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Hvad er autisme?

• En neural udviklingsforstyrrelse

• ~ 1 % af befolkningen (DK 2000-2001: 2,8% : 3,9% !, 1,6% ")

• Stor heterogenitet

• DiagnosEceret på baggrund af adfærd
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AutismeSpektrumForstyrrelser
• DSM-5 (2013) og ICD-11 (2022)

• Sanseforstyrrelser - over- og under-følsomhed

• Stereotype og repetitive adfærdsmønstre

• Specialiserede interesser og evner

• Sociale og kommunikative vanskeligheder

Hjernens udvikling

I den voksne hjerne:
- 19-23 milliarder (109) nerveceller i neocortex (Pakkenberg & Gundersen, 1998)
- 60-150 billioner (1014) synapser i neocortex (Stiles & Jernigan, 2010; Pakkenberg, et al. 2003) 
- 105 milliarder (109) nerveceller i lillehjernen (Andersen, Korbo, Pakkenberg, 1992)
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Præ-frontal kortex: Planlægning, beslutningstagen, emotionsregulering

Temporal: Social-kognition,  sprogbearbejdning

Amygdala: Salience – væsentlighed (i samarbejde med insula og ACC)

Neurons in brains from people with au2sm do not undergo normal pruning during childhood and adolescence. The images show representa2ve
neurons from unaffected brains (le;) and brains from au2s2c pa2ents (right); the spines on the neurons indicate the loca2on of synapses. (Image:
Guomei Tang and Mark S. Sonders/CUMC)
REF: Tang G, Gudsnuk K, Kuo SH, Cotrina ML, Rosoklija G, Sosunov A et al. Loss of mTOR-dependent macroautophagy causes au2s2c-like synap2c pruning deficits. Neuron 2014; 83: 1131–1143.



11/03/2019

4

Autisme: Over- og under-connectivitet i hjernen

Se fx: Rane, P., Cochran, D., Hodge, S. M., Haselgrove, C., Kennedy, D., & Frazier, J. A. (2015). Connectivity in autism: a review of MRI connectivity studies. Harvard review of psychiatry, 23(4), 223.

Hørelse (Auditorisk)
Intensitet, tonalitet, lokalitet, 
timbre, temporal information

Syn (Visuel)
Lys, farve, dybde, facon, 

bevægelse

Lugt (Olfaktorisk)

Smag (Gustatorisk)
Surt, salt, sødt, biBer, umami

Balance og retning
(Vestibulær)

Balance og ligevægt, 
bevægelsers retning og

hastighed

Muskel-led (Proprioceptiv)
Muskel-led sansen, position, 

muskelspænding

Kropsfornemmelser
(Interoceptiv)

Arousal, sult, tørst, træthed, 
toilettrang, smerte

(nociception)

Føle (Taktil)
Berøring og tryk, 

konsistens/strukturer, 
kulde/varme, vibration
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Hvordan er sanserne typiske påvirket hos 
mennesker med autisme? Hørelse

• Selv lave lyde høres
• Høje lyde er smertefulde
• Snak er meget forstyrrende
• Ængstelighed ved specifikke lyde

Følesans (taktilt):
• Berøring
• Vaskemærker i tøj
• Kræsenhed – tekstur og konsistens
• Temperaturfornemmelse
• Smertefornemmelse

Syn
• Sollys
• Blinkende/flimrende lys
• Farver

Smag
• Kræsenhed
• blandingssmage, nye smage, kraftige smage
• Opkastfornemmelser

Lugt
• Kaffe
• Mennesker
• Kvalme/hovedpine/ubehag

Vestibulær/balance
• Dårlig balance
• Svimmelhed
• Ubehag ved bevægelse
• Højdeskræk

Proprioceptivt/muskel-led sansen
• Manglende kropsfornemmelse og koordination
• Atypisk kropsholdning og tonus
• Svært ved at justere trykket i f.eks. kram

Synæstesi 
18,9% ASD vs 7,2%  NT
(Baron-Cohen et al. 2013, Mol. Aut.)

InterocepCvt
• Bemærker ikke arousal
• Regulerer ikke adfærd
• Dårlig emo[onsgenkendelse

Sanserne påvirker følelser - Interoception
• Nedsat fornemmelse af kropsligefornemmelser og arousal

• Aleksithymi (uden ord for følelser, Sifneos, 1973)
• Type I og type II aleksithymi
• 8-10% prævalens
• 60-80% prævalens i ASF (Fitzgerald & Bellgrove, 2006; Hill & Berthoz, 2006)

• Besvær ved at identificere følelser 
• Besvær ved at adskille følelser fra kropslige signaler
• Besvær ved at beskrive følelser til andre
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Vores sanser påvirkes af forventninger
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Hvordan påvirker forventninger
sansning i ASF? (Skewes & Gebauer, 2016)

The cricket game

Deltagere:

20 højt-fungerende voksne med ASF 
(7 kvinder)

19 neurotypiske voksne (10 kvinder)
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75% 25%

150 black crickets 50 white crickets

150 black crickets 50 white crickets

Let opgave

Svær opgave

E.g. Noise 
(functional chip)

E.g. Signal 
(broken chip)

