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Sanseapparatet

De forunderlige sanser
"Et system som består af en sansecelle
eller en gruppe af sanseceller som giver
respons på en bestemt fysisk type energi
og som svarer til et bestemt område (eller
en gruppe af områder) i hjernen, hvor
signalerne bliver modtaget og fortolket.”

Aspergerforeningen
Mandag d. 17. oktober 2011
Kirsten Bundgaard
Specialist i pædiatrisk fysioterapi
Pædagogisk konsulent
Certificeret Studio III træner
Master i læreprocesser

Synssansen –

Følesansen –

den visuelle sans

• Sidder i øjet
• Registrerer lys, form og farver
• 10.000.000 bit/sek.- den største i
hjernekapacitet
• En kulturel vigtig sans
• Udvikles hurtigt efter fødslen
• Kontakt

• Sidder i huden
• Registrer tryk, berøring og
temperatur.
• 1.000.000 bit/sek
• Størst i omfang
• Barriere mod og bro til omverdenen

Lugte- og smagssansen

•
•

•

•

Sidder i næsen og på tungen
Tungen kan smage bitter, sød, salt og
surt
Lugt 100.000 bit/sek., smag 1.000 bit/
sek.
Lugtesans er tæt forbundet til
hukommelsen

Kirsten Bundgaard
www.neuro-team.dk

Den taktile sans

Høresansen –
•
•
•
•
•
•

den auditive sans

Sidder i øret
Registrere lyd og rytme
100.000 bit/sek
Beroligende
Rumlig orientering
Forudsætning for verbalt sprog
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Ligevægtssansen –

Balancesansen
•
Sidder i det indre øre
•
Buegangene – bevægelse, acceleration
•
Labyrinten – tyngdekraften og vibration
•
Stærk
•
Følsom
•
Konstant sansning

Outer and inner
senses
(Shore 2004)
Hørelse
Auditivt

Det proprioceptive system







Sidder i led og muskler
Registrerer tryk og træk
Leddets stilling
Kropsbevidsthed
Mest udenfor bevist opmærksomhed

Sanseopfattelse/perception
Syn
Visuelt
Ligevægt
Vestibulært

Berøring
Taktilt

Stilling-muskel
Proprioceptivt
Lugt
Olfactorisk

Neurologisk proces, som organiserer
signaler fra ens egen krop og fra
omgivelserne, og som gør det muligt at
bruge kroppen effektivt i omgivelserne.

Smag
Gustatorisk

Sanseopfattelse/perception
Centralnervesystemets evne til at samordne
to eller flere sanseimpulser, hvorved der
gives mulighed for et meningsfuldt og
brugbart respons (motorisk, perceptuelt,
indlærings og adfærdsmæssigt).

Kirsten Bundgaard
www.neuro-team.dk

Stillings- og muskelsansen –

den vestibulære sans

Sansemodulation:
Modulation er måden, hvorpå hjernen
sorterer, bearbejder og regulerer input og
derefter guider adfærd og aktivitetsniveau,
ved at fremme eller hæmme beskeder fra
sansesystemet.
Under normale forhold vil nervesystemet
reagere på nogle stimuli, mens den
ignorerer andre.
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Sansemodulation:
I følge Dr. Ayres er over 80% af vores
nervesystem involveret i denne neurologiske
proces eller i organiseringen af de sensoriske
input. Hjernen kan derfor karakteriseres som
en ”sensorisk bearbejdnings maskine”.

Sansemodulationsforandringer:
• ofte svært at regulere eget aktivitetsniveau
• ofte svært at fastholde normale grænser i forhold
til at registrere og reagere på sansemeddelelser
Det er ikke en hjerneskade men nærmere ”dårlig
forbindelse” eller ”trafikprop” i hjernen.

Sensoriske vanskeligheder
For at kunne udvikle en passende adfærd
overfor andre mennesker må man forstå, at
alle har forskellige sanseopfattelser og
være åben overfor, at mennesker med ASF
i særdeleshed kan have en forskellig/
anderledes sanseopfattelse

Sansemodulationsforandringer:
• En sanseoplevelse kan svinge fra det ene
tidspunkt af døgnet til det andet
• En passende registrering og reaktion på sanseoplevelsen kan være vanskelig
• En reaktion på en modulationsforandring kan
være, at personen reagerer med frustration,
angst, vrede eller resignation.

