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Varför är det så svårt för Tim att påbörja
skoluppgifter och klara utförandet av dem?
Det går långsamt för honom att kopiera
uppgifterna från tavlan till häftet. Hans
handstil är svårtolkad. Det är krävande för
honom att sitta stilla på sin plats. Det är
svårt att förstå varför Tim har stora utmaningar med skoluppgifterna trots att
han är en intelligent pojke.

Varför upplever Emma många vanliga aktiviteter utmanande? Hon tycker inte om musiklektioner, inte ens om att lyssna på musik. När klockan ringer täcker hon sina öron
med händerna. Hon hittar på olika orsaker
för att undvika att greppa en kladdig limpensel eller att måla med fingerfärger.
Emma drar oavbrutet i tröjans ärmar och
byxor, som om kläderna skulle irritera
henne. Hon gråter lätt när hon står i en kö
eller deltar i gruppaktiviteter.

Varför är skolarbetet utmanande för en
pojke med god inlärningsförmåga?

Söker Emma efter uppmärksamhet på det
här sättet
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Teorin om sensorisk integration kan ge
vissa svar.
I denna broschyr används begreppet
sensorisk integration, men även begreppet processering (bearbetning) av sinnesintryck/sinnesförnimmelser och en
förkortning ”SI”.

Varför är Adams pulpet alltid i oordning?
Han har svårt att hitta det han söker efter. Under rasten vet Adam inte vad han
skall göra. Han skulle gärna leka med de
andra eleverna, men han blir ofta den som
observerar de andra. Adam är klumpig. Det
är jobbigt för honom att lära sig nya motoriska lekar och spel. De andra barnen vill
inte välja honom med i sitt lag. Han kommer
ofta sent och glömmer att göra sina läxor.
Under den senaste tiden har Adam av någon anledning börjat ge order åt de andra
eleverna. Det har orsakat att andra har
börjat undvika honom.
Vad är det fråga om?
Hur kan jag hjälpa Adam?
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Vad är sensorisk integration dvs. processering av sinnesintryck?
Hur stödjer den inlärningen och beteendekontrollen?
Sensorisk integration kan
redan vara ett bekant begrepp för dig. Du kommer
som lärare att möta på begreppet då du för första
gången söker efter lösningar till elevens avvikande
inlärning och beteendesvårigheter. Dessa problem är
sådana som de välkända pedagogiska teorierna inte
kan förklara eller finna lösningar till. Att bekanta sig
med teorin om sensorisk integration kan ge ny förståelse förbarnets inlärning
och beteendekontroll.
Begreppet sensorisk integration omfattar 3 områden;
det är fråga om en neurofysiologisk process, där
hjärnan och kroppen bearbetar sinnesintryck. Det är
också fråga om en vetenskaplig teori och en terapimetod som styr förverkligandet av teorin.
Hur är den sensoriska integrationen sammankopplad
med inlärningen? Grunden
för våra erfarenheter och
vår inlärning baserar sig på
den sinneskunskap som vi
får från vår kropp och omgivning? Våra 5 sinnen är
smak, känsel, lukt, syn och
hörsel vilka är bekanta för
oss. Förutom dessa sinnen
så finns det sinnen som är
väldigt viktiga för oss så

