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Noen ganger blir det bare for mye… 



Og det kan være vanskelig å skille 
skitt fra kanel 

 



Oppsummering  
• Noe om vanlig hjernefunksjon  
• Noe om hjernefunksjon ved 

utviklingshemming/autisme 
• Som kan si noe om hvorfor det er økt sårbarhet 

for kognitiv overbelastning 
– Hva det er 
– Hvordan det kan se ut 
– Hva kan man gjøre for å forebygge eller avlaste 

 
 

 
 



”Utviklingshemming? Ja det har jeg, og det 
betyr at jeg har vanskelig for å lære det som 
er vanskelig” 

 



ASD 

 



Noe viktig om hjernens fungering 
• Hjernen har skrekkelig mange oppgaver! 
• For å ikke dø av utmattelse har vi hjelp av 

– Automatisering 
– Forenkling (kategorisering) og generalisering 
– Filtrering 
– Lager helhet og mening av fragmenter 
– Effektiv styring av oppmerksomheten (mot det 

sentrale i situasjonen, det som er lurest for å løse 
oppgaven) 

 



eksempler 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

• ”menn kan ikke gjøre to ting på en gang” 

http://brisray.com/optill/oind.htm
http://www.google.no/url?url=http://www.donald.no/artikler/hva-slags-botter-gar-det-ikke-an-a-helle-noe-i/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=38kzVNKBHuXuyQOR94Ao&ved=0CBkQ9QEwAg&usg=AFQjCNG6-P1KGzcMwrI7HjzWt9YRZBLqtw


Generelt