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Hvad er central auditiv processering? 

  Den centrale auditive processering refererer til 
den effektivitet som centralnervesystemet udnytter 
ved optagelsen af auditiv information. 

eller 

”Hvad vi gør med det, vi hører” 

http://www.hanen.org/
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(C)Auditory processing disorder er en 
tilstand med fejlprocessering af de 
auditive stimuli. Tilstanden skyldes 
ikke fejl i de kognitive, sproglige- eller 
andre højere ordens processer, men 
kan føre til problemer i de nævnte 
processer. 

 

Det er det vi gør, ved det vi hører. 

Definition 
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Afgrænsning af APD 
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• Integrerer auditive input 

fra de to ører 

• Behandler interaurale 

forskelle i intensitet og tid 

• Koder for retningen af 

lyde i rummet 

• Extrahere auditive signaler 

fra baggrunds støj over et 

bredt område af stimulus 

intensiteter 

• behandler frekvens og 

amplitude modulerede 

lyde 

Anatomien i de centrale auditive baner 

hjernestammen 
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Den centrale auditive processering er afhængig af: 
• Lyd lokalisation og lyd lateralisation 
• Auditiv diskrimination 
• Auditiv mønstergenkendelse 
• Temporale aspekter af hørelsen 

– Temporal integration, diskrimination, ordning og 
maskering 

• Auditive færdigheder ved konkurrerende 
akustiske signaler herunder dikotisk lytning 

• Auditive færdigheder ved forringede akustiske 
signaler 

 

 

 
 

      Kilde:ASHA (2005) 
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Ved APD har personen vanskeligheder i en 
eller flere af ovenstående færdigheder               
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 (C)APD er en forstyrrelse i den 
neurale processering af auditive 

stimuli 
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Hyppighed  

2 – 3 % af børn  

2:1 mellem drenge og piger 

10-20% hos ældre voksne 

 

 

                                         
                                                                                                    

Kilde: Chermak & Musiek (1997) 
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 årsager til APD 

 

 

25 – 30 % 

5% 

Neuro-morfologisk forstyrrelse 

Umoden hørenerve 

Neuro-degenerative vanskeligheder 

 

 Kilde: Chermak & Musiek (1997) 
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•Der er ikke nogen entydig forklaring. 

• APD kan være: 

 

•genetisk bestemt  

 

•forårsaget af iltmangel ved fødslen  

 

•anden senere neurologisk hændelse/påvirkning i 
barnets første år 

 

•gentagne mellemøre problemer, hvor hørelsen har 
været stærkt svingende i den periode, hvor barnet 
har udviklet sprog.  
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Kardinalsymptomer ved APD: 

 

 

• Vanskeligheder med at høre i baggrundsstøj 

• Opfattelse af flerleddede beskeder  

• Lokalisering (retningshørelse) 
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Lyde som af nogen opfattes som støj, kan af 

andre opfattes som sød musik 
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