att vi kan fungera ”strukturerat”. En av dessa är proprioseptionen, det proprioseptiva sinnessystemet.
Den berättar för oss med
hjälp av informationen ifrån
muskler, ledband och leder
i vilken position vi befinner
oss. (Även kallad den ”djupa
känseln”). Ett annat viktigt
sinne är det vestibuläradvs. balans- och rörelsesinnet. Detta sinne hjälper oss
att upprätthålla balansen,
koordinera huvudets och
ögonens rörelser och samtidigt använda våra båda
kroppshalvor, uppfatta rörelseriktningar och hastighet samt att upprätthålla
den upprätta ställningen
mot tyngdkraften. Vi har
också sinnen som förmedlar
information om hunger och
smärta.
Våra hjärnor får kontinuerligt information från alla
sinnen. Bearbetningen av
denna information hjälper
oss att förstå vad som händer runt oss, och i vår
närmiljö, samt hur vi borde
handla. Denna process är
viktig för all inlärning oberoende om det gäller att
cykla, läsa eller skriva.
Lärarna vet hur viktiga
olika sinnes erfarenheterär
för inlärningen. De vet att
inlärningen underlättas om
den kan konkretiseras. När
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eleven kan känna, titta,
röra, ja t.o.m. smaka eller
lukta på föremål, blir de
abstrakta begreppen såsom
subtraktion och multiplikation merameningsfulla. Lärarna har i sitt arbete noterat att eleverna behöver
olika slags sinneserfarenheter för att lära sig nya
färdigheter. En elev lär sig
bäst genom att lyssna, en
annan behöver dessutom
titta på och en tredje
dessutom ännu ta i och
känna på föremålet. Det
kan t.ex. se ut som om vissa
barn inte lyssnar bara för
att de inte samtidigt ser
ljudkällan.
Vår hjärna behöver bearbeta sinnesintrycken från
vår kropp och omgivning,
för att vi ska kunna rikta
vår uppmärksamhet, planera våra handlingar, följa
instruktioner och hålla oss
lugna. Detta kallas för sensorisk integration. Den
skapar grunden för inlärning, för ändamålsenliga
handlingar och beteendekontroll.
Sensorisk integration är
också en terapimetod som
ergoterapeut och psykolog
A. Jean Ayres utvecklade.
På 1950-talet började doktor Ayres forska i sambandet mellan gestaltning och
funktionsförmåga hos barn

och vuxna som hade blivit
diagnostiserade med neurologiska störningar. Då
forskningen gällande hjärnfunktioner framskred började Ayres utveckla teorin
om hur gestaltningssvårigheter påverkar barns utveckling, inlärningsförmåga
och att klara av sina dagliga
vardagssysslor. SI-teorins
utveckling har redan pågått

i över 5 decennier. Teorin
omfattar flera teoretiska
grundbegrepp, bedömningsinstrument som kartlägger
SI-problemen och som beskriver terapistrategier
baserade på kartläggningen.
Denna terapimetod använder de terapeuter som har
specialiseringsskolning inom
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SI-teori och terapi. I Finland finns det många behöriga SI-terapeuter (ergoterapeuter) som jobbar
med barn. Samt även några
barn fysioterapeuter. Kännedomen om SI-teorin
stödjer kunskapen om utvecklingen och beteende,
för de som jobbar med
barn.

En störning i sinnesintegration, vad är det?
Hur påverkar det elevens inlärningsförmåga?
En SI-störning beror på att
sinnesintrycken från vår
kropp och omgivning registreras och integreras dåligt. Då sinnesinformationen
är förvrängd, belastande
eller förvirrande är det
sannolikt att uppmärksamheten, aktivitetsplaneringen, vårt beteende och
inlärningen försvåras. Om
det inte uppkommer problem med utvecklingen av
den sensoriska integrationen är vi inte ens medvetna om dess existens.
Det är därför svårt att
identifiera problem med
processering av sinnesintryck och svårigheterna noteras ofta först när de blivit stora. Ett barn som har
SI-svårigheter blir lätt
frustrerad av att utföra
uppgifter eller under aktiviteter med andra. Barnet
behöver mycket förståelse,
uppmuntran och specifikt
stöd i sådana situationer
där andra barn klarar sig
lätt.

Sensorisk integrationssvårighet omfattar ett övergrepp för många olika typer
av svårigheter med processering av sinnesintryck på
samma sätt som t.ex. begreppet allergi. Precis som
en allergiker kan ha många
olika symtom, har ett barn
med SI-problematik många
utmaningar i vardagen.
Sensorisk integrationssvårighet kan visa sig som det
enda problemet även om
det ofta framkommer hos
barn som har diagnostiserats med inlärningssvårigheter eller specifika svårigheter i språkutvecklingen, ADHD, Aspergers
syndrom eller autism.
Sensoriska integrationssvårigheter och därpå följande
funktionella svårigheter
kan yttra sig på flera olika
sätt. Detta kan orsaka förvirring. Då man är medveten om svårighetens sär-
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skilda karaktär är det lättare att förstå varför vissa
färdigheter inte har utvecklats enligt förväntan.
Dålig koncentrations förmåga, inlärningssvårigheter
i vissa ämnen, otydlig handstil, svårigheter att följa
instruktioner och sitta
stilla på lektionen, motorisk
klumpighet, problem i relationer med vänner och dålig
självkänsla hör ofta ihop
med SI-svårigheterna. Det
är viktigt att vara medveten om att svårigheterna
med processering av sinnesintryck inte är den enda
orsaken till barnets inlärnings-, uppmärksamhetsoch beteendesvårigheter.
Om det dock är fråga om
en svårighet inom sensorisk
integration kan handledning
och terapi riktas på att
förbättra de färdigheter
som ligger bakom dessa
faktorer.

