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Hjärnan får via alla sinnen mottaga en    
konstant ström av stimuli,  
både från omvärlden och inifrån kroppen 
	

							Perception (varseblivning, tolkning) 



 
Perception (bearbetning och tolkning) 

 
Sinnesintrycken måste bearbetas, tolkas och 
integreras för att kunna användas (sensorisk 
integration-kognition):  
 
•  dels omedelbart som svar på ett stimuli  

•  dels skall det uppfattade kunna minnas och  
användas senare som erfarenhetsmaterial  
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Sensorisk integration- kognition 

•  Information från de olika sinnena 
samverkar och integreras i vårt tänkande. 

 
•  Tolkning och samverkan ger oss mening 

och förståelse. 
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Inhibi&on		
(reglering	,	kontroll	och	hämning)	

•  U&från	kommande	sinnesintryck.	Tillvänjning	
av	sinnesintryck	som		ljud,	ljus,	känsel	och	
lukt.	

•  Signaler	från	kroppen.	
•  Impulser	(impulskontroll).	



Diagnoser där perceptionsstörningar är 
vanlig förekommande 

•  ADHD/ADD 
•  Utvecklingsstörning 
•  Autism/AST (Aspergers syndrom) 
•  Tourettes syndrom 
•  Cerebral pares 
•  Ryggmärgsbråck 
•  Neurofibromatos 
•  NLD (icke-verbala inlärningssvårigheter) 
•  Traumatisk hjärnskada 
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•  Visuell perception (synintryck) 

•  Auditiv perception (hörselintryck) 

•  Taktil perception (ytkänsel) 

•  Kinestetisk perception (djupkänsel) 

•  Vestibulär perception (lägesförändringar) 

•  Lukt perception (luktförnimmelser) 
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Visuell perception 

Figur-bakgrund 
Att i en miljö med många synintryck 
kunna se det viktiga och koncentrera sig 
på detta. 
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Visuell perception 

Läge i rummet 
Att uppfatta i vilket förhållande man befinner sig 
gentemot omgivningen och föremål i  
omgivningen. 
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Visuell perception 

Spatiala relationer  
Att uppfatta föremål i förhållande till 
varandra. 
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Visuell perception 
Spatiala relationer  
Att uppfatta föremål i förhållande till 
varandra. 
Ex på svårigheter: 
–  Sortera föremål i rätt ordning första, andra, tredje .., storleksordning osv. 
–  Skriva siffror i rätt ordning , ental, tiotal…..osv. 
–  Ställa upp mattetal (vilken ska stå över respektive under osv). 
–  Tallinjen. 
–  Decimalkomma. 
–  Läsa karta, diagram och tabeller.  
–  Tidsuppfattning, att tänka efter en tidslinje.     
–  Börja på rätt ställe vid skrivning eller läsning i en bok. 
–  Lägga pusselbitarna rätt i förhållande till varandra, pärlplattor efter förebild. 
–  Uppfatta återkommande mönster, logik. 
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Det	är	varmt	ute	miO	på	dagen	
+23°	



Det	blir	kallare	på	kvällen	
+2°		



Mycket	varmt	på	dagen	
Hög	temperatur	
+23°	

Mycket	kallt	på	naOen	
Låg	temperatur	
-2°	

Temperaturen	sjunker	med	25°	



När	vi	läser	av	termometern	läser	vi	nerifrån	och	upp,	(läge	i	rummet)	MEN	
när	vi	räknar	ut	temperaturskillnander	är	det	spa&ala	rela&oner.	



Visuell perception 
 

Formkonstans  
Att kunna känna igen inlärda former trots 
smärre yttre förändringar. 
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1	träd	

2	träd	

1	skog	

1	sko	

1	par	skor	

23	par	skor	



Visuell	närhet	(visual	closure)	

•  Hjärnan	vill	skapa	helheter	för	aO	kunna	tolka	
och	förstå.	

•  Se	helheter	från	delar.	
•  Se	mönster	och	upprepning/repe&&oner.	



Visuell perception 

Visuo- motorisk samordning 
    Att kunna tolka inåtgående sinnesintryck och 

omvandla dessa till utåtgående motorisk 
aktivitet, som att kunna samordna kroppens 
rörelse i förhållande till det man ser. 
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•  Annika Flenninger 

•  Auditiv perception 

•  Auditivt minne 
•  Att känna igen olika ljud och att minnas hur olika bokstäver låter, för att kunna urskilja ljud som låter lika. 

