
 

 
Ekstra info 
Sansemotorisk træning er det vigtigste redskab, hvis dit barn har motoriske vanskeligheder! 

Når børns sanser og sanseintegration fungerer optimalt, skabes fundamentet for deres videre 

udvikling og læring. Også færdigheder som for eksempel sprogudviklingen og koncentrationen, 

får plads til at udvikles. 

  

Derfor skal sansemotorisk træning til når det er nødvendig. 

  

Sansemotorisk træning giver en velfungerende grundmotorik. 

Sansemotorisk stimulation skærper barnets sanser, så barnet bliver bedre til at modtage 

indtryk, bearbejde dem og føle sig i bedre harmoni med sig selv og sine omgivelser. 

Velstimulerede sanser giver en velfungerende grundmotorik. 

  

Skærpede og velstimulerede sanser danner grundlag for: 
  

 harmonisk udvikling 

 bedre koncentration 

 større selvtillid 

 positiv indlæring 

 øget kropsfornemmelse 

  

Hjælp dit barn med træning, fordi velstimulerede sanser påvirker livsglæden og øger 

barnets positive livsvilkår! 

 

Hvad er sansemotorik 
Hjernen fungerer som modtagerstation for alle sansepåvirkninger. Fra alle organer, fra hud, 

led, muskler, balance, syn, hørelse, lugt, smag. 

  

Hjernen består af flere dele: 

Den nederste hjernedel sidder i forlængelse af rygsøjlen. Her samles alle sanseindtrykkene fra 

kroppen.  

De bearbejdes og sendes videre til de andre hjernedele så kroppen kan få svar. Dette kaldes 

også sanse-integration. 



  

Hvis denne del af hjernen ikke sorterer rigtigt, bliver der sendt forkerte informationer ud i 

kroppen.  

Kroppen vil derfor ikke kunne fungere som forventet, til stor frustration for barnet selv og for 

omgivelserne. 

  

Sansemotorik fortæller din krop, hvad den skal gøre! 
  

Sansemotorik er bearbejdning af alle påvirkninger der rammer kroppen, som fortolkes, samles 

til en helhed og sendes rundt i kroppen med et svar til bevægelse/reaktion. 

Sansemotorik danner grundlag for al videre styring og er fundamentet for de færdigheder vi 

senere skal lære at mestre. 

 

Sansemotorik kan derfor også betegnes som grundmotorik. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                  

 



 

 

 

HUI tilbyder…. 

Foredrag med pædagog og sansemotorisk konsulent Henrik Smith 

Onsdag de 12. oktober 2016 kl. 19.00 i festsalen i Kultur- og Idrætscentret for Hundelev og Omegn 

Foredraget er for alle forældre med børn i alle aldre, samt fagpersonale 

Gratis entre! 

Hvorfor er krop og bevægelse fundamentet for dit barns 

udvikling?  

 Har dit barn balanceproblemer? 

  Har dit barn kropslig uro?  

 Har dit barn koncentrationsbesvær – svært ved at sidde stille? 

 Har dit barn dårlig motorik?  

 Er dit barn tågænger? 

 Har dit barn haft problemer med mellem-øret?  

 Lider dit barn ofte af køresyge?  

 Har dit barn sproglige udfordringer?  

 Bliver dit barn ofte svimmel? 

  Har dit barn forsinket udvikling?  

 Har dit barn svært ved at læse?  

Måske kan der gøres noget ved det?  

Kom og hør et spændende foredrag, om hvordan krop og hjerne hænger sammen, og få en masse viden og 

redskaber til, hvad du kan gøre for dit barn, eller kom og få ny viden. 

Vi ser frem til en god og lærerig aften! 

Med venlig hilsen 

Hundelev ungdoms- og idrætsforening  

 