Sinnesförnimmelser kan vara förvirrande,
belastande eller förvrängande.

Då barnet har en SI-störning
• Barnet kan ha svårigheter
att klara sig i den allmänna
undervisningen (enligt målen)
• Barnet kan reagera o konsekvent på de stödåtgärder som
finnsatt tillgå i klassen. Målet
med dessa stödåtgärder är att
hjälpa hantera beteendet och
befrämja koncentrationen i
undervisningssituationer
• Barnet framskrider långsammare än det förväntas i de mål
som sats upp för den individuella undervisningsplanen
(HOPS, IUP)
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Hur bedöma sensorisk integrationsproblem hos skolbarn?

För bedömning av sensorisk integration dvs bearbetning av sinnesförnimmelser behövs det ändamålsenliga bedömningsinstrument.

Då oro väcks hos läraren gällande
barnets inlärning så diskuterar
läraren detta med barnets föräldrar. Därefter kan hon kontakta skolpsykologen och vid behov också kontakta elevvårdsgruppen. Om barnet redan fårspecialundervisning och det har
gjorts IUP är det sannolikt att
de eventuella SI-svårigheterna
redan har uppmärksammats. Ifall
barnet inte genomgått en SI-bedömning är det nu ändamålsenligt
att beakta ifall en bedömning
borde göras. En bedömning utförd av en SI-testbehörig terapeut är det mest pålitliga sättet
att utreda ärendet. Bedömningsresultaten hjälper ergoterapeuten att förstå barnets SI-problematik. Med hjälp av denna information byggs ett samarbete
upp i form av handledning med läraren och vid behov rekommenderas terapi åt barnet.
Bedömningen utförs på olika sätt
beroende på barnets ålder och
problemomfattningen. Det är viktigt att notera hur problemen uttrycker sig i olika miljöer såsom i
klassen, på raster, i lekparken
och under eftermiddagsvården.
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Vid bedömningen använder terapeuten
en standardiserad testmetod för sensorisk integration och praxi (SIPT), ett
till föräldrarna och lärarna riktat
frågeformulär, observation av barnets
fria och strukturerade aktivitetsutförande samt föräldraintervju. Om barnet
är mellan 4-9 år gammal används främst
SIPT-testet. Doktor Ayres utvecklade
denna testhelhet som omfattar 17 deltest för att bedöma sinnesintegrering
och motorisk planering dvs. praxi. Om
det inte är möjligt att använda SIPTtestet på grund av barnets ålder eller
omfattande utvecklingssvårigheter, använder terapeuten sig av intervjuer,
standardiserade frågeformulär och observerar barnet i strukturerade och
fria aktiviteter.

Terapeuten samlar ihop all information och på basen av detta
tolkas om det är fråga om en
SI-svårighet eller inte. Med den
omfattande bedömningen som
grund kan man utreda i vilken
utsträckning och på vilket sätt
problemen inverkar på barnets
förmåga att delta och klara skolans vardagliga utmaningar, klara

läs- och skrivinlärning, att ta till
sig nya färdigheter, följa instruktioner och att delta i utelekar på skolgården.
Lärarens observationer är av
stor vikt då man definierar barnets problematik. Läraren observerar och noterar hur barnet
fungerar på olika timmar: t.ex.
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om barnet gungar på stolen,
ramlar lätt av stolen då barnet
sträcker sig för att ta upp pennan som fallit på golvet eller om
barnet t.o.m. somnar under lektionen. På basen av dessa observationer kan terapeuten tillsammans med läraren fundera på
lämpliga stödåtgärder som hjälp
i klassrummet.

