
Sansene våre. 

Allerede i morsmage er sanseapparatene våre på plass, og sannsynligvis opplever man sine 

første sanseopplevelser og sanseerfaringer allerede før man blir født. Det første som utvikles 

hos mennesket er samspillet mellom sanser og bevegelse. Sanseorganene våre registrerer hva 

som skjer i og med kroppen og i omgivelsene. Sansene våre kan deles inn i "ytre-" og "indre" 

sanser, hvor de ytre er knyttet til syn, hørsel, lukt, smak og berøring, og gir oss informasjon 

om omverdenen, mens de indre, likevektsansen og muskel- og leddsansen, gir informasjon om 

vår egen kropp og om kroppsstillingen i forhold til omgivelsene. Videre kan vi dele sansene 

inn i primære- og sekundære sanser. Det er de primære sansene som blir tidligst utviklet, og 

de er grunnleggende for at de sekundære skal kunne utvikles. 

De primære sansene er: berøringssansen, likevektsansen og muskel- og leddsansen. De 

sekundære sansene er: syn, hørsel, lukt og smak.  

 

Berøringssansen (den taktile sansen). 

Dette er den mest omfattende sansen, og den spiller en stor rolle for hvordan vi har det, både 

fysisk og psykisk. Nervecellene som finnes i huden og i slimhinnene og er spredd over hele 

kroppen. Vi finner flest taktile sanseceller i munn, fingrer og under fotsålen, mens det derimot 

er langt mellom sansecellene på ryggen. Disse sansecellene registrerer berøring, trykk, 

overflatestruktur og temperatur. Og den forteller oss om en berøring er myk eller hard, varm 

eller kald, god eller ubehagelig, og ut fra dette gis det beskjed til hjernen slik at kroppen kan 

reagere. Trykk under fotsålen er blant annet med på å opprettholde og kontrollerer balansen. 

 

 

Det kan være noe galt med taktilsansen dersom barnet:  

 har avbrutt søvn, sover urolig eller har problemer med å roe ned om kvelden 

 ikke liker enkelte plagg, tekstiler eller sømmer på klær 

 ikke liker å få påsmurt krem eller bli vasket 

 er svært kilen 

 lett blir svimmel 

 heller vil røre ved ting selv enn å bli berørt 

 blir aggressiv om noen tar i det 

 ikke liker å bli kilt 

 ikke liker å bade i boblebad 

 ikke liker å leke med andre barn 

 

Aktiviteter som stimulerer taktilsansen: 



 Lek med forskjellige materialer som: potetmel og vann, trolldeig, sand, snø, 

fingermaling, modelleire 

 Sansekasser 

 Massasje 

 Sanger og leker hvor man holder hverandre i hender 

 Berøringspose. Legg forskjellige ting i en pose, og la barna kjenne ned i den uten å se, 

og la de fortelle hva de kjenner. 

 Lage mat sammen, bake 

 Følebøker 

 

 Likevektsansen (vestibulærsansen). 

Denne sansen gir oss informasjon om kroppens og hodets posisjon i forhold til tyngdekraften, 

den forteller oss hva som er opp og ned, om endringer i bevegelseshastighet og 

bevegelsesretning, og den er viktig for at vi skal kunne holde oss oppreist. Disse sansecellene 

finner vi i det indre øret. Likevektsansen har en tett forbindelse med synssansen, og hjelper 

oss med å holde synsfeltet stabilt når vi beveger oss. Utfordringer ved denne sansen kan vise 

seg på forskjellige måter, noen kan ha vansker med å følge objekter med øynene, og forstår 

ikke om det er objektet eller de selv som beveger seg. Det kan være vanskelig å bevege seg i 

ukjente områder, de er avhengige av tydelige eller kjente visuelle kjennemerker for å kunne 

gå eller stå støtt. 

Det kan være noe galt med vestibularsansen dersom barnet:  

 ikke liker å rase og lekeslåss 

 er ukomfortabel med gyngebevegelser 

 lett blir svimmelt 

 har problemer med å sitte stille og konsentrere seg 

 har problemer med å holde balansen når det sitter på en stol 

 fremstår som klønete og til stadighet kommer borti ting og slår seg 

 ikke liker balanseleker 

 ikke er så utholdende 

 har problemer med å lære å sykle 

 

Aktiviteter som stimulerer vestibularsansen:  

 Vugge/huske. I huske, hengekøye, teppe o.l. 