μ = 20 deg μ = 28 deg
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Vores sanser påvirker hinanden!
McGurk-effekten i ASD (Mongillo et al., 2008; Taylor, Isaac, & Milne, 2010; Williams et al. 2004)

Vores erfaringer og konteksten påvirker hvad vi sanser…
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Hjernen leder efter mening…
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Tonehøjde
Børn med au+sme:

• er bedre +l at iden+ficere, huske, og reproducere tonehøjde (Heaton, 1998; 
2003; Järvinen-Pasley and Heaton, 2007; Heaton et al 2008; Bonnel et al. 2010; Jones et al. 2009)

• fokuserer mere på tonehøjde end på mening i tale (Järvinen-Pasley et al. 2008)

Hjernens fortolkning af sanseindtryk 
afhænger af:

• Forventninger

• Integrationen med andre sanseindtryk

• Filtrering

• Hvordan vi danner mening
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• Over- og under-sensitivitet
• Anderledes arousal og opmærksomhed

- Filtrering
- Sanse-overload
- Følelsesgenkendelse

• Forbedret diskrimination
- Detalje-opmærksomhed og –hukommelse 
- Særlige evner f.eks. Absolut gehør (10% i autisme vs 0,01%)
- Fragmentering (manglende sanseintegration)

• Sensorisk nydelse: selv-stimulation og sensoriske særinteresser

Opsamling på sanserne i autisme

• Stress og overbelastning

• Irritabilitet og aggressioner

• Social isolation

• Angst

• Motoriske problemer

• Anderledes læringsstil

• Problemer med at forstå andre 

mennesker (mentalisering)

Problemer med sansemodulation kan resultere i:
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Hvordan kan sanseforstyrrelser udredes?
• Sansning bør altid inddrages i forståelsen af 

mennesket med autisme

• Forældre-interview
• Observationer

• Sensorisk profil (Dunn, 1999)
• Psykologer, fysio- og ergo-terapeuter

• Sensory Perception Quotient (Tavassoli, Hoekstra & Baron-
Cohen, Molecular Autism , 2014)

Sensory Perception Quotient
Jeg ville bemærke hvis nogen kom 5 saltkorn i mit vand

Jeg ville kunne adskille forskellige mennesker på deres lugt

Jeg ville ikke bemærke hvis nogen kom en teskefuld sukker i min te

Jeg ville ikke være bange for at slå mig, hvis jeg faldt af min cykel i høj hastighed

Lyden af et klaver og en violin, der spiller samme tone lyder meget ens

Jeg kan ikke tolerere varme bade (over 40*C) 

Jeg ville være i stand til at opfatte ændringen i belysningen hver gang en lysdæmper bevæges et hak

Jeg ville være den sidste til at bemærke hvis noget brændte

Jeg kan let høre hundefløjter i parken 

Jeg ville ikke være i stand til at smage forskel på to stykker mørk chokolade

Når folk taler, er det som om ordene smelter sammen

Jeg ville ikke kunne dufte hvis nogen griller 20 meter væk

Jeg kan ikke dreje rundt og rundt, uden at falde om

Jeg kan mærke forandringen af temperaturen i en kop kaffe efter den har stået i 1 minut.

Jeg bemærker vægten og trykket fra min hat på hovedet

Jeg kan ikke høre bassen i musik

Jeg ville ikke kunne mærke mærket bag på min trøje, selv hvis jeg tænkte over det

!Meget enig  ! Enig  ! Uenig  !Meget uenig

www.autismresearchcentre.com/arc_tests
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Hvordan taler jeg med fagpersoner om mit 
barns sanseudfordringer?

Proprioception

Vestibulær

Syn

Hørelse

Sm
ag

Lu
gt

Berøring/føle

Hypersensitiv:

Forstærket sansning:

Nedsat registrering:

Sensoriske interesser/nydelse:

Kontekst:

Strategier:

BERØRING/FØLE
Hypersensitiv: Konsistens i mad 
f.eks. Vingummi og blommer. 
Beskidte fingre, særligt med mudder 
eller ler.
Forstærket sansning: Ja

Nedsat registrering: Temperatur

Sensoriske interesser/nydelse:
At blive nusset på ryggen

Kontekst: Særligt udtalt ved stress

Strategier: Vi bruger nusning og 
fysisk kontakt til at nedregulere efter 
konflikter. Vi taler om madens 
konsistens og prøver at smage nye 
fødevarer når det er muligt.

VESTIBULÆR
Hypersensitiv: Bliver let svimmel og 
køresyg

Forstærket sansning: %

Nedsat registrering: Dårlig balance 

Sensoriske interesser/nydelse:
Kan lide at blive gynget langsomt i 
hængekøje

Kontekst: uafhængigt af kontekst

Strategier: Holder restitutionspauser 
efter transport. Laver enkle 
balanceøvelser i idræt.

REF: Stephen Shore

Interoception – indre kropsfornemmelser

• Mindfulness
• Musik
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Del jeres erfaringer..

• Hvad gør I for at tage højde for jeres barns 
sensoriske udfordringer i dagligdagen? Hvilke 
strategier og erfaringer har I?

Tak for i aften J Line Gebauer

e-mail: jgli@aarhus.dk
line.gebauer@clin.au.dk
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