Hur kan man hjälpa ett barn med sensorisk integrations svårighet?
En terapimetod som baserar sig på sensorisk integrationsteori används för
habilitering av sensoriska
integrationssvårigheter.
Terapin förverkligas med
läkarremiss och bekostas
av FPA, om barnets svårigheter uppfyller kriterierna
för svårt handikappade. I
övriga fall bekostas terapin
i regel av primärhälsovården/hvc. SI-behöriga ergoterapeuters arbete inom
sjukhus eller hvc innefattar
främst bedömningar och
handledning.
Sensorisk integrationsterapi förverkligas i terapiutrymmen som är planerade
och utrustade för den här
typen av terapi. Det är ytterst sällan sådana utrymmen finns i skolor eller daghem i Finland. Handledningssammarbetet med lärare och andra personer
som jobbar med barnet är
därför väsentligt för att
barnet skall få möjlighet
att utvecklas. Hjälpmedel
som främjar barnets funktionsförmåga och uppmärksamhet kan tas i bruk i
klassen utan att det stör
eller orsakar större specialarrangemang. T.ex. terapibollar eller luftfyllda sittkuddar hjälper barn som
har svårt att sitta stilla
och koncentrera sig.

Vissa barn behöver individuell terapi för att utveckla de grundfärdigheter
som skolarbetet förutsätter. Precis som ett barn
med talsvårigheter behöver
träna munmotorik under
handledning av en talterapeut kan barnet behöva ergoterapi för att utveckla
förmågan att bearbeta sinnesinformationen och ögahandsamarbetet. Detta för
att barnet ska kunna sitta
lugnt på sin plats och lära
sig skriva.

riktningar. Dessa förmågor
behövs för att kopieringsuppgifterna ska lyckas. Ett
annat barn, vars grundutmaningar gällande pennhantering är svag kraft och
motorisk planering, drar
t.ex. nytta av att klättra
för att få grunden som behövs för att forma bokstäver och siffror. Barn, vars
grundproblem ligger i bearbetning av sensorisk information lär sig, trots
mycket träning, långsamt
att skriva.

Då man för första gången
observerar ett barn i SIterapin kan det vara svårt
att förstå hur dessa terapiaktiviteter och lekar
hjälper barnet i dess skolproblem. Det är dock viktigt att komma ihåg att
sensoriska och motoriska
grunden stärks i SI-terapin
för att barnet lättare ska
lära sig nya färdigheter och
förmågor. Ifall barnet t.ex.
inte klarar av att tillräckligt bra koordinera huvudets och ögonens rörelser
så har barnet svårt att kopiera till sitt häfte de bokstäver, ord eller meningar
som är skrivna på tavlan. I
terapin används sådana aktiviteter som utvecklar
sensomotoriska grundfärdigheter såsom att gunga,
klättra och kasta i olika

I teorin som styr SI-terapin ligger tyngdpunkten på
barnets intresseområden.
Dessa tas i beaktande i terapin. Motivationen är grunden för inlärning. Terapin
är lekfull. Barnet erbjuds
på detta sätt möjlighet att
utveckla sina förmågor,
kunskaper och färdigheter
genom den glädje som leken
ger. Terapeutens uppgift är
att ge endast så mycket
hjälp som behövs för att
aktiviteten eller uppgiften
skall hållas utmanande och
samtidigt garanterar det
att barnet lyckas.SI-terapins modell är individuell
och det är omöjligt att använda färdiga ”recept” på
hur terapin ska utformas.
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Hur kan läraren hjälpa barn med SI-problematik?

Lärarna kantrygga elevernas möjligheter till
olika sinnes- och rörelseupplevelser under
skoldagen.

SI-terapin hjälper läraren
att se mera omfattande på
barnets inlärningsförmåga
och hur barnet kan kontrollera sitt beteende. Denna
information ger mera förståelse för dessa elevers
förbryllande och överraskande beteende. När läraren känner till att barnets
problem inom reglering av
sinnesförnimmelser är orsaken till att vissa situationer orsakar förbryllelse
eller överbelastning för
eleven, kan lärarens förståelse underlätta dessa situationer. När belastningen i
inlärningssituationer minskar blir skolgången lättare.

