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Tränar hjärnan tänka nytt

Camilla Söderlund har i sitt ar-
bete som speciallärare stött på 
många barn med olika former av 
läs- och skrivsvårigheter, kon-
centrationsproblem och myror i 
brallan.

Och insett att skolan har be-
gränsade resurser att hjälpa de 
här barnen komma till rätta i 
skolmiljön. Det går att lindra 
symtomen men kärnan är svår 
att komma åt.

När Söderlund för snart fyra år 
sedan fick möjlighet att studera 
sensomotorisk reflexpedagogik 
vid ett institut i Sverige föll bi-
tarna på plats. Med cirka 30 års 
lärargärning framför sig kunde 
hon inte tacka nej till det verktyg 
hon blev serverad.

– Det handlar om att skapa 
förutsättningar för att barnen 
ska lära sig läsa och skriva, säger 
hon.

Det centrala i hennes arbete är 
att kartlägga aktiva spädbarns-
reflexer och skapa träningspro-
gram som integrerar reflexerna i 
kroppen. Hon söker alltså nyck-
lar till de lås som sätter käppar i 
hjulet för barnen.

– Alla kan ha aktiva reflexer 
kvar men om de inte stör dig 
finns det ingen orsak att göra nå-
got. Men om ett barn på årskurs 
2 har problem med läsningen lö-
nar det sig absolut att kolla upp 
det, säger Söderlund.

Kartläggningen av reflexerna 
grundar sig på kriterier som de-
finierats av brittiska och ryska 
forskarteam. En central gestalt 
är Svetlana Masgutova som ut-
vecklat en egen metod för inte-
grering av primitiva reflexer.

myror i brallan kan ha 

ryggradsreflexen aktiv, medan 
en aktiv nackreflex kan påverka 
handstilen, orsaka passgång och 
göra rörelser som korsar krop-
pens mittlinje knepiga. Enligt 
Söderlund är många medvetna 
om att ryggradsreflexen kan vara 
aktiva hos rastlösa barn. Men 
hon upplever att FPR-reflexen 
(fear paralysis reflex) är nog så 
viktig hos de livliga barnen men 
också när det gäller barn med se-
lektiv mutism, det vill säga barn 
som inte pratar fast de har förut-
sättningar för det.

– De här barnen är svåra att 

nå. Jag har verkligen inte svaren 
på allt men jag vet att FPR-re-
flexen spelar roll.

Söderlund talar om ”inutire-
flexer”.

– Barn som har dem aktiva ser 
på omvärlden genom ett filter av 
skräck. De har alla sinnen öppna 
och kroppen är hela tiden beredd 
på flykt eller kamp. Det påverkar 
deras självkänsla och hela deras 
sätt att vara.

ringat in 
problemen får varje klient ett 
individuellt träningsprogram 

med rörelser. Övningarna är 
tredelade: reflexintegrering, 
hjärngymnastik och rytmisk rö-
relseträning. 

Övningarna tar fem–tio minu-
ter och ska utföras fem dagar i 
veckan. Barnen behöver oftast 
hjälp av en vuxen eftersom till 
exempel reflexintegreringen be-
står av tryck på olika ställen på 
kroppen.

– Vi hjälper hjärnan hitta ett 
nytt sätt att tänka. Med den ryt-
miska rörelseträningen jobbar vi 
med att skapa snabbare förbin-
delser till hjärnan. Medvetandet 

ska kunna ta hela hjärnans kapa-
citet i bruk, säger Söderlund.

Klienterna gör återbesök med 
fyra–sex veckors mellanrum för 
att få uppmuntran, feedback och 
fortsatt handledning.

Inget sker över en natt, men på 
några månader brukar träningen 
ge resultat. De flesta klienter har 
kontakt med Söderlund i 6–18 
månader.

– Jag vill påstå att det är bara i 
enstaka fall som jag efteråt tänkt: 
varför hände det inget mer, var-
för går de inte framåt, säger Sö-
derlund.

Eftersom reflexer och hur de 
påverkar kroppen är individuel-
la gör det forskningsfältet svårt. 
Speciellt den rytmiska rörelse-
träningen är omstridd. 

