barn, men idéer och tankesätt kan användas till alla åldrar.

SINNESUPPLEVELSER ÄR ETT MÅSTE FÖR ALLA
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Syn
Synen brukar ofta räknas som det allra viktigaste sinnet eftersom man anser att 75% av alla
sinnesintryck kommer via ögonen. Vi som ser minns också verkligheten i bilder.
Det finns starka länkar mellan balanssinnet och synen. Problem med balanssinnet kan påverka
förmågan att bibehålla ett stadigt synfält. Det kan vara svårt att följa ett objekt med ögonen när det
rör sig och skilja på om det är jag eller objektet som rör sig.
Om barnet har dålig balans kan det kompensera det genom att använda starka visuella intryck, som
dörrar, tavlor, bordsskivor. Det är svårare när man är ute.
För att ögat ska kunna hålla kvar en bild så att föremålet inte ser suddigt ut., måste halsens muskler
hålla huvudet ordentligt stadigt.
Förslag på aktiviteter och material:

Speglar för att titta i, förstärka intryck och måla på

Mörka rum där man kan söka saker med ficklampa

Glitterpapper , girlanger

Mobiler med prismor

Material/dockor i kontrastrika färger. Börja med svartvitt

Neonfärgade leksaker

Tittutlekar med strutdockor

Petflaskor med vatten i olika färger

Trollstavar i olika färger

Tomtebloss

Akvarier

Tittskåp

Svarta eller vita underlägg för att skapa kontraster och tydlighet

Presentera material på kontrastrika underlägg

Synstimulerande bilder
Utnyttja vardagssituationer för att träna visuell perception. Den struktureras enligt följande:
Visuell - motorisk koordination - förmåga att samordna ögonrörelser och övrig motorik
Figur bakgrund - förmåga att i en situation lyfta fram det som är viktigt och relevant
och bortse från oviktig bakgrund
Läge i rummet - förmåga att uppfatta kroppsdelars läge i förhållande till varandra och bedöm
avstånd, vänster - höger riktning, lägesbeskrivningar m.m.
Spatiala relationer - förmåga att uppfatta relationer mellan saker, personer och mig själv

Att tänka på:
Var kommer belysning och ljuset ifrån?
Skapa ett stabilt sittande el. stående så att huvudet är stilla (vestibularis)
Använd tydliga kontraster t.ex. tydlig ram runt ritpapperet, underlägg som visar var tallriken ska stå
Markera och avskärma i miljön t.ex. ställ en svart skärm bakom - runt omkring barnet för att stänga
ute störningar bakifrån eller från sidorna.
Titta på hur utemiljön ser ut t.ex. finns det några tydliga ”ramar”?
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Hörsel
Vi får mycket information via hörseln. Oavsett ordförståelse uppfattar vi olika stämningar och känslolägen hos människor omkring oss. Röstläget och tonen säger mer än ordet för det lilla barnet
Hörseln är känslig - du kan lokalisera ljud, känna igen röster, skilja på starka och svaga ljud
Hörseln är känslomässig - du tycker om att kommunicera, höra fågelsång och musik, att höra människor prata och skratta, att uppleva tystnad
Hörseln är social - du kan kommunicera med andra, upplever och förstår mänskliga relationer, uppfattar tonfall och andra icke verbala och subtila nyanser
Hörseln är ett viktigt sinnesorgan för inlärning tillsammans med den auditiva perceptionen.
Auditiv perception handlar om hur vi tolkar och uppfattar det som sägs till oss, hur vi kan sortera ut
det som är viktigt och hur vi kan få ut något meningsfullt av det vi har hört.
Förslag på aktiviteter och material

Uppmärksamma ljud, skrammelleksaker, vardagsföremål,

Hur låter olika material t.ex. föremål som faller, rullar, studsar o.s.v.

Producera egna ljud, härma

Instrument, härma och imitera. Ha två uppsättningar

Ljudlekar - härma och imitera

Ljudlekar - lyssna och gissa kända ljud, människoljud, djurljud, fordon m.m.