Många barn drar t.ex. avsevärd nytta av förberedelser. När läraren känner till
detta och vet hurudana situationer som är utmanande för barnet kan hon
förbereda barnet inför
dessa i tid. Betydelsen av
det stöd som läraren kan ge
eleven är enorm för hur
skolgången fortskrider.
En elev som startar sin
skolgång behöver ännu
många olika slag av sinnesförnimmelser och erfarenheter av dessa. Alltså aktiviteter som stöder det abstrakta tänkandet. Det antas att elever sitter stilla
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på sina platser och lyssnar
intensivt långa stunder i
sträck. Alla barns mognad
av nervsystemet räcker
inte ännu till detta. Uppmuntra barnet att springa
och leka under rasten. Då
stiger barnets aktivitetsoch uppmärksamhets nivå
och barnet orkar sitta
stilla och koncentrera sig
när lektionen börjar igen.
Rörelse, olika sinnesförnimmelser och lämpliga pauser
hjälper alla barn att fokusera och lära sig.

LÄRARENS OBSERVATIONER GÄLLANDE SINNESREGLERING
Barnet:_____________________________ Ålder: _________ Klass: ______
Läraren: _________________________ Skolan: ____________________________
Det som bekymrar mig mest/ oftast är:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Observera om det hos barnet förekommer
följande överkänsliga eller avvikande reaktioner för sinnesförnimmelser:

□drar

sig undan eller reagerar med att

undvika att bli berörd eller känna på olika
Material (drar sig undan kramar eller då
man berör barnets axel, undviker lekar där
deltagarna är i närkontakt/sitter bredvid
varandra och berör andra, sätter ogärna
händerna i sand, fingerfärg, lim eller
motsvarande)

□visar

□reagerar inte på självklara sinnesförnimmelser(gestaltar inte ljudkällan eller
ljuddiktningen, reagerar dåligt på
smärta, noterar inte matrester i mungipan,
står för nära andra, noterar inte om kläderna sitter fel)

Observera om barnet har följande svårigheter inom inlärning och motorisk planering

onormalrädsla för kraftig rörelse

□undviker att delta i gymnastik eller moto-

och höga platser (blir orolig när fötterna
inte
når marken), t.ex. i gungan, är rädd i trappor, hissar eller för att falla omkull

riska aktiviteter (barnet gillar inte
gymnastik utan spelar hellre på dator,
blir gärna inne eller tittar på då andra leker
och spelar)

□är

□väljer ofta samma lek både inne och ute
□utför motoriska uppgifter eller aktivite-

känsligför ljud, lukter, smak och ljus

(täcker sina öron med händerna, t.ex. då
klockan ringer, då det informeras via
centralradion, då man spelar på
musiklektionerna mm.)

ter felaktigt – tar t.ex. antingen för många
eller för få steg

□barnet ger ett klumpigt intryck, har svå□känner sig osäker och visar rädsla i större righeter med att behärska sin kropp
människosamlingar, t.ex.
□har svårigheter att påbörja en aktivitet
i matsalen eller i korridoren under rasten

□söker ständigt efter och stora mängder
av vissa sinnesförnimmelser(kan inte
hållas på sin plats, rör på sig ständigt,
lutar sig mot pulpeten eller mot andra
människor, vill beröra, t.ex. saker, väggar, kompisar)

och då barnet har kommit igång svårt
att avsluta aktiviteten

□har svårigheter med egna idéer, planering
och med att påbörja och slutföra
uppgifter (t.ex. referat och grupparbeten)
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Observera om barnet har följande bearbetningssvårigheter inom balans och rörelsesinnet? (Det vestibulära sinnet)

□barnet

har svårigheter i uppgifter eller

aktiviteter i vilka det förutsätts
koordination av båda händerna och samarbete av kroppshalvorna (som att hålla i
saxen med ena handen och klippa med
andra handen samt samtidigt styra
pappret med en hand enligt hur klippandet
framskrider, hoppa hoppserier såsom grengrundhopp och skidhopp, knyta skosnören
osv.)

