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Beskrivelse 
Sensory Profile er et standardiseret og struktureret interviewredskab til at afdække sensoriske 
modulationsforstyrrelser hos børn, unge og voksne. På kurset tages der primært afsæt i Sensory 
Profile 2, som er en revidering af alle børn/unge-udgaverne (2016). Viden fra den originale Sensory 
Profile inddrages på kurset.  
 
Kurset foregår opdelt over i alt fire undervisningsdage. Det forudsættes, at kursisten arbejder med 
testmaterialet mellem 1. og 2. del af kurset. Kurset tager primært udgangspunkt i brugen af Sensory 
Profile til børn 3 mdr. -14 år og voksne med en mentaludviklingsalder, der kan undersøges med SP2. 
Kurset indeholder også en introduktion til skoleudgaven, der kan anvendes til børn i alderen 3-14 år. 

Sensory Profile 2 er en spørgeskemaundersøgelse, der med udgangspunkt i barnets hverdag, 
undersøger sammenhængen imellem barnets sensoriske bearbejdningsmønstre og adfærd. 

Af hensyn til udbyttet af kurset forudsættes det, at kursisten har adgang til testmaterialet i egen 
afdeling, eller at materialet anskaffes til kurset (forhandles gennem Pearson Assessment i 
Danmark). Der vil være scoringsark til egen test på kurset.    

Målgruppe 
Ergo- og fysioterapeuter, der arbejder med børn og unge, eller med voksne med en mental 
udviklingsalder mellem 3 mdr. og 14 år. Det er også muligt at deltage hvis du ønsker at arbejde med 
målgruppen. 

Overordnede mål og læringsudbytte 
At kursisten tilegner sig viden om og forståelse for det teoretiske grundlag bag Sensory Profile 2 og 
efterfølgende kan anvende metoden i praksis.  
 
Indhold 

• Introduktion til Sensory Profile 2 og det teoretiske grundlag  
• Kursusdeltagere udfylder selvvurderingsskema (SP unge/voksne)  
• Administration, scoring og fortolkning af Sensory Profile 2 – børneudgaverne, med fokus på 

barnets individuelle sensoriske profil 
• Gennemgang af scoringskvadranter og overordnede interventionsforslag  
• Video af skoleelever med forskellige sensoriske profiler  
• Modulation (konteksten for Sensory Profile-testen)  
• Introduktion til Sensory Profile 2 – skoleudgaven, med fokus på skolefaktorer (2. del) 
• Eksempel på en case og formidling af en case med skoleudgaven. 
• Gruppearbejde med afsæt i kursisternes egne cases.  
• Det neurofysiologiske grundlag bag Sensory Profile – evidens 
• Eksempel på hvordan barnet kan inddrages i planlægning af intervention 



 

 2 

Kursisten medbringer et udfyldt Sensory Profile 2 spørgeskema på 2. del af kurset.  

Form 
Undervisningen foregår som teoretiske oplæg, praktiske øvelser og case arbejde, hvor kursisternes 
praksis inddrages.  

 
Underviser 

Ulla Sparholt; specialeergoterapeut – børn, pd. i psykologi og Ms i Læreprocesser  

 
Tid 
1. del:  5.marts 2020 kl. 9 – 16 
 6. marts 2020 kl. 9 – 16 
 
2. del:  2. april 2020 kl. 9 – 16 
 3. april 2020 kl. 9 - 16 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TILMELD DIG HER: 

Dato: 5.-6/3 og 2.-3/4 2020 

Sted: Mødecenter Odense, Buchwaldsgade 48, 5000 Odense C 

Pris: 8200 kr. ex. moms inkl. forplejning og kursus materiale. 

Bindende tilmelding: Så længe der er ledige pladser og senest  
3/2 2020 på dette link: https://bornespecialisterne.nemtilmeld.dk/6/ 

Spørgsmål kan rettes til os på e-mail eller Tlf.: 42676968. 
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BørneSpecialisterne ApS 
Lindvedvej 73, 5260 Odense S 
Kursusansvarlig Sanne Nielsen 

Telefon: +45 42676968 
www.børnespecialisterne.dk   

E-mail: kursus@bornespecialisterne.dk  
 

 


