
 

Sensory Profile (Sensorisk Profil) 
Har du lagt mærke til, at dit barn kan have svært 
ved at udføre eller deltage i hverdagsaktiviteter, 
da det f.eks. over- eller underreagerer på 
forskellige sanseindtryk i hverdagen, har svært 
ved at koncentrere sig eller har indlærings- eller 
søvnproblemer?  
 
Så anbefaler vi, at du får lavet en Sensory Profile 
test på dit barn. 

 
Hvad er Sensory Profile? 
Sensory Profile er et standardiseret testredskab, 
der beskriver sammenhængen mellem barnets 
evne til at bearbejde sanseindtryk og barnets 
adfærd i forbindelse med dagligdagens 
aktiviteter.  
 
Måden hvorpå vi som mennesker reagerer på 
sansestimuli hænger sammen med vores 
neurologiske tærskelværdi, som kan beskrives 
som den mængde af stimuli, der er nødvendig før 
der udløses en respons. Adfærdsresponsen 
defineres som måden barnet handler på ift. sin 
neurologiske tærskel. Barnet kan enten reagere 
ved passivt at lade sig styre af sin tærskelværdi 
eller reagerer imod sin tærskelværdi.  
 

Den neurologiske tærskelværdi og barnets 
adfærdsrespons interagerer med hinanden og 
giver mulighed for at forklare, hvordan barnet 
bearbejder sensorisk information.  
 
Der er 4 mulige måder, hvorpå man kan 
bearbejde sensoriske informationer: 

• Nedsat registrering 

• Sensorisk søgende 

• Sensorisk følsom 

• Sensorisk sky 
 
Vi reagerer alle sammen forskelligt på 
sanseindtryk, derfor er formålet med Sensory 
Profile at afdække, hvorledes dit barn reagerer på 
sanseoplevelser i hverdagen, så du som forælder 
kan støtte dit barn på den mest hensigtsmæssige 
måde i hverdagen. Ligeledes kan redskabet 
bruges til at målrette den fremtidige intervention 
hos Leg med Sanserne, hvis der skønnes behov 
herfor.  
 
Redskabet består af et spørgeskema, som I som 
forældre skal udfylde i samarbejde med Leg med 
Sansernes ergoterapeut. Her skal I besvare en 
række dybdegående spørgsmål omkring barnets 
reaktioner på de forskellige sanseindtryk, det får i 
hverdagen.  
 

Herefter vil ergoterapeuten analysere 
testresultaterne. Dit barn kan ud fra 
testresultaterne enten score indenfor den typiske 
score i hver af de 4 kvadrantscore eller udvise 
mere eller mindre sansebearbejdning ift. andre 
inden for én eller flere af kvadrantscorerne. 
Testresultatet får I udleveret i rapportform.  
 
Når vi kender testresultatet og måden hvorpå dit 
barn bearbejder sanseindtryk, kan vi målrette 
interventionen, således der bliver arbejdet med 
lige netop den eller de sanser, dit barn har 
udfordringer med.  
 

Mulige måder hvorpå sanseintegrations-
problemer kan komme til udtryk: 

• Dårlig balance, højdeskræk, svimmelhed 

• Klodsethed 

• Overdreven lys/lyd/lugt-følsom 

• Søvnbesvær 

• Vælger at være tilskuer fremfor at deltage 
aktivt i lege 

• Kan være meget urolig eller meget stille 

• Har indlæringsvanskeligheder 

• Bliver hurtig træt og opgivende 

• Har svært ved at koncentrerer sig  

• Har behov for faste rutiner 

• Har svært ved at mærke sin krop 



 

• Har svært ved at tage tøj af og på 

• Er til én bestemt type mad  

• Har berøringsangst  

• Har svært ved at koordinere bevægelser.  
 

Hvad kan Leg med Sanserne tilbyde? 
Hos Leg med Sanserne er vi eksperter i 
sanseintegration og ved lige hvordan man kan 
arbejde med at stimulere kroppens forskellige 
sanser.  
 
Når du har fået udarbejdet en Sensory Profile vil 
ergoterapeuten hos Leg med Sanserne 
tilrettelægge træningen, således den er målrettet 
dit barns udfordringer.  
 
Dit barn har enten mulighed for at deltage på 
stimulastikhold, hvor det kan blive udfordret 
gennem leg sammen med andre jævnaldrende 
børn eller der kan tilrettelægges et forløb med 
individuel ergoterapi til dit barn. 
 

Brug for mere information? 
Du er velkommen til at kontakte Leg med 
Sanserne og få en snak om Sensory Profile, så du 
kan blive klogere på, om det er noget, dit barn 
har behov for.  

Priser 
Sensorisk profil 
Kr. 1500,-  
 
Stimulastik®hold 2 mdr. -4 år:  
290 kr. pr. Måned 
 
Ergoterapi til børn 
kr. 2925,- (5 timer) 

 
 

 
 

Find os her 
Leg med Sanserne 
Rugårdvej 15 A 
5000 Odense C. 
 

Kontakt 
Børneergoterapeut Mie Kronbær 
kontakt@legmedsanserne.dk 
Mobil: 21 29 48 7 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

Sensory Profile 

7-36 mdr.  
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