Sensorisk profil
A Personal view from Stephen Shore
Common sensory reactions

Winnie Dunn’s Sensory Profile
Sans

Mulig sansefølsomhed

Hvordan det føles

syn

Fluoreserende
lys

60 Hz lys er synligt. Det prøver at flygte eller
føles som at sidde i et
får et vredesudbrud
rum med blændende lys

lyd

Fugle kvidre

Føles som om fuglenes
næb skraber mod
trommehinden

smag

Undgår stærkt
Smager som syre eller
spytter maden ud
smagende mad anden ubehagelig stærk
smag

Kirsten Bundgaard
www.neuro-team.dk

Almindelig reaktion

forsøger at dække
over ørene

• Undersøgelsesmateriale til at udrede personens
sensoriske profil
• Der findes 4 forskellige udgaver af testen
Spørgeskema til hhv.
– 0 - 36 mdr. (engelsk) (til forældre, lærere og
pædagoger)
– 3 -10 år,
(dansk) (til forældre, lærere og pædagoger)
– 11 - 65 år (dansk) (til personen selv)
– 3 - 11,11 år (School Companion) (engelsk) (til
personen selv
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Sensorisk profil
Formålet med testen er:
• at blive klogere på egne reaktioner på
baggrund af sensorisk input.
• at få handlingsstrategier til indsats- og
kompensationsområder i forhold til de
sensoriske modulationsvanskeligheder der
kan være.
• at få afklaret om der er brug for at få
fjernet eller tilført stimuli.

Handler i overensstemmelse m/
tærskelværdien - uengageret i
omgivelser – drager sjældent
nytte af daglige rutiner

Handler ikke i
overensstemmelse m/tærskelværdien – utilpasset adfærdsmønster

HIGH (mange og
kraftige stimuli til
før en respons
udløses)

LOW (meget
få sansestimuli
til at udløse en
respons)
(Sensitization)

Fortolkning af testen
• Hver kvadrant er uafhængig / separat og
indeholder sit eget kontinuum. Derfor har alle
mennesker nogle aspekter fra hver kvadrant i
deres individuelle scoringsmønster
• Enhver kombination af kvadrantscorer er
mulig. Med andre ord, der findes ingen korrekt
måde at modulere sanseindtryk på. En person
kan være ”mere end andre” i en kvadrant og
”mindre end andre” i en anden kvadrant

Kirsten Bundgaard
www.neuro-team.dk

Handlingsstrategier
Bad i forhold til en person der har en
høj tærskelværdi i forhold til
”søge” sansestimuli

lav tærskelværdi i forhold til
”søge” sansestimuli

Auditivt - hørelse

Auditivt - hørelse

Spil livlig forskellig
baggrundsmusik.
Syng evt. forskellige sange
mens personen er i bad

Find en ”badesang” der
gentages mange gange og
som kan skiftes ud eller
udvides over tid
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Handlingsstrategier
Bad i forhold til en person med en lav neurologisk tærskelværdi
Auditivt hørelse

Visuelt syn

Vestibulært- Taktilt bevægelse berøring

Smag/lugt Multisenso
rielt

Luk badeværelsesdøren. Lad
vandet
løbe
gennem
en
vaskekludlyddæmpe

Fjern
badeprodukter og
andre
forstyrrende
elementer
fra badeværelset

Ens position
ved hvert
bad. Undgå
store bevægelser i
badet. Skab
rutiner - vær
vedholdende

Brug
uparfumerede sæbe
og creme

Kirsten Bundgaard
www.neuro-team.dk

Blødt/
varmt
håndklæde og
vaskeklud
Pres fast/
dup mod
huden ved
vask og
tørring

Etabler og
fasthold en
bestemt
forudsigelig rutine
ved
badning

Taktil og proprioceptiv stimulering
• Maveliggende –
ballstick bold eller
anden bold der rulles
fast og rytmisk på
personenes bag- og yderside (virker afslappende - sænker tonus)
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