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Interessekartlegging (eksterne 0-18 år)  

Faste besøk 

Individuelle tilbud til sped- og småbarn

Utvidet interessekartlegging

Regelmessige besøk

Mestrende barn-gruppe

Kurs og konsultasjon til personalet i barnehager, 
skoleklasser, helseinstitusjoner

Barseltreff (spedbarn med foreldre)

Habilitering
Individuelle tilbud

Helsefremmende 
tilbud til barn,
foreldre/helsestasjon, 
barnehage og skole

Forebyggende og 
helsefremmende arbeid –
universalt tilbud,  primær- og 
sekundærforebyggende tilbud til 
grupper

Informasjon om tjenestetilbudet 
ligger på Melhus kommunens 
hjemmeside.
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Sanserom og multisensoriske miljø

«A multisensory environment is a dedicated space or room: 

… where stimulation can be controlled, manipulated, 

intensified, reduced, presented in isolation or combination, 

packaged for active or passive interaction, and temporally 

matched to fit the perceived motivation, interests, leisure, 

relaxation, therapeutic and/or educational needs of the user. It 

can take a variety of physical, psychological and sociological 

forms.» 

(Pagliano, 1999, s.107)





 
 
 

 

Bli kjent med barnet i sansesenteret 

 

Hva interesser barnet? 

o se på 
o lytte til 
o kjenne på 
o bevegelse 

 

Hva kan forstyrre fokuset? 

Hva gir ro og hvile? 

 

Barnets sansing kan gi ideer til  

hva det trenger av miljøtilpasning, 

styrke barnets selvregulering, samt 

måter å møte barnet på.  

 

Målet er at denne forståelsen 

overføres til barnets hverdag og 

fremmer barnets livsmestring. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Utforske barnets interesser 

og behov gjennom 

sanseperspektivet. 

Tilrettelegging av 

omgivelser og fysisk miljø. 

Finne ut av barnets 

bevegelsesmønster. Støtte 

videre motorisk utvikling. 

Tilpasse lyd, lys, bevegelse 

og hudkontakt som barnet 

trenger for å slappe av. 

Muliggjøre tilstedeværelse, 

øke sensitivisering og 

fremme gode opplevelser.  















En metode i sanserom - interessekartlegging

Terapeutisk arbeid i 
sanserommene, 
med barnet som 
veiviser

 

 

 
1. Henvisningsskjema 

2. Kartleggingssamtaler 

3. Utprøving av sanserom og utstyr 

4. Tilpasning under og etter utprøvingen 

5. Refleksjoner og deling av kunnskap og erfaringer  

6. Videre samarbeid og kompetanseheving? 







Forholdet mellom hverdagens fysiske miljø og sanserom i metoden interessekartlegging

• Hjemme

• Barnehage 
eller skole

Utgangs-
punkt

• Behovet 

• Barnet får 
utfolde seg 
i et 
tilpasset 
fysisk miljø

Interesse-
kartlegging

• Hjemmet

• Barnehage 
eller skole

Overføring 
av 

kunnskap



Relasjoner og kompetanse i sanserom i et transaksjonelt perspektiv

Barnet 
påvirker

Sansningspreferanser

Samspills-
partner 

oppfatter 
Medopplevelse

Ny 
oppfatning 
av barnet

Justering av relasjon



Relasjonens kraft under utforsking av kropp og sanser ved interessekartlegging



Opplevelser og glade barn gir gode minner og erfaringer, som 
kanskje er særlig viktig for barn som har hatt mange vanskelige 
erfaringer i starten av livet. 



Ta gjerne kontakt ☺

Vil du vite mer?
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