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Uvanlig tolkning av sanseinntrykk blant 
mennesker med Autismespekterdiagnoser 



 Inntrykk vi mottar gjennom sansene og som 
bearbeides av hjernen. 

 Persepsjon trekker informasjon ut av sansingen 
ved å bearbeide den på ulike steder i hjernen 

 Persepsjon er den prosessen som foregår 
  når en organisme samler, tolker 
  og forstår informasjon fra den 
   ytre verden ved hjelp av sanser. 



Rita Jordan, Autisme i dag nr 1 2008 
 

En del spesiell atferd kan ses på som symptomer på 
underliggende (perseptuelle) særtrekk. Symptomene 
er ikke statiske. Den enkelte med autisme tilpasser 
seg disse symptomene og utvikler måter å greie seg 
på som kompenserer for vanskene og som er spesielt 
tilpasset deres egen måte å fungere på.                                        
Noen ganger kan denne kompensatoriske væremåten 
være lite funksjonell og kan føre til andre 
problemer, men det er viktig å godta den for å kunne 
forstå personen og hans/hennes atferd, selv om det 
kan være nødvendig å endre denne væremåten 
senere. 



 Syn 
 Hørsel 
 Taktilsans - oppfatter berøring, trykk, smerte 

og temperatur 
 Lukt 
 Smak 
 Propriosepsjon – Indre sansing og kroppens 

posisjon i rommet 
 Vestibulærsans – oppfatter endringer i 

kroppens posisjon og bevegelse 
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 Kan gjelde en, flere eller alle sanser 
 Nervesystemet og sansingen er ustabil og ikke 

konsekvent, dvs det kan variere med tid, 
dagsform og situasjon 

 Er ikke med i diagnosekriteriene, men de aller 
fleste rapporterer om persepsjonsvansker 

 Kan være et problem, men også en styrke 
 



 Overfølsomhet for lyder gjør at man blir fort 
sliten av å være på steder med mye støy, 
tilstelninger med mye mennesker for eksempel. 
Dette kan begrense hva slags sosiale ting man orker 
å være med på. Det kan gjøre det krevende å være 
blant barn. I tillegg til å bli utmattet over tid av 
generelt støy, kan man også reagere svært kraftig 
på enkelte lyder. Mange skvetter voldsomt av 
plutselige uventede eller høye lyder. Det kan være 
helt uutholdelig å måtte høre på støvsugere, 
motorsykler som brøler forbi, hunder som bjeffer, 
plystring eller smatting for å ta noen få eksempler. 
 

Marlen Hegna Foss, 
2007  



 Overfølsomhet for lys kan gjøre at en 
solskinnsdag virker smertefull. Å befinne seg på 
steder med mange ting å se på, stadige 
omskiftinger og ting som beveger seg kan slite 
en ut på samme måte som med lyder. Noen 
reagerer på lysstoffrør og greier ikke være i 
rom med slik belysning eller blir svimle og får 
vondt i hodet av pc-skjermer med for lav 
oppdateringsfrekvens. 
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Marlen Hegna Foss, 
2007  



 Noen er overfølsomme for smaker og lukter. 
Det kan gjøre at mat som virker innbydende for 
andre er frastøtende for dem, fordi de kan 
oppfatte aromaer som andre ikke gjør. Noen 
har store problemer med for eksempel andres 
parfyme eller deodoranter, eller kan reagere på 
enkelte rengjøringsmidler og blir kvalme. 
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Marlen Hegna Foss, 
2007  



 Manglende evne til å skille mellom forgrunns og 
bakgrunninformasjon 

 Flommen av sensorisk informasjon som ikke blir 
filtrert og «behandlet» tidsnok forårsaker 
forstyrrelser i persepsjonen 

 Gestaltpersepsjon fører ofte til forskjellige 
atferdsstrategier som har som mål å håndtere 
overbelastningen 
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 Forhøyet sensitivitet i forhold til noen 
sanseinntrykk. For mange inntrykk slipper 
gjennom  raskere enn hjernen kan bearbeide 
dem og inntrykkene er sterke.  
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 Forvirring  
 engstelse  
 irritabilitet  
 rastløshet  
 panikkanfall  
 hodepine  
 sinne-anfall  
 smerte 

 



Lavere sensitivitet for noen 
sanseinntrykk. For få inntrykk 
slipper gjennom slik at hjernen 
trenger veldig mange gjentakelser 
for å få noe å bearbeide. 
Personen oppsøker den samme 
typen sansestimulering igjen og 
igjen; biter, slikker, ser på lys, 
ser på TV leeeeenge 
 



 Mono-prosessering 
 Perifer persepsjon 
 Systemavstengning 
 Kompensering for upålitelige sanser med andre 

sanser 
 Resonans 
 Dagdrømming 



 ”Ansiktsblindhet” (prosopagnosi) 
 Synestesi 
 Sentral Auditiv Prosesseringsvanske (CAPD) 
 Scotopisk sensitivitet/Irlen syndrom 
 Sensorisk Integrasjons dysfunksjon 



Gutt, 10 år,                                         Gutt 9 år, 

Asperger syndrom                              Ingen diagnose 

Olga Bogdashina  



 Hva er bare annerledes og interessant? 
 Kartlegge hvordan eget stress og dagsform 

virker inn på de plagsomme sidene ved det. 
 Hva kan endres, hva må man leve med? 
 Forståelse fra omverdenen – eller ikke? 
 Behandling? 
 Ta nødvendige hensyn  til seg selv i hverdagen 

og si fra til andre om hvilke hensyn de bør ta. 



 Sanseintegrasjon 
 Sanserom 
 Irlen linser og briller 
 Aromaterapi  
 Mindfulness/meditasjon 
 Kuledyne/kulevest 
 Spre kunnskap og finne strategier til å leve 

med det 
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   Sanseintegrasjon er en prosess som foregår hos den 
enkelte, og handler om hvordan hjernen kan sortere og 
skjelne sanseinntrykk, så omverdenen og ens egen kropp 
oppleves behagelig  
 

I terapi jobber man mest med disse sansene: 
   - Taktil 
   - Proprioseptiv sans 
   - Vestibularsans 
 
Samspillet mellom disse sansene er komplisert. Når de er 

godt integrert  og “spiller sammen “ gjør de det mulig for 
oss å erfare, tolke og reagere på ting i omgivelsene 
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 http://amajo.no/taktil-stimulering-protac-
produkter (Kuledyner m.m.) 

 http://spiss.no 
 http://www.nordvoll.gs.oslo.no 
 http://www.birgitte-

gammeltoft.dk/artiklernye/kursusnoter/Sansei
ntegration%202013-3%20dias.pdf 

 http://www.wisebrain.org/WBB5.3.pdf (På 
engelsk) 
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 Olga Bogdashina - Persepsjon hos personer med 
autisme ogAsperger-syndrom  

 Phoebe Caldwell – Intensiv og tilpasset 
kommunikasjon (første halvdel av boka) 

 Gunilla Gerland – Et rigtig menneske 
 Donna Williams - Autism and Sensing: The 

Unlost Instinct 
 Kaspar Bastholm Elsvor – En helt annen verden 
 Susanne Schäfer - Stjärnor, linser och äpplen 

  - att leva med autism 
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