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Har du någon gång frågat av dig själv… 
 

 
 

Varför är Sanna selektiv i många situat-

ioner?  

 

Varför är hon villig att enbart äta viss 

sorts mat och ha vissa kläder? 

 

Varför orsakar en liten olycka enorm 

smärta? 

 

Varför är de enklaste aktiviteter i varda-

gen så svåra för henne? 

 
Varför är läxorna så utmanande för Emil?  

 

I skolan tar det länge att kopiera från tav-

lan till häftet. Varför är det så svårt? 
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Varför är William så klumpig även om 

många berömmer hans intelligens?  

 

Han nöjer sig ofta med att observera de 

andra barnen när de leker. Han hoppas 

dock på att få lekkompisar. Kommer han 

att få lekkompisar? 

 
 

Teorin om sensorisk integration 

kan ge svar på en del av dessa 

frågor. 

 

I denna broschyr används pro-

cessering av sinnesintryck paral-

lellt med begreppet sensorisk 

integration och förkortningen 

SI.  

 
Texten är inte sammankopplad med de 
barn som syns på bilder
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Vad är sensorisk integration dvs. processering av sinnesin-

tryck och hur stöder den inlärningen och beteendekontrollen? 
 
Många föräldrar är oroade 

eller frustrerade på sina 

barns förvirrande beteende 

eller de svårigheter som 

barnet har i de dagliga ak-

tiviteterna. Att förstå hur 

bearbetningen av sinnesin-

tryck fungerar kan hjälpa 

föräldrarna att bli med-

vetna om de bakomliggande 

orsakerna till barnets be-

teende eller de i vardagen 

framkommande svårighet-

erna. 

 

Begreppet sensorisk integ-

ration omfattar tre områ-

den. Det är fråga om hjär-

nans och kroppens samar-

bete, vilket är likartat för 

alla människor. Det är också 

fråga om en vetenskaplig 

teori och en terapimetod 

som styr förverkligandet av 

teorin. I terapin främjas 

barnets lekfärdigheter och 

inlärning. Vi börjar med en 

beskrivning av hur den sen-

soriska integrationen är 

sammankopplad till inlärning 

och beteende. 

 

Vi lär oss nya färdigheter 

med hjälp av våra sinnen då 

vi upplever omgivningen om-

kring oss. Våra fem sinnen 

är smak, känsel, lukt, syn 

och hörsel, vilka alla är be-

kanta för oss. Förutom 

dessa sinnen så finns det 

sinnen som är väldigt vik-

tiga för oss och möjliggör 

att vi kan fungera struktu-

rerat. Ett av dessa är pro-

prioseptionen, det proprio-

septiva sinnessystem. Den 

information som våra musk-

ler, senor och leder för-

medlar oss hjälper oss att 

uppfatta i vilken position vi 

befinner oss.  Ett annat 

viktigt sinne är det vesti-

bulära sinnet dvs balans- 

och rörelsesinnet. Detta 

sinne hjälper oss att upp-

rätthålla balansen, koordi-

nera huvudets och ögonens 

rörelser och använda vår 

kropp smidigt, uppfatta rö-

relseriktningar och hastig-

het samt att bibehålla den 

upprätta ställningen emot 

tyngdkraften. Via detta 

sinnessystem gestaltar vi 

om vi rör oss eller om det 

är omgivningen som rör på 

sig. Vi har också sinnen som 

förmedlar information om 

hunger och smärta. 

 

Vår hjärna tar kontinuerligt 

emot information från alla 

sinnen. Integrationen av 

denna information hjälper 

oss att förstå vad som hän-

der runt oss och hur vi 

borde agera. Denna process 

är enormt viktig för all in-

lärning oberoende om det 

gäller att cykla, klä på sig, 

läsa eller skriva. 