Gömmalekar - hitta ljudet eller följ ett ljud

Visklek

Upptäckarlådor - ljudsaker att urskilja. Ha dubbla uppsättningar
Överkänslighet och underkänslighet

Förstärk ljud med t.ex. paraply, hink, resonansplatta

Förminska ljud med t.ex. hörselkåpor, händer, avstånd, ljuddämpande material på
stolar och tak.
Ta kontroll över att göra egna ljud eller att styra ljuden, t.ex. utforska i sin egen takt, använd
touchkontakt
Uppmärksamma alla ljud i vardagen t.ex.

Köket, vispar, kastruller, elvispen, spisen o.s.v.

Badrummet, kranen, duschen, toaletten, tandborsten o.s.v.

Ute i skogen - under träd, vid vatten, kvistar som bryts o.s.v.

Ute i trafiken - bussen, bilen, flygplanet, klapprande steg o.s.v.

Gissalekar - vad var det vi hörde
Förstärk med bilder och tecken
Kom ihåg! Vi hör hela tiden. Var uppmärksam på hur barnet reagerar.
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LUKT och SMAK
Lukter kan öka vakenhetsgraden, ge lustförnimmelser, väcka minnen och förväntan.
Luktreceptorerna sitter långt in i näshålan och kan skilja på många tusen dofter.
Luktsinnet är unikt då det ger vår hjärna direktkontakt med yttervärlden. Det har snabb, direkt och
kraftfull kontakt med limbiska systemet. Det är den del av hjärnan som styrs av primitiva instinkter
och drifter och den del som registrerar känslor och minnen.
Luktsinnet är nära kopplat till minnescentrat i hjärnan. Speciella dofter kan väcka starka känslor och
minnen, baserade på associationer som skapats av
tidigare upplevelser.
Luktsinnet kan uppfatta signaler på långt håll och är en del av vårt system som varnar för faror t.ex.
rök eller läckande gas eller mindre farligt lukt av mat och matlagning.
Ta reda på och var uppmärksam på hur barnet svarar på olika dofter.
Använd naturliga dofter, ej konstgjorda! Om man använder eteriska oljor ska man vara mycket
försiktig eftersom de är så koncentrerade.
Smaksinnet och luktsinnet har mycket nära koppling till varandra.
Smak retar aptiten och skyddar oss mot gifter. 75 - 90% av det man tänker på som smak är en
kombination av upplevelsen med smak, lukt, konsistens och temperatur.
Fyra smaker som inte behöver hjälp av luktsinnet är sött, surt, salt och beskt.
Saliven betyder mycket för smaken. Den måste blandas med matens smakämnen och föra dem till
smaklökarna. Du känner ingen smak om tungan är torr.
Respektera barnets smak men skapa ändå möjligheter för nya erfarenhet genom att låta
honom/henne prova i sin egen takt. Blanda inte olika smaker. Håll de olika delarna i maten åtskilda.
Barn undersöker och utforskar med munnen så använd material med olika konsistens.
Förslag på aktiviteter och material

Doftburkar, inte för många olika. T.ex. kaffe, kanel, nejlika, örtkrydda, oboy

Vilka hör ihop, doft kopplat till sak t.ex. sylt, banan, citron, ketchup, kolasås

Smakleken

Doftlampor

Egen luktlåda

Utforskarlåda med olika material och konsistens
Olika miljöer och aktiviteter i vardagen