Camilla Söderlund medger att 
reflexerna är knöliga att testa 
och är barnet spänt kan det vara 
svårt att få entydiga reflexsvar. 
Hon testar reflexerna varje gång 
klienten besöker mottagningen 
men litar också mycket på sina 
ögon.

– Verkligheten är viktigast. 
Om träningen verkligen gör nyt-
ta brukar vi se det också. säger 
hon.
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När Edit Kackur var åtta år och 
gick på tvåan i Språkbadsskolan 
var läsningen en kamp. 

– Det var jobbigt och jag hade 
ingen lust att läsa. Det var också 
svårt för mig att hålla i pennan, jag 
tryckte på för hårt, säger hon.

Edits mamma Pia Norrbäck-
Kackur är tacksam över att sko-
lans lärare tog kontakt när de 
märkte att läsningen inte flöt som 
den skulle. Edit fick mycket hjälp 
av sin lärare och speciallära-
ren, men Norrbäck-Kackur ville 
också testa i fall reflexpedagogen 
Camilla Söderlund kunde hjälpa 
dottern.

Söderlund kollade reflexer 
och kroppshållning samt Edits 
samsyn. Och hittade en hel del. 
Bland annat var den asymetriska 
toniska nackreflexen aktiv – den 
som påverkar ögon-handkoordi-
nationen.

– Den påverkar handens fin-
motorik. Du jobbar mot reflexen 

och håller pennan i ett krampak-
tigt grepp, förklarar Söderlund.

Också den symmetriska tonis-
ka nackreflexen var aktiv, vilket 
kunde ligga bakom Edits problem 
att skriva av text från tavlan. 

Edit och hennes föräldrar fick 
ett träningsprogram som skulle 
hjälpa dem integrera reflexerna 
i kroppen.

också upp 
Kackurs samsyn med hjälp av 
ett bernelloscope. Edit fick se två 
brickor med bokstäver på rad och 
räkna upp vad hon såg. I stället 
för att smälta ihop brickorna till 
en bild såg Edit två bilder, vilket 
bland annat berodde på att inget-
dera ögat var dominant.

– Hon började läsa med ena 
ögat och när hon kom till mitten 
bytte hon öga. Det störde läsning-
en, säger Camilla Söderlund.

Edit beskriver vad hon såg:
– Jag såg dubbelt. Samma rad 

låg nedanför och emellanåt för-
svann bokstäverna.

För mamma Pia Norrbäck-
Kackur var ögontestet en aha-
upplevelse.

– Det var super att få reda på 

det. Om ögonen hoppar i mit-
ten av raden hjälper det inte att 
kämpa med läxläsningen. Vi 
blev tvungna att börja i en an-
nan ända: se till att det ena ögat 
blev dominant och få en fung-
erande samsyn, säger Norrbäck-
Kackur.

Genom att låta dottern följa 
mammans finger i ett speci-
ellt mönster bland annat uppi-
från–ner, från höger till vänster, 
förbättrades samsynen för Edits 
ögon.

– Vi tränar ögonen att följa 
fingrets rörelser, säger Söder-
lund.

Efter några månaders träning 
var förbättringen uppenbar. En 
dag hittade mamman Edit för-
sjunken i en bok.

– Hon sa: mamma jag läser 
min andra bok! säger Pia Norr-
bäck-Kackur.

Och på hösten fick Söderlund 
ett textmeddelande: Edit har läst 
åtta böcker under höstlovet. Sö-
derlunds reaktion var ren och 
skär lycka. 

– Ett barn på årskurs 2 har så 
många år kvar i skolan. Att hitta 
en lösning med den här träning-

en är underbart, säger Camilla 
Söderlund.

De olika övningarna fick till 
stånd en dominoeffekt. Samti-
digt som läsningen började flyta 
lärde sig Edit slå kullerbyttor 

och cykla. Via skolpsykologen 
kunde man konstatera att Edit 
gått framåt 1,5 år på bara ett 
halvt år.

Resultatet är i hög grad bero-
ende av upprepningar. 