•  Ex på svårigheter: 
•  lära sig ljuda, läsa och skriva 
•  känna igen olika ljud som kan ge upphov till rädsla ex dammsugarens och olika köksmaskiners ljud 

•  Annika Flenninger 
•  Taktil perception 

•  Hjärnan får information från receptorer på huden. 
•  Intensivt obehag upplevs när vävnader skadas av hårt tryck, spetsiga eller vassa föremål, frusna och heta substanser. 
•  Utan information om omvärldens beskaffenhet i fråga om hårdhet och mjukhet, trycket mot hudytan, temperaturen i luften och på föremål skulle det vara 

livsfarligt att röra sig. Vi skulle ha små chanser att överleva. 

•  Beröringssinne 

•  Temperatursinne 

•  Smärtsinne    Annika Flenninger 
•  Kinestetisk perception 

•  Proprioception eller rörelsesinne. 
•  Hjärnan får information från muskler, leder och senfästen. 

•  Att kunna känna i vilken ställning kroppen, armarna och benen befinner sig utan att behöva se det med ögonen.  

•  Att känna lägesförändringar och graden av muskelspänning.  

•  Viktigt för kroppsuppfattningen. 

•  Annika Flenninger 

•  Barnet skall rita en människa. 
•  Vad krävs? 

•  Intention 
•  Idé 
•  Tanke bakom 
•  Inre kropps-   Visuo-motorisk 
•  uppfattning   koordination 
•  Upplevelse   Samordna 
•  av den    handens rörelse 
•  egna kroppen   med synintryck 

•  Visuell    Mognad i  
•  perception    handens motorik 
•  Spatiala begrepp    

•  Kinestetisk och 
•  Taktil perception 

•  Var finns svårigheterna? 

•  Annika Flenninger 

•  Exekutiva funktioner 

•  Att kunna ta initiativ, planera och genomföra olika aktiviteter och analysera konsekvenserna av dessa. 
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Auditiv perception 

Figur bakgrund 
Att i en miljö med många olika ljud kunna 
urskilja och hålla koncentrationen på det  
som är viktigt. 
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Auditiv perception 

Riktnings-och avståndsbedömning 
Att kunna urskilja från vilket håll ett ljud 
kommer och hur långt ifrån eller nära det är.  
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Auditiv perception 

Auditivt minne 
Att känna igen olika ljud och att minnas hur 
olika bokstäver låter, för att kunna urskilja 
ljud som låter lika. 
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Taktil perception 

•  Beröringssinne 
 
•  Temperatursinne 
 
•  Smärtsinne 

 
       Annika Flenninger 



Kinestetisk perception 
Proprioception eller rörelsesinne. Hjärnan får 
information från muskler, leder och senfästen.  
•  Att känna i vilken ställning kroppen, armarna och 
    benen befinner sig utan att behöva se det med 
    ögonen. 
 
•  Att känna lägesförändringar och graden av 
    muskelspänning. 
 
•  Viktigt för kroppsuppfattningen. 
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Vestibulär perception 
•  Samlad information från vestibularis i örat, 

ögonmotorik och huvudets position. 
 
•  Att kunna hålla balansen. 
 
•  Att klara lägesförändringar (åksjuka). 
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Vad påverkar vår perception? 
•  hjärnans funktion 
•  miljö 
•  upprepad exponering 
•  tankar 
•  psykisk stress ex rädsla och oro 
•  fysiska bristtillstånd 
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	 	 	 	MINNE	



Minne 

•  uppmärksamhet 
•  arbetsminne (korttidsminne) 
•  långtidsminne 
•  procedurminne 
•  episodiskt minne  
•  semantiskt minne 
 
 
 

        Annika Flenninger 



Uppmärksamhet 
•  Tillgänglighet att ta in information 
•  Spännvidden av den mängd information vi kan 

ta in ex telefonnummer, tills vi kommer till 
telefonen. 

•  Omedelbar återgivning. 
•  I dialog med andra krävs att man kan hålla 

uppmärksamheten en längre tid, om inte så 
förloras ”den röda tråden” i samtalet. 
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Arbetsminne 
•  För att ta in information i flera led eller jämföra 

med tidigare inlärt material, krävs att man kan 
fokusera på två saker samtidigt, att man kan 
hålla kvar information och bearbeta den. 

 
•  Kallas ibland korttidsminne. 
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Tack	för	uppmärksamheten!	
Annika	Flenninger		
	