□barnet

söker sig till aktiviteter med

mycket rörelse, såsom springa, gunga och
hoppa, kanske mer än andra barn

□barnet

känner sig inte yr lika lätt som

andra barn efter att ha snurrat (roterat)

□snubblar

oftare än kompisar (inklusive

glider av stolen eller faller) och korrigerar
inte
sin balans snabbt nog

□handdominansen

är inte befäst, byter

hand i vilken penna och
verktyg hålls, ännu efter 6 års ålder

□har

svårigheter med spatiala riktnings-

och rymdbegrepp. Blandar lätt begreppen
såsom ner och upp, höger och vänster
Observera om barnet har följande gestaltningssvårigheter gällande sinnesförnimmelser

□barnet har svårigheter med fingerskicklighet i uppgifter och aktiviteter som
förutsätter
noggrann
känselgestaltning/taktilgestaltning såsom gem och
pysselredskap

□har

svårigheter att knäppa knappar och

sätta fasttryckknappar

□har

svårigheter att hitta och upprätt-

hålla det rätta penn- och saxgreppet

□har svårigheter att urskilja former, bokstäver och siffror

□då barnet jobbar vid pulpeten lutar/ stö- □har svårigheter att gestalta ljud och ord
der barnet huvudet mot sina händer eller □har svårigheter att gestalta det egna inmot
bordslocket

□det ser ut som barnets muskler och leder
skulle vara ”lösa och mjuka”

□barnet har svårigheter att rikta blicken
mot ett rörligt objekt eller att
hitta från uppgiftssidan det stället vilket
barnet jobbade med

□barnet har

svårigheter att kopiera upp-

gifter från tavlan

dividuella reviret och hur barnet placerar
sig i
förhållande till utrymmet och situationen(sitter på stolen i avvikande ställningar,
törnar emot andra eller ihop med möbler,
befinner sig för nära eller för långt ifrån
andra i leksituationer eller då barnet samtalar, använder antingen för mycket eller
för lite kraft då barnet skriver, kan inte
uppskatta hur mycket fysisk styrka det
behövs för uppgiften
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TIPS ÅT LÄRAREN !
Då eleven har svårigheter
att sitta stilla på sin plats
• Fundera hur du kan ge
eleven möjlighet att röra
på sig mera. T.ex. barnet
kan vara klassens stafett
eller utföra mindre uppgifter, t.ex. dela
ut kopior
• Du kan hålla motoriska
stunder eller rörelsestunder mellan uppgifterna.
Hela klassen kan sjunga och
gympa, innan ni övergår till
följande uppgift. Eleven kan
uppmuntras till stark ”muskelaktivitet” vilket har ”lugnande effekt”, t.ex. pressa
mot väggen med raka armar
eller i sittande pressa upp
sin bak ur stolen med
hjälp av handstyrka
• Organisera olika sittgrupper eller områden i klassen.
Det ger eleverna möjlighet
till att arbeta i olika och varierande ställningar. T.ex.
ett område med trasmatta
och några säckstolar
• Ergoterapeuten med SIspecialisering (SI-behörighet) kan ha förslag på olika
sittlösningar, t.ex. terapibollar, kilkuddar, sadelstolar eller stolar med armstöd

Då eleven har svårigheter
med att planera, påbörja
och utföra flerdelade uppgifter

När eleven har svårigheter
med koncentration och fokusering

• Klargör för eleven aktivitetsförloppen i stora drag.
Anteckna på tavlan i den
ordning aktiviteterna framskrider

• Då barnet ska arbetasjälvständigt kan du begränsa
mängden av visuell stimuli
med väggar eller skärmar
eller vägleda barnet till en
lugnare arbetsplats

• Uppmuntra eleverna att
genast be om hjälp om de
”fastnar” i något skede eller
inte vet hur de ska fortsätta med uppgiften

• Flytta barnets pulpet fram
i klassen – dock inte direkt
framför lärarens bord dit
andra elever kommer för
att fråga om råd

• Placera eleven i pararbete
tillsammans med en sådan
elev för vilken flerdelade
uppgifter inte vållar problem och som vid behov kan
ge råd åt den andra

• Vissa barn har lättare för
att lyssna då de får hålla i
ett föremål i sina händer
såsom en mjuk stressboll,
häftmassa, en mjuk tygbit
eller dylikt

• När uppgifterna är mera
långvariga s.k. projektarbeten, ge klara tidsbegränsningar för de olika skedena.
Anteckna dessa både åt
barnet och föräldrarna

