
Workshop: Fokus på sju sinnen

Vi upplever omvärlden med hjälp av sinnena. Förmågan att processa, sortera och 
tolka sinnesintryck utvecklas under förskoleåldern, men när barnet inte har 
förmågan kan problematiken yttra sig på olika sätt. Det kan vara eleven som inte 
klarar av grupparbeten, som går undan och ofta står ensam på skolgården, eller 
barnet som slåss, gråter och sticker iväg. Personen som andra är lite rädda för. 
Personen som ofta hamnar i konflikter. Det är personen som vi vill hjälpa, men vi 
står undrande - hur? 

Med kunskap om sinnena och hur de påverkar oss kan vi hjälpa till att undvika 
situationer där sinnesintryck tar över, men också hjälpa till att hitta sätt att arbeta 
med sinnen förberedande för att kunna klara av uppgifter. Personer med autism och 
andra neuropsykiatriska funktionshinder har ofta problem med sinnesavvikelser. 

Ur innehållet: 

• Lära känna sju sinnen 

• Förstå vad sinnesavvikelser kan innebära 

• Kunna använda sinnen som verktyg 

• Prova på roliga och funktionella sinnesövningar 

• Få insikt i vad autism är och vilka utmaningar vardagen har 

Lotta Lagerholm arbetade i 8 år på Autism- och Asperger föreningen Skåne. Hon har 
en son med svår autism och delar med sig av sina personliga erfarenheter, och är 
utbildad informatör/kommunikatör. Lotta har erfarenhet av hur man arbetar med 
perception/sinnen i USA och gått kurser i USA och Irland. 

Workshoppen vänder sig till personal på skolor och som arbetar inom LSS, samt alla 
som önskar få en större förståelse för sinnenas betydelser för personer med 
neuropsykiatriska funktionshinder. 

Fokus på sju sinnen bygger på Ph.D. Jean Ayres teorier. 

Wokshop: Fokus på sju sinnen  
15 september kl 13 - 16.30 

på Limhamns Folkets Hus, Malmö 

Pris: 700 kr (560 kr exkl moms) 
Medlemmar i föreningen Sinnen och 

Perception: 500 kr 

www.sinnenperceptions.se 

För mer information och bokning: 

www.trelkunskap.se 

mejl lotta@trelkunskap.se tfn 0707 492138 

http://www.sinnenperceptions.se
http://www.trelkunskap.se