 Bli løftet opp i været og svingt rundt 

 Rulle¨. På gulvet, i naturen, ned skråninger o.l. 

 Stupe kråke 

 Sitte på en kontorstol som snurrer, og snurr det sakte rundt 

 Trille på ulike underlag 



 

Muskel- og leddsansen (den kinestetiske sansen/bevegelssansen) 

Denne sansen registrerer kroppsdelenes posisjon i forhold til hverandre, og er med på å 

bestemme hastigheten, koordineringen og retningen på bevegelsene vi gjør, uten at vi må 

bruke synt vårt. Den forteller oss om armen er bøyd, hodet vridd osv. Disse sansecellene 

finner vi dypt nede i vevene. Uten denne sansen ville bevegelsene våre vært langsomme og 

klumpete, og vi måtte hele tiden se på hva vi gjorde. Når vi har gjort en øvelse mange nok 

ganger vil dette bevegelsesmønsteret bli automatisert, og vi ville ikke lengre måtte tenke på 

hvordan vi utfører bevegelsen. F. eks det å sykle. 

Videre hjelper denne sansen oss til å fortelle hvor mye kraft vi trenger å bruke til en bestemt 

bevegelse. Den kan "huske" hvor tung en bestemt ting, er slik at det bare er riktig mengde 

kraft som trengs for å løfte. Ser man på barn som løfter kan man se hvor mye unødvendig 

kraft de bruker for å løfte noe. Det de skal løfte farer til værs, fordi de ikke vet hvor mye kraft 

som må brukes. Etter som barnet får erfaringer ser man at kraften tilpasses til det som skal 

løftes. 

   

Det kan være noe galt med den kinestetiske sansen dersom barnet:  

 lett blir slitent 

 er motorisk sent i utviklingen 

 ikke har lyst til å prøve nye ting 

 lander tungt når det hopper ned fra noe 

 har vanskeligheter med små og presise bevegelser 

 har vanskeligheter med å bestemme størrelser og vekt 

 har dårlig kontroll med kroppen sin 

 har problemer med begreper som foran, bak og ved siden av 

 er under- eller overaktivt 

 

 

Aktiviteter som stimulerer den kinestetiske sansen:  

 Lek 

 Krabbe, klatre, løpe og hoppe 

 Balansere 

 Hinderløyper 

 Tur i skogen, gå vekk fra stien og gå på ujevnt underlag 

 Lek med ball, ballonger 

 Sortere ting som veier forskjellig 

 Huske 

 Hermegåsa 

 Tegne, kraftige fargestifter-små blyanter, tykke streker-tynne streker 



 Tegne oppover, nedover, bortover 

 Klippe 

 Arbeide med leire, deig og lignende 

 Sangleker, danse til musikk 

 

Synssansen 

Utviklingen av synet er en innviklet prosess, og barnet må faktisk lære seg å se. Først lærer 

barnet å oppfatte stimuli via sinet, og siden å tolke hva det ser. Allerede fra første stund må 

barnet stimuleres med mange synsinntrykk, slik at hjernen skal kunne utvikle seg slik at 

barnet forstår hva det ser. 

Synet er viktig med tanke på hvordan vi forholder oss og beveger oss i forhold til oss selv og i 

forhold til omgivelsene rundt oss. Synssansen forteller oss hvordan hodet og hvordan 

kroppens stilling er i forhold til rommet. Synet er av stor betydning for koordinative 

egenskaper som balanse, øye- hånd-, øye-fot-koordinasjon og romorientering. Dette kan man 

kjenne på selv ved å lukke øynene, balansen blir da straks dårligere, og hvis man i tillegg skal 

bevege seg fremover kan vi få problemer. Vi kan også vurdere form, avstand, hastighet på 

ting og retning gjennom stereo og dybdesyn. 

For at barnet skal kunne lære seg å lese, regne og utvikle andre ferdigheter som er viktig for å 

lykkes på skolen, er det en forutsetning at den visuelle persepsjonen og synsoppfatningen er 

godt utviklet. 