• Du kan underlätta inlärningen av begrepp och repetition med rörelser

• Vissa barn behöver stöd
också med vad de kan göra
ute på rasten så att de inte
blir utanför och kanske offer för mobbning. Innan
man går ut på rasten kan läraren tillsammans med klassen fundera på olika aktiviteter och handleda den eleven eller de elever som behöver stödas
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• Under självständigt arbete kan lugn klassisk musik
i bakgrunden stöda koncentrationen under en uppgift.
Musiken hjälper att dölja
störande bakgrundsljud och
-ljus. Om barnet är speciellt
känsligt mot yttre ljud kan
barnet använda hörselskydd
under lektionen (arbetspasset)
• Försök hålla visuella stimuli så minimala som möjligt. Undvik att placera barnets pulpetnära fönster el-

ler under nära hängande dekorationer eller prydnadsföremål
• Aktiviteter som förutsätter kraft såsom att dra,
skuffa, bära rekommenderas för att det oftast ”lugnar ner” det oroliga barnet
• Bestraffa aldrig barnet
med att förbjuda barnet att
gå ut på rast. Det är viktigt
för de barn som har svårigheter att följa instruktioner och fokusera att
kunna röra på sig - rörelse
ger dem bättre möjlighet
att koncentrera sig
Då elevens motoriska färdigheter så som skrivning
och rörelse utvecklas långsamt
• När barnet håller på och
lär sig en ny motorisk färdighet avbryt inte aktiviteten med ditt prat
• Fundera om barnet lär sig
lättare via modell eller genom att lyssna på instruktioner
• Om barnets aktivitet inte
framskrider på basen av
muntlig handledning eller visuell modell kan du handleda
manuellt. På det sättet får
barnet en känsla av hur aktiviteten ska genomföras
• Hjälp barnet att förstå.
Du kan hjälpa barnet att
förstå hur aktiviteten börjar och hur barnet själv ska
påbörja aktiviteten eller
handlingen

• Vissa barn behöver mera
feedback på sina handlingar
för att lära sig en motorisk
färdighet. T.ex. barnet kan
klippa,
modellera
eller
forma bokstäver av modellera, rita med sina fingrar i
sand, kasta tunga bollar i en
korg eller använda vristoch handledstyngder under
inlärningen av nya aktiviteter
• Du kan sjunga och använda
rytm för att aktivera rörelseserier
• De barn som har svårigheter drar nytta av att lära
sig utmanande färdigheter
på tumanhand med en vuxen.
Då färdigheten är befäst
kan barnet känna lycka
också i grupp.
Då barnet är överkänsligt
för ljud, doft, ljus, höga
platser,
känselsinnesintryck osv.
• Beakta att människor reagerar olika på sinnesintryck.
Ett sinnesintryck som vissa
inte lägger märke till kan
kraftigt irritera en annan
• Du kan hjälpa barnet att
känna igen varifrån ljudet
eller lukten kommer ifrån
(om det surrande lysröret
irriterar barnet, gör barnet
medvetet om varifrån ljudet kommer)
• Förbereda barnet på förhand på sådana situationer,
där det kan förekommasinnesintryck som belastar
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barnet eller barnet känner
rädsla för.
• Hjälp barnet att utveckla
sätt för att undvika obehagliga situationer. ( T.ex. kan
barnet lämna lämpligt med
utrymme till följande barn i
kön och kan på det sätt undvika oförutsedd beröring)
• Undvik lätt beröring. Barnet tål i regelbättre rejälberöring som ger tryckkänsla än lätt beröring

Då barnet har svårigheter
med att gestalta och hålla
saker i ordning
• Hjälp barnet att organisera och sortera olika slags
uppgifter och redskap på
egna platser, t.ex. alla matematikuppgifter i en blå
mapp, pennor i en genomskinlig penal eller låda. Om
man plastar in böckerna och
häftena ämnesvis med egen
färg så underlättar det barnet att hitta dem i pulpeten
eller ryggsäcken
• Andra barn kan ha hjälp av
att sätta böckerna och häftena i högar enligt storlek:
underst i högen sätts de
största häftena och överst
de minsta
• Vissa barn behöver ännu
vid slutet på dagen bekräftelse på att läxorna är klart
utmärkta med t.ex. färg
gem i kanten på sidan. Barnet kan kontrollera att resehäftet och de papper som
barnet behöver hemma är i
en egen mapp.
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