– Det fanns perioder när vi 
kom av oss med träningen. Men 
det krävs inte mycket jobb, fem 
minuter om dagen räcker, säger 
Pia Norrbäck-Kackur.

Edit fann lusten att läsa

En medelålders man skidade på 
isen mellan Hoppholmen och 
Lillgrundet på Pirilöfjärden efter 
klockan ett på söndag eftermid-
dag då isen under honom plöts-
ligt brast. Mannen och de tre 
schäfrarna hamnade i vattnet.

– Isen hade lagt sig under nat-
ten, men den var fortfarande för 
tunn för att hålla mannen och 
hundarna, säger jourhavande  
brandmästare Jyri Jäntti.

En man som åkte skridsko i 
närheten försökte hjälpa till, men 
hamnade själv i vattnet en kort 
stund. Tillsammans med gran-
narna larmade han räddnings-

verket och lyckades med hjälp 
av en roddbåt och en stege hålla 
mannen ovanför ytan tills rädd-
ningsverket kom till platsen.

– Vi var på plats ett par minuter 
senare. Då var mannen i väldigt 
dåligt skick, han var på gränsen 
mellan liv och död, säger Jäntti.

Mannen fördes till sjukhuset 
kraftigt nedkyld och utmattad.  
Senare på dagen fördes han vi-
dare till Uleåborgs Universitets-
sjukhus. På söndagskvällen var 
mannens tillstånd ännu oklart.

Även hundarna räddades ur va-
ken. Jäntti uppger att de led av ned-
kylning, men såg ut att klara sig.

Polisen säger att den hårda 
vinden i kombination med köl-
den de senaste dagarna har gjort 
att isarna inte lägger sig som van-
ligt och manar till försiktighet.

Man och 
tre hundar 
genom isen
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i korthet

Två unga pojkar greps i Nordeas fastighet på Strand-
gatan där de höll på att göra inbrott tidigt på söndagsmor-
gonen. Pojkarna krossade ett fönster i byggnadens trapphus, 
genom vilket de gick in. De krossade även ett fönster i dörren 
till Eurokangas.

Då polisen kom till platsen befann sig den ena pojken i 
trapphuset och den andra försökte gömma sig under ett bord 
inne i tygaffären. Polisen uppger att de två pojkarna var beru-
sade då de greps. 

Någon krockade med en bil som stod parkerad i 
korsningen av Holmgatan och Fältskärsgatan på söndag mor-
gon mellan klockan 07.00 och klockan 09.04.

Polisen tar emot tips på telefonnummer 071-8747744. 

Redaktören Marja Nyman har all-
tid reagerat med magen, speciellt på 
stress.
– Då det ännu kombineras med då-
lig matsmältning och en lat tarm blir 
följderna svullenhet och förstopp-
ning. 
Marja är en före detta utbildare inom 
restaurangbranschen och en passio-
nerad kulinarist. Till exempel under 
festperioder njuter hon av hela hjär-
tat av god mat.
– Jag vill inte räkna varje munsbit ef-
tersom mat är en njutning. Följderna 
blev att hon inte tänkte rymmas i klä-
derna, det spände i midjan och hon 
kände sig övermätt.

– Jag gick in i en butik och frågade 
om råd. Jag blev rekommenderad 
Fructolax.
Marja bestämde sig för att pröva, 

även om hon var väldigt skeptisk till 
en början. Under fyra kvällar tog hon 
ändå en halv tärning – och blev för-
vånad:
– En otrolig mängd slaggprodukter 
avlägsnades ur min kropp på natur-
lig väg utan några bieffekter. Jag kän-
de mig energisk och sötsuget börja-
de försvinna. Jag började också se 
på hälsosammare mat och  gick ner 
i vikt.
Den nya midjan uppmuntrade Marja 
att motionera, vilket ledde till ytterli-
gare viktminskning.
Marja tycker att Fructolaxtärningar-
na har en saftig och fyllig smak. På 
resor har hon också med sig Fructo-
laxtabletter.
Från hälsokostaffärer, apotek och va-
ruhus.  Läs mer: www.harmonia.fi
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