 

Det kan være noe galt med synssansen dersom barnet: 

1 – 2 år: 

 bruker stadig munnen og hendene for å undersøke 

 liten interesse for å utforske og leke med gjenstander 

 manglende objektkonstans 

 liten interesse for bilder og enkle billedbøker 

 skjev hodestilling 

 liten interesse for å gå alene 

  

 

3 – 4 år: 

 samme som over 

 mye vondt i hodet, mye sliten 

 ukonsentrert, liten utholdenhet i synskrevende oppgaver 

 uinteressert i aktiviteter som stiller krav til synet 

 usikker og utrygg i skumring og mørke 

 skiller ikke farger eller former 



 usikker når det løper, hopper, klatrer 

 velger bort aktiviteter som å tegne, perle, pusle 

 vansker med lek og sosialt samspill med andre barn 

 sitter unormalt nært TV 

 kniper igjen ett øye 

 myser 

  

5 – 6 år: 

 samme som over 

 sitter unormalt nært inntil 

 skjev hodestilling 

 vansker med å tegne og kopiere bilder og gjenstander 

 vansker med å klippe 

 dårlig balanse på ett bein 

 vansker med å hinke 

 vansker med å ta imot ball og å kaste retningsbestemt 

 beveger seg usikkert i ukjente omgivelser 

 snubler, velter, går på ting 

 velger bort aktiviteter som stiller krav til motoriske ferdigheter 

 vansker med visuell imitasjon 

 mye gjetting eller liten interesse for det som foregår på avstand 

 passiv eller deltar lite i lek og sosialt samspill med andre barn 

 

Aktiviteter som stimulerer synssansen: 

 Hermegåsa 

 Veve 

 Smøre brødskive, spise med skje og gaffel 

 Leke med leire, sand, vann, deig 

 Tegne, male, klippe, klistre 

 Dukkelek, kle av og på, mate, bade. 

 Konstruksjonslek, byggeleker 

 Kjøre med lekebiler på opptegnende veier 

 Lete etter ting på bilder 

 Finne bestemte ting i rommet, ute i naturen, finne egne klær i en haug med klær 

 Sorteringsøvelser, f. eks etter form, farge, størrelse. 

 Bevegelsesleker 

 Kimslek 

 Memory-spill 

 Finne forskjeller-ulikheter 

 Følge f. eks en rullende ball med blikket 

 Stå stille og følge en person med blikket 

 Tegne/male på staffeli 



 Bevege seg i rommet, men ha øynene på et fast punkt 

 Flytte blikket mellom gjenstander på gitte signal 

 Plukke ut ting i rommet med lik farge 

 Lage stilleben med gjenstander i samme farge 

 

Hørselssansen. 

Ved hjelp av stereolydbilder gir hørselen oss mulighet for å lokalisere, bestemme retning, 

kjenne igjen og assosiere lyd. Øret registrerer bare lydsignaler, også er det hjernen som må 

tolke og forstå innholdet. Man vet at barnets hørsel fungerer allerede i slutten av fosterstadiet. 

Utviklingen går fra å bare kunne oppfatte enkeltlyder til man etter hvert kan oppfatte hvor 

lydene kommer fra, deretter til å oppfatte lyd, ord, setninger på riktig måte, men først i 4-5 års 

alderen begynner barnet å erindre det som blir sagt. 

Under utviklingen av hørselen og taleevnen hører ikke barnet nøyaktig hvordan ordene skal 

være, men lager sine egne ord. Sakte men sikkert hører barnet om den voksne snakker riktig 

eller galt, men barnet hører fortsatt ikke at det selv snakker "feil". Det er viktig at man ikke 

retter på barnet når det har feil uttale, men heller gjentar det riktige ordet. Eks: "Jæi dlikkel 

mekk" Ja, du drikker melk. 

Hørselsoppfatningen kan deles inn i flere faser: 

Hørselsbevissthet: Evnen til å oppfatte enkelt lyder, som flydur, tuting fra bil, banking på dør. 

Hørselskonsentrasjon: Evnen til å oppfatte hvor lyden kommer fra, og oppfatte volum og 

tonehøyde. 