Vad luktar det i olika rum

Vad luktar det ute

Matlagning

Bakning

Tydliggör lukt och smak vid matsituationen
Var vaksam för överkänslighet. Erbjud och låt barnet prova i sin egen takt.!
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TAKTILA SINNET
Taktila impulser talar om för oss om huden vidrörs. Receptorerna finns i huden och slemhinnorna
och skickar impulser till hjärnan.
Rikligast med receptorer finns det i handflatorna, på fingertopparna, läpparna, fotsulorna och på tå
blommorna.
Man kan säga att handen är ett eget sinnesorgan i sig med väldigt många receptorer.
Handen används ofta under en dag när vi berör oss själva, tvättar, smörjer, kliar, känner o.s.v.
Handen är också ett av våra viktigaste arbetsredskap som ger oss grunder i formuppfattning,
kvalitetsuppfattning samt tredimensionell känsla.
Det är viktigt att barnet får använda sina händer så mycket som möjligt.
Munnen, läpparna och tungan används också mycket för att utforska.
Reflexer är medfödda och reaktioner är anpassade. Anpassade reaktioner betyder - en ändamålsenlig
handling som är en adekvat reaktion på krav från omgivningen
Genom att skapa händelserika miljöer där något händer när man rör sig får barnet ett ”svar” på sin
handling. Det väcker en nyfikenhet och lockar till att vilja prova igen. Med mycket stimulans kan
barnet lära sig att samordna intrycken och det leder till medvetna rörelser.
Exempel på material/aktiviteter

Taktila hörnet

Upptäckarlådor och känsellådor med olika innehåll och material

Utforska kvalitet - konsistens och ytans beskaffenhet med t.ex. sandpapper el sammetstyg,
hårt eller mjukt, varmt eller kallt, lätt eller tungt, runt eller kantigt.

Lära sig att känna igen material utan att se det med hjälp av stereognostiskt sinne t.ex. stoppa
handen i en påse och identifiera föremål

Utveckla kunskap om form och dimension genom att minnas de olika sakernas form t.ex.
klossar, stenar - tyngd och form

Fingerfärg

Fot-hand ”kladd”/chokladkräm/kräm, gegga/slime

Lera, deg, (varm smidig ev. med lukter, känner olika ytstruktur, konsistens, värme, kyla)

Vatten, fotbad med olika stimulerande material

Ligg på en stor boll

Bollmassage, slät boll - taggig boll

Gripa - släppa aktiviteter , utnyttja alla situationer i vardagen, öppna dörrar, tända lampor, ta
av mössan o.s.v.

Fingerlekar och kroppsramsor

Utforska i vardagsmiljöer, vad finns i naturen som man kan undersöka, hur känns olika ytor
ute/inne - gå nära väggar, möbler, människor m.m. för att utforska.
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HOMUNCULUS

Antalet beröringsreceptorer varierar på kroppen mellan 1000 - 5000 cm2. . Rikligast är det i
handflatorna, på fingertopparna, läpparna, fotsulorna och tåblommorna.
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VESTIBULÄRA SINNET
Vestibulära/balanssinnet ( rörelse och gavitationssinnet) ger oss information om huvudets rörelser
och positioner i förhållande till kroppen. Det ger också information om hur individen och
omgivningen passar ihop.
Vestibulära sinnet utgör en förbindelselänk mellan kroppens sinnen och förnimmelserna av det som
sker utanför kroppen. Det ger information om det är individen eller omgivningen som rör sig,
upplysningar om huvudets läge i förhållande till kropp, armar och ben.
Hur det känns i olika lägen, när man lutar sig, snurrar eller t.ex. när man ska stanna i en rotation
utan att trilla.
Jean Ayers menar att ”det vestibulära systemet är det enande systemet.”
”Balanssinnet har en nyckelroll när det gäller att hjälpa oss att utveckla en effektiv självreglering av
vår vakenhetsnivå och vår förmåga att hålla kvar ett lugnt men uppmärksamt tillstånd”
Med hjälp av vestibulära sinnet kan vi orientera oss i rummet..
Det samarbetar nära med taktila, kinestetiska (muskel och ledsinnet) och synsinnet.
Förslag på aktiviteter och material

Gungor - platta eller runda

Gungor som ger möjlighet att uppleva rörelsen med olika lägen på kroppen

Rullbräda

Stor boll som man kan sitta/ligga på

Uppleva fart och riktningar på olika höjder - (i vagn, i ståskal, i balja på hjul )