 
Vi vet hur väsentliga olika 

sinneserfarenheter är då vi 

är i fara. När vi känner 

röklukt, känner hetta och 

ser eld varnar vår kropp om 

faran i närheten. Hjärnans 

bearbetning av sinnesin-

formationen är komplice-

rad. Känner vi t.ex. röklukt, 

vet vi att det brinner nå-

gonstans och vi kan planera 

hur vi måste agera. Om be-

arbetningen av sinnesin-

trycken inte fungerar till-

räckligt effektivt så är det 

svårt att gestalta situat-

ioner rätt och göra upp en 

handlingsplan. Vi kan alla 

förstå hur den felaktiga 

sinnesinformationen påver-

kar oss via ett tågexempel. 

Om tåget som är bredvid 

vårt tåg startar och rör sig 

kan det orsaka en känsla av 

att det tåget man själv sit-

ter i också rör sig. 

 

De sinnesintryck som kom-

mer till oss från vår kropp 

och omgivning, måste vår 

hjärna bearbeta till begrip-

liginformation. Allt för att 

vi ska kunna rikta vår upp-

märksamhet, planera våra 

handlingar, följa instrukt-

ioner och hålla oss lugna. 

Detta kallas för sensorisk 

integration och skapar en 

grund för inlärning, ända-

målsenliga handlingar och 

beteende. 

 

Sensorisk integration är 

också en terapimetod som 

ergoterapeut och psykolog 

A. Jean Ayres utvecklade. 

Doktor Ayres började på 

1950-talet forska kring 

sambandet mellan gestalt-

ning och funktionsförmåga 

hos barn och vuxna som 

hade blivit diagnostiserade 

med neurologiska svårig-

heter. I början av 
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1960-talet var det nytt med bedöm-

ningar av gestaltning och dess inverkan 

på funktionsförmågan. Ayres började, 

varefter hjärnforskningen framskred 

utveckla en teori om hur gestaltnings-

svårigheter påverkar barns utveckling, 

inlärningsförmåga och barnets förmåga 

att klara vardagssysslor. Utvecklingen 

av SI-teorin har pågått i över 5 decen-

nier. Teorin omfattar flera teoretiska 

grundbegrepp, bedömningsinstrument 

som kartlägger problemområden samt 

beskriver terapistrategier baserade på 

kartläggningen. 

 

De terapeuter som har gått specialise-

ringsutbildning inom SI-teori och -te-

rapi kan använda terapimetoden för trä-

ningen av den sensoriska integrationen. I 

Finland är det oftast barnergoterapeu-

ter som är behöriga SI-terapeuter samt 

även några barnfysioterapeuter. Känne-

domen om SI-teorin stöder kunskapen 

om utvecklingen och beteendet, för de 

som jobbar med barn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Reglering av sinnesintryck möj-

liggör att individen kan rikta sin 

uppmärksamhet och koncentrera 

sig, vilket underlättar inlärning, 

delaktighet i lek och i vardags-

sysslor.  
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Sinnesinformationen kan vara förvirrande, belas-

tande eller förvrängande.  
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Svårigheter med sensorisk integration - Vad är det och hur 

påverkar det barnets förmåga att lära sig och agera? 
 

Den bakomliggande orsaken 

till en sensorisk integrat-

ionssvårighet är att bear-

betningen och integre-

ringen av sinnesinformat-

ionen från kroppen och om-

givningen fungerar dåligt. 

Då sinnesinformationen är 

förvirrande, belastande och 

för stark eller förvrängd-

har vi svårigheter att hålla 

oss uppmärksamma, koncen-

trera oss, lära oss, planera 

våra handlingar och göra 

saker på rätt sätt i förhål-

lande till situationen. När 

bearbetningen av sinnesin-

trycken dvs. sensorisk in-

tegration fungerar tillräck-

ligt bra, är vi omedvetna om 

dess existens. Det är där-

för svårt att identifiera 

och förstå problemen med 

sinnesreglering. Problemen 

blir ofta inte uppmärk-

samma de innan de blivit 

för stora. Denna svårighet 

märks inte på samma sätt 

som, t.ex. fysiska handi-

kapp eller språkliga svårig-

heter. Ett barn som har 

SI-svårigheter blir lätt 

frustrerat av att utföra 

även lätta uppgifter eller 

att vara delaktig i aktivite-

ter med andra barn. Barnet 

behöver mycket förståelse, 

uppmuntran och specifikt 

stöd i sådana situationer 

där andra barn klarar sig 

utan större utmaningar. 

 

Sensorisk integrationssvå-

righet omfattar många 

olika typer av svårigheter 

med processeringen av sin-

nesintryck på samma sätt 

som t.ex. begreppet allergi. 

Allergin kan orsaka många 

olika slag av symptom. Vissa 

av oss är allergiska mot 

katt och nyser alltid i när-

varo av katt. Andra kan få 

eksem av vissa tvättmedel 

och andra magont av vissa 

födoämnen. Hälsotillstån-

det kan påverka allergi-

känsligheten och astmati-

ker kan lättare drabbas av 

allergiska symtom. Vi för-

står att begreppet ”allergi” 

beskriver problemen som 

kan yttra sig på olika sätt. 

Det är likadant med svårig-

heter inom sinnesintegre-

ringen. De utmaningar som 

barn har med bearbet-

ningen av sinnesinformat-

ion, kan komma fram på 

olika sätt hos olika barn. 

Vissa barn kan ha tecken på 

SI-svårighet utan diagnos-

tiserade medicinska pro-

blem eller inlärningssvårig-

heter och hos andra barn 

kan utmaningar med bear-

betning av sinnesintryck 

kopplas ihop med identifi-

erbar medicinsk diagnos 

och inlärningssvårighet. 

 

Sensoriska integrationssvå-

righeter och därpå följande 

funktionella svårigheter 

kan yttra sig på många olika 

sätt. Detta kan orsaka för-

virring. Då man är med-

veten om svårighetens sär-

skilda karaktär är det lät-

tare att förstå varför vissa 

färdigheter inte har ut-

vecklats enligt förväntan. 

Dålig koncentration, inlär-

ningssvårigheter i vissa äm-

nen, otydlig handstil, utma-

ningar att följa instrukt-

ioner och att sitta stilla på 

lektionen, motorisk klum-

pighet, svårigheter i kam-

ratrelationer samt dålig 

självkänsla hör ihop med 

SI-svårigheterna. Det är 

viktigt att vara medveten 

om att svårigheterna med 

att processera sinnesin-

tryck inte är den enda or-

saken bakom barnets svå-

righeter med inlärning, kon-

centration och beteende. 

Om det dock är fråga om 

en svårighet inom sinnesin-

tegrering kan handledning 

och terapi riktas på att 

förbättra de färdigheter 

som ligger bakom dessa 

faktorer.
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Kännetecken för Sensorisk integrationsstörningar 
 

Överkänslighet eller avvikande reakt-

ioner på sinnesintryck kan framkomma: 

 

• vid beröring. Drar sig ofta undan kramar, 

undviker helst beröring i ansiktet eller hå-

ret, upplever t.ex. hårtvätt eller en del 

specifika material på kläderna väldigt obe-

hagligt. Barnet undviker lekar där man är 

nära varandra eller beröring tillhör leken. 

Kan också uppleva sand, fingerfärg, lim el-

ler liknande material som obehagliga, på 

händerna. 

 

• som speciellt starka rädslor för rörelser 

ovanför marken och för höga höjder. Bar-

net blir oroligt när fötterna lyfts från 

marken (t.ex. barnet gungar). Barnet har 

också en rädsla för att falla, rädd att gå i 

trappor eller åka hiss. 

 

• stark reaktion för ljud, ljus, smak och 

dofter. Barnet kan bli oroligt och sätta 

händerna för öronen när dörrklockan 

ringer. Barnet undviker starkt ljus. En del 

dofter ger barnet kväljningar. 

 

• ständigt aktiv med rörelser som stimule-

rar sinnen, t.ex. ständig rörelse och svårig-

heter med att sitta stilla, lutar sig mot 

möbler/ andra människor, plockar och fing-

rar på saker, vill röra allt. 

 

• försvagad förmåga att uppleva stimulans 

för sinnen, t.ex. har svårt att uppfatta 

varifrån ljud kommer, reagerar svagt på 

smärta, uppmärksammar inte mat i ansik-

tet, ställer sig ofta tätt intill andra, rea-

gerar inte på kläder som sitter snett eller 

spänner. 

 

• oro och ängslighet i stora folkmassor, 

t.ex. fester eller stora köpcenter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svårigheter med motoriska färdigheters 

inlärning och motoriska prestationer kan 

framkomma som 

 

• en ovilja att delta i motion och idrott el-

ler motoriska fritidsintressen (säger sig 

vara mer intresserad av stillasittande in-

tressen såsom dataspel och är hellre inom-

hus/ som åskådare vid andras idrottsliga 

lekar). 

 

• osmidighet och avvikande rörelsemöns-

ter. 

 

• leker samma lekar och gärna med samma 

leksaker. 

 

• svårigheter/ ovilja att påbörja och av-

sluta en lek. 

 

• avvikande rörelsemönster vid idrottsliga 

prestationer, t.ex. tar extra steg, eller 

lämnar helt bort en fas av prestationen. 
 

• svårigheter i planeringen av nya lekar el-

ler brist på idéer hur leka med nya leksa-

ker. 
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Ifall du observerar tecken på en SI störning hos ditt 

barn kan du be din rådgivning eller en barnläkare om råd 

och hjälp för vidare utredning.  
 
För kontaktuppgifter till ergoterapeuter och fysioterapeuter specialiserade på 

sensorisk integrationsstörning i Finland, klicka in dig här: http://www.sity.fi 

/sipt%20terapeutit.html 

 

 

Svårigheter inom det vestibulära syste-

met, dvs. rörelse och balanssinnet, kan 

uppfattas som... 

 

• svårigheter i uppgifter, där båda hän-

derna och samspelet mellan kroppens båda 

sidor aktiveras samtidigt (t.ex. att klippa 

med sax och samtidigt styra pappret, att 

hoppa koordinerat, knyta skosnören, skida 

och cykla). 

 

• att söka sig till idrottsliga aktiviteter 

såsom löpning, gunga, hoppa och snurra, 

utan att bli yr.   

 

• svårigheter med att upprätthålla balan-

sen: barnet kan i jämförelse med jämnå-

riga oftare tappa balansen, snubbla oftare 

och falla mera. 

 

• svårigheter med att sitta stilla vid bor-

det (glider ner, faller, glider på stolen, lu-

tar mot händerna). Barnet uppmärksammar 

inte i tid att justera positionen och man 

får uppfattningen att muskulatur och leder 

är slappa. 

 

• svårigheter med att följa ett objekt i rö-

relse/ kopiera text från tavlan i skolan el-

ler hitta specifika kapitel i böcker.  

 

• svårt att specificera vilken hand man 

skall använda ännu som 6 åring. (t.ex. väx-

larhand för penna eller andra redskap vid 

uppgifter som kräver mer koncentration). 
 

• svårigheter med rumsuppfattning och 

riktningar samt blandar lätt ihop upp och 

ner samt höger och vänster.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svårigheter att tyda sinnesintryck kan 

framkomma i uppgifter... 

 

• där noggrann känsel krävs, t.ex. finmoto-

riken i händerna. Att hantera små saker, 

som t.ex. gem är svårt. Att pyssla kan 

också uppfattas problematiskt, liksom att 

knäppa knappar, hålla moget i pennan eller 

skeden. All lek med små leksaker, innehål-

lande många delar kan vara utmanande.  

 

• där former, bokstäver eller siffror skall 

gestaltas.  

 

• där barnet skall urskilja liknande ljud el-

ler ord från varandra.  

 

• att uppfatta det personliga utrymmet 

kring sig själv (t.ex. barnet sitter i avvi-

kande positioner, stöter ihop med andra 

personer eller med möbler, är i diskuss-

ionen ovanligt nära eller ovanligt långt 

ifrån sin diskussionspartner, använder sig 

av för lite eller för mycket kraft när bar-

net skriver och har svårt att uppfatta den 

fysiska kraften som behövs för olika upp-

gifter). 
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Hur bedöms sensorisk integrationsstörning hos barn? 
 
Sensoriska integrations-

störningar undersöks av 

specialiserade terapeuter 

inom området.  I Finland 

antas till Sensorisk integ-

ration och Praxi 

Test(SIPT) -utbildningen 

endast ergoterapeuter och 

fysioterapeuter med till-

räcklig arbetserfarenhet 

inom barnhabilitering samt 

med genomfördspecialise-

ringsutbildning i SI- teori 

och -terapimetod. Läkare, 

hälsovårdare på barnråd-

givningen, psykologer, lä-

rare, barnträdgårdslärare 

samt ergo-, fysio- och tal-

terapeuter kan bedöma in-

förvidareundersökningar.  

 

Vid undersökning och kart-

läggning av sensoriska in-

tegrationsstörningar an-

vänds alltid för barnets ål-

der, svårigheter och för si-

tuationen specifika testme-

toder. Undersökningen in-

leds med ett diskussions-

tillfälle gällande barnets 

styrkor, vardagliga rutiner 

samt eventuella svårigheter 

hemma, i daghemmet, sko-

lan och barnets andra mil-

jöer, varefter bedömnings-

metod utses.  

 

Bedömningsmetoderna be-

står av föräldrarnas svar 

vid diskussionstillfällen, 

standardiserade tester, 

frågeformulär för föräld-

rarna, daghemmet eller 

skolan samt observation av 

barnets lekar och aktivite-

ter. Om barnet är 4-9 år 

används vanligtvis SIPT-

testet (Sensory Integrat-

ion and Praxis Tests), som 

är utvecklat speciellt för-

undersökning gällande för-

mågan att bearbetasinnes-

intryck, praxi och motorisk 

planering. Ifall barnets ål-

der, brist på koncentrat-

ionsförmåga eller andra av-

vikande faktorer i utveckl-

ingen försvårar använd-

ningen av SIPT-testet, an-

vänder sig terapeuten av 

intervjuer, standardiserade 

frågeformulär, observation 

vid strukturerad och fri 

aktivitet i olika situationer 

samt vid behov, ett annat 

lämpligt standardiserat 

test.    

 

Utifrån allt sammanfattat 

material tolkar terapeuten 

om det handlar om en sen-

sorisk integrations- och 

praxistörning eller inte. 

Det är ytterst viktigt att 

komma ihåg att en SI-stör-

ning framkommer på väldigt 

olika sätt och att sympto-

men varierar från milda till 

svåra. SI-svårighetsgraden 

är varierande, vilket gör 

behovet av en tillräckligt 

mångsidig undersökning väl-

digt viktig.  

 

Undersökningen bör alltid 

bidra till att bekräfta på 

vilket sätt SI-störningarna 

framkommer och hur de på-

verkar barnets vardag. Med 

hjälp av undersökningen kan 

man då kartlägga hur stör-

ningarna påverkar deltagan-

det i vardagen, t.ex. delta-

gande i lek med kompisar, 

inlärningen samt beteendet 

vid sociala tillfällen. Med 

hjälp av denna information 

kan föräldrar och daghem-

met eller skolan delges tips 

och idéer hur de kan stöda 

barnet att klara av utma-

nande situationer, samt 

lära sig nya kunskaper. Uti-

från bedömningen kan 

också rehabilitering rekom-

menderas. 
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För utvärdering av sensorisk integrationsstörning 

krävs specialisering, samt för detta ändamål spe-

cialutvecklade bedömningsinstrument  
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Hur kan vi hjälpa barn med sensorisk integrationsstörning? 
 
För habilitering av senso-

risk integrationsstörning 

används SI-terapi. Terapin 

förverkligas med remiss 

och/eller med FPAs betal-

ningsförbindelse ifall svå-

righeterna uppfyller krite-

rierna för grav utvecklings-

försening. I övriga fall står 

specialsjukvården eller häl-

sovården för kostnaderna. 

SI-specialiserade ergote-

rapeuter på sjukhus och vid 

hälsovårdsstationer jobbar 

främst med bedömningar 

och handledning. 

 

Terapin för SI-störning 

förverkligas därför i en 

välplanerad och för terapin 

planerat utrymme. I Finland 

finns endast ett fåtal dag-

hem och skolor med ända-

målsenliga utrymmen. För 

barnets utveckling är hand-

ledningen av lärare och an-

nan personal som jobbar 

med barnet speciellt vik-

tigt. Hjälpredskap för upp-

rätthållande av aktivitet 

och koncentration kan tas i 

bruk i klassrummen utan 

att det krävs specialar-

rangemang eller blir stö-

rande för andra. Till exem-

pel är en terapiboll eller 

luftfylld kudde ett bra 

hjälpmedel för barn som 

har svårt att sitta stilla 

och koncentrera sig.  

 

Ifall ditt barn har rekom-

menderats terapi för sen-

sorisk integrationsstör-

ning...  

 

En del barn behöver terapi 

för att utveckla sina bas-

kunskaper så att lek, social 

växelverkan med andra 

samt inlärning och skolar-

betet fungerar naturligt, 

precis som rörelsehindrade 

barn lär sig krypa och gå 

med hjälp av fysioterapi el-

ler barn som lär sig prata 

med hjälp av talterapi.  

 

Terapin kan för barnen ses 

som en lek- och gymnastik-

timme vid mottagningen där 

man har tillgång till redskap 

såsom gungor, rutschkana, 

trampolin osv. Under tera-

pin får barnet individuella 

lekupplevelser som utveck-

lar och hjälper barnet bäst. 

För att möjliggöra detta 

krävs att terapeuten avlä-

ser barnets reaktioner i te-

rapiomgivningen.  

 

Vid första terapiträffen 

kan det vara svårt att av-

läsa hur dessa aktiviteter 

och lekar kan hjälpa barnet 

i dess svårigheter. Därför 

är det viktigt att komma 

ihåg att i SI-terapin foku-

serar man på att stärka de 

sensoriska och motoriska 

grunderna, för att barnet 

skall kunna lära sig nya fär-

digheter.  

 

För en del föräldrar kan 

det låta lustigt att höra att 

kastande av ärtpåsar från 

gungan till en korg utveck-

lar färdigheter som behövs 

för att lära sig skriva. I te-

rapin används aktiviteter 

såsom att gunga, klättra, 

pricka rätt, vilket utvecklar 

sensomotoriska grundfär-

digheter för att klara av 

uppgifter att kopiera av. 

Ifall barnet inte klarar av 

att koordinera rörelser för 

ögonen och huvudet uppstår 

svårigheter att kopiera av 

bokstäver, ord eller me-

ningar från tavlan till häf-

tet. Ett annat barn som 

kanske har svårigheter med 

penngreppet pga. svagheter 

i grovmotorikens aktivering 

gynnas bland annat av att 

klättra, för att utveckla 

färdigheter att skapa siff-

ror och bokstäver.  

 

I handledningen baserad på 

SI-teorin betonas barnets 

eget intresse och idéer för 

att terapin skall upplevas 

betydelsefull.  
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Terapin genomförs i lekform, uti-

från det individuella behovet, så 

att barnet får utveckla sina egna 

färdigheter genom glädje och mo-

tivation. Terapeutens uppgift är 

att ge precis den mängd hjälp bar-

net behöver för att uppgifterna 

skall bibehålla utmaningen men ga-

rantera upplevelsen av att lyckas. 

Eftersom SI-terapin är individuell 

och för varje barn specifik, är det 

omöjligt att använda sig rutin-

mässigt av samma metod och re-

cept för att uppfylla varje barns 

behov.  

 

Samarbetet med föräldrarna ger 

terapeuten värdefull information 

om barnets reaktioner och bete-

enden i olika vardagliga situat-

ioner. Via diskussioner mellan te-

rapeuten och föräldrar kan man 

lättare fundera ut vilken typ av 

aktivitet som upplevs för svårt för 

barnet och vilken är lätt. När te-

rapeuten och föräldrar jobbar till-

sammans, uppkommer insikter i 

hur man lättast förstår barnet 

och kan utveckla en effektiv te-

rapi.  
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Finskt material för temat:  
 
 Aistimusten aallokossa, sensorisen integraation häiriö ja terapia,  

(käännös teoksesta Sensory Integration and the Child, A. Jean Ayres), 

2008, PS-kustannus, Opetus 2000 -sarja 

 
 Tahatonta tohellusta,  

(käännös teoksesta The Out-of-sync Child, CarolStockKranowitz), 1998, 

PS-kustannas, Opetus 2000 -sarja. 
 

 
 

 
 

Föräldrarna kan påverka situationen så att barnet 

får en bedömning och den hjälp barnet behöver.  
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Vad kan föräldrarna göra?  

 
Teorin för sensorisk integ-

rationsstörning erbjuder 

föräldrarna möjligheten att 

se sitt barns beteende ur 

en annan synvinkel. I många 

situationer hjälper detta 

föräldrarna att förstå var-

för ett barn reagerar som 

det gör. När föräldrar för-

står varför ett barn upple-

ver saker som obehagliga, 

skrämmande eller svåra, är 

det lättare att planera ak-

tiviteter som underlättar 

kontroll av situationen.  

 

Många barn, med svårig-

heter i sensorisk integrat-

ion, gynnas märkbart av att 

förutse situationer på för-

hand. När föräldrarna är 

medvetna om hurudana till-

fällen som är svåra för bar-

nen, kan de förbereda bar-

net på dessa situationer i 

god tid på förhand. Detta 

hjälper barnet att agera 

rätt och ger barnet en po-

sitiv upplevelse att minnas. 

Ifall barnet upplever nya 

situationer som märkbart 

svåra, kan man öva dem på 

förhand, så barnet får en 

förhandsbild av vad den nya 

situationen kommer att in-

nebära. Barnet blir ofta 

tvunget att jobba hårdare 

än sina jämnåriga men på 

förhand förberett har bar-

net lättare att hänga med 

sina jämnåriga och får en 

stärkt självkänsla av de po-

sitiva upplevelserna.   

 

Föräldrarna kan också mo-

tivera barnet att delta i 

olika aktiviteter som gyn-

nar barnet. Utelekar är av 

stor betydelse. Att klättra 

i lekparken och i träd, att 

cykla och att röra sig på 

ojämnt underlag i terräng 

erbjuder alla barn ovärder-

liga sinnesintryck. Barn som 

har störningar i hantering 

av sinnesintryck har oftare 

ett större rörelsebehov. 

Barnet bör uppmuntras att 

springa, klättra och leka in-

nan uppgifter som kräver 

koncentration och stor upp-

märksamhet. Då stiger bar-

nets vakenhetsnivå och 

barnet orkar bättre sitta 

stilla och koncentrera sig. 

Rörelse och olika sinnes-

tryck i balans med pauser 

hjälper barnet att koncen-

trera sig och lära sig något 

nytt. 

 

Terapin och rehabilitering-

ens inverkan kan ökas med 

aktiviteter i hemmet. För-

äldrarnas viktiga uppgift är 

att uppmärksamma stör-

ningar i barnets hantering 

av sinnesintryck och upp-

skatta behovet av vård.  Vi 

hoppas att detta informat-

ionsblad är till hjälp när ni 

inleder er viktiga uppgift.  

 

 

 

För mera information:  

 

www.sity.fi 

www.SPDnetwork.org / 

www.SDPfoundation.net 

www.STARcenter.us 

www.pediatrictherapy-

network 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
    
 

 

http://www.pediatrictherapynetwork/
http://www.pediatrictherapynetwork/