Hørselsdiskriminering: Evnen til å oppfatte lyd, stavelser, ord og deler av setninger på riktig 

måte. Ofte blander små barn sammen lyder som likner på hverandre. Hvis litt større barn gjør 

dette kan det føre til uttalevansker. 

Hørselserindring: Evnen til å huske det som blir sagt. Kunne gjenfortelle en historie, 

fortelling. 

Det kan være noe galt med hørselen dersom barnet: 

 har forsinket språkutvikling 

 har dårlig eller spesiell uttale 

 babler lite 

 ikke reagerer på tiltale 

 spør mye om igjen 

 bruker øynene aktivt/ser på ansiktet ditt når du prater 

 er urolig og/eller ukonsentrert 

 trekker seg tilbake og leker alene 

 ofte er forkjølet 

 puster tungt med åpen munn 



 snorker 

 våkner mye om natten 

 har perioder med dårlig appetitt 

 tidligere har hatt ørebetennelser 

 

Tegn på ensidig hørselstap 

Vær oppmerksom når barnet har vansker med å: 

 lokalisere hvor lyd kommer fra 

 bedømme avstand til lydkilde 

 oppfatte tale fra en side 

 oppfatte tale i støy-fylte omgivelser 

 

Aktiviteter som stimulerer hørselssansen: 

 Dans til musikk. Stopp når musikken stopper, og gjør en oppgave som blir gitt. For 

eksempel: ligg ned, hopp opp. 

 Finne ut hvor lyder kommer fra 

 Rim og regler 

 Herme etter rytmer 

 Legg forskjellige ting i esker og la barna riste på dem, og gjette hva det er. 

 Lydlotto 

 Barna deles inn i 2 og 2. De skal være likt dyr i gruppen. Så skal barna lukke øynene, 

gå rundt i rommet og lage lyden til dyret de er, og kun ved bruk av hørsel finne igjen 

dyret sitt. 

 Lage fortelling, som barna er med på å gjenfortelle. 

 Synge sanger 

 Fortelle ting de har opplevd 

 Bevege seg til musikk 

 Være gode språkforbilder, ha en tydelig tale, snakke i rolig tempo 

 

Smakssansen: 

Denne sansen stimulerer vår appetitt, og gir også informasjon om giftstoffer i maten. Den gir 

oss informasjon om "riktige matvarer", og beskytter oss mot dårlig mat. Allerede tidlig i 

fosterstadiet blir smaksløkene utviklet, og fra barnet er ganske så lite utforsker det verdenen 

med å smake på ting. 

Smakssansen blir ofte inndelt i 5 grupper: søtt, salt, surt, bittert og umami (smaksstoffene fra 

proteiner i kjøtt og alger) 

Når vi spiser noe spiller flere av sansene inn. Lukt og smak skaper en felles opplevelse av det 

vi spiser, fjerner vi f. eks lukt vil maten smake helt annerledes enn om vi har begge sansene 

der. Har barnet andre sanser som ikke fungerer optimalt kan det være at dette vil påvirke 

smakssansen, og at barnet kanskje blir ekstra sensitivt ovenfor hva det spiser. 

 

 

Luktesansen: 



Det er ved bruk av luktesansen vi oppfatter lukt, og vi er i stand til å skille mellom tusenvis av 

ulike luktmolekyler. Tidlig i fosterstadiet blir luktesansen utviklet, og ved bruk av denne kan 

barnet gjenkjenne lukten av sin egen mor. Luktesansen kan hjelpe oss med mye, både 

vedlikehold av personlig hygiene, til å få gode duftopplevelser, men den kan også advare oss 

mot varer som brann, gasslukt. Dette gjør denne sansen til en viktig sekundærsans. 

Luktesansen kan hjelpe oss til å fremkalle minner fra tidligere opplevelser, og den kan også 

fremkalle følelsene man hadde i den aktuelle situasjonen. Denne sansen er også med på å 

forsterke de andre sansene ved å gi tilleggsinformasjon. 

For å trene denne sansen må man lukte på mange varierte lukter, slik at man kan bli flink til å 

gjenkjenne og skille dem fra hverandre. 
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