Gunga i filt

Snurra

Ligga/sitta i hängmatta

Rörelselekar

Snurrlekar

Lek och bus
Att bli buren och vaggad är en lugn behaglig rörelse som har en tendens att organisera hjärnan.
Hyperaktiva barn kan t.ex. ibland bli lugnare i en snurra.
Normalt upplever barnet den vestibulära stimulansen som roande och eggande men var alltid
vaksam på barnets reaktioner!
Genom att använda starka visuella intryck från horisontella och vertikala linjer i rummet som hörn,
dörrar, tavlor kan man kompensera dålig balans.
När det är svårt med djupseende t.ex. gå i trappor, är barnet hjälp av strategier med både verbala
och visuella instruktioner hur man kan göra för att känna sig säker.
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KINESTETISKA SINNET
Kinestetiska sinnet/led och muskelsinnet ger en medvetenhet om eller känsla av den egna kroppen
och upplysningar om leder och musklers spänningstillstånd.
Det kinestetiska sinnet, eller proprioceptiva sinnet som det också kallas, ger oss information om var
alla våra kroppsdelar finns i förhållande till varandra. Det hjälper oss att planera, att placera och att
styra våra rörelser utan att alltid behöva kontrollera med synen vad vi gör.
Det kinestetiska sinnet har, tillsammans med taktila sinnet och vestibulära sinnet, stor betydelse för
utveckling av kroppsuppfattning och rumsuppfattning
Kroppsuppfattning / kroppsmedvetenhet är att ha en uppfattning om hur kroppen är konstruerad
och hur den fungerar. Vilka olika kroppsdelar man har och dess funktion och en klar inre bild av
min kropp.
Rumsuppfattning är att kunna skilja mellan det personliga och det gemensamma livsrummet
Det personliga livsrummet är den sfär som omger ens person och som kan nås genom att sträcka ut
armar och ben.
Det gemensamma livsrummet är det utrymme som delas av hela gruppen.
Rumsuppfattning är en förutsättning för att barnet ska kunna inse att han eller hon är en självständig
individ, skild från omvärlden. Det hänger ihop med jaguppfattningen.
Kroppsuppfattning utvecklas inom tre områden
Kognitivt - att kunna peka och benämna, namnge och förstå förhållandet mellan delarna
Socialt - att förstå att jag hör ihop med min kropp, jag vill och jag vågar
Perceptuellt - att uppfatta information, avväga kraft och riktning, balansera, tolka och känna igen
olika signaler, adekvat använda olika kroppsdelar.
Förslag på aktiviteter och material


















Rulla nerför backe/kil
Brottas och busa, buff och knuff
Leka i koja, lilla huset, litet tält
Boxbollar, hängande petflaskor
Hängande rockringsmobil
Krypa i tunnel/trånga utrymmen
Klättra och klänga
Rörelselekar och kroppssånger
Kullekar
Måla fötterna, göra fotspår
Rita av kroppen
Bollmassage
Tunga täcken/filtar, tunga klädesplagg
Hänga över gunga
Bada, omslutas av vatten
Tydliggör olika kroppsdelar/leder genom t.ex. genom att ”bandagera”
Utnyttja vardagsmiljöer ute och inne t.ex. gå i skogen, i sandlådan, i vatten,
gör rörelse banor med taktila inslag
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Vad är det som låter, hur låter det och
hur gör man för att skapa ljud? Hur
känns olika material?
Ljud och känsel material

Gör iordning en skokartong med färgade, glansiga papper
och mjuka tyger så att det lockar till att vilja utforska.
Upptäckarlåda med känsel och
hörselmaterial

Ljud, känsel och synaktivitet

Sätt upp rör i olika storlekar och färg.
Vilken boll passar i vilket rör, hur
låter de olika materialen och var tog
bollen vägen?
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Vestibulära aktiviteter, gunga i olika lägen,
snurra, hoppa, sitt och ligg på bollen.
Åk runt, markera olika riktningar,
avstånd och fart, snurra runt.

Rörelsebana inne med balansgång, gå på olika
material, klättra upp, rulla ner, krypa igenom. Går
lika bra att göra ute med allt som finns i naturen .

Kinestetiska aktiviteter - bygga koja, klättra,
krypa, rulla, olika höjder, många taktila
intryck på kroppen
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Skapa en hörna så barnet kan få en
upplevelse av rummet. Var
rummet tar slut och var kroppen
befinner sig.
Taktila hörnet - material som gör att
det händer något när man rör sig.
Lockar till att vilja göra igen och till
medvetna rörelser

Gör iordning en känsellåda med
grundläggande känselmaterial för att
stimulera handens gripa och släppa funktionen.
Skrovligt material - mjukare material - material som ändrar form
Olika känselmaterial och upptäckarlådor
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Markera ramar och förstärk intryck med ljus, färg och kontraster.
Synstimulerande material

Upptäckarlåda med burkar fyllda med olika känselmaterial
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Att tänka på
Vid olika funktionsnedsättningar som t.ex. rörelsehinder, flerfunktionshinder, utvecklingsstörning,
eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar kan förmågorna vara begränsade i

att röra sig - har svårt med viljestyrda rörelser

att uppleva och förmedla - har störningar/skador som gör att intrycken inte når fram

att förstå - befinner sig begåvningsmässigt på en lägre nivå

att tolka och hinna med - hjärnan fungerar och arbetar på ett annat sätt, tolkar och
bearbetar intryck annorlunda

att kunna uttrycka sig - svårt för omgivningen att förstå hur man reagerar
Då kan personerna vara hjälpta av att alla i omgivningen är observanta och tänker på att :

När skadan har skett i fosterstadiet har barnet färre erfarenheter med sig när det föds.

När man har en nedsatt förmåga att koordinera sina rörelser har man inte samma möjligheter
som andra att utforska sin värld. Sinnesupplevelser och motorik behöver samverka för att det
ska bli en sensorisk integration och upplevelse som blir förståelig och användbar.

När man har nedsatt muskelstyrka, svårt med koordination och andning kan det vara svårare
att göra ljud.

När man har nedsatt förmåga till självberöring får man inte den taktila stimuli som behövs för
att man ska kunna tolka intryck från beröring, temperatur och smärtsinnen.
Det kan vara svårt att lokalisera var beröring sker.

När man har nedsatt rörelseförmåga och endast styrs av reflexer övergår inte de medfödda
reflexerna till anpassade medvetna rörelser med automatik.

När förmågan att röra sig medvetet är störd är det svårt att ta till sig, utforska och samordna
olika intryck t.ex. att hålla huvudet stadigt för att kunna se tydligt, att använda sina händer för
att utforska olika material och att utforska genom att stoppa saker i munnen.

När man har svårt att förstå behöver man längre tid för att se sammanhang. Det är svårt att
ta till sig informationen om den är för abstrakt och man behöver då få möjligheter att
uppleva konkret med sin kropp och sina sinnen för att det ska bli begripligt.

När man har svårt med socialt samspel och närhet kan man missa många erfarenheter av
beröring och kommunikation.

När man har svårt att förstå hur andra tänker och känner och väljer att inte leka med jämnåriga
missar man erfarenheter man får i lek och samspel.

När man har nedsatt förmåga till kommunikation kan det vara svårt att få omgivningen att
förstå hur man upplever och tolkar olika sinnesintryck.

När man fastnar i repetitiva mönster, beteenden och aktiviteter missar man att utforska och få
erfarenheter från fler områden.

När man har svårt med uppmärksamhet och impulskontroll kan det ibland gå för fort för att
man ska hinna uppfatta alla intryck.

När man är ljudkänslig är man ofta också känslig för tonfall, röstlägen och stämningar.
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SINNESUPPLEVELSER ÄR ETT MÅSTE FÖR ALLA
DE FINNS ÖVERALLT HELA TIDEN MEN
IBLAND BEHÖVER MAN LITE HJÄLP FÖR ATT
KUNNA UPPLEVA OCH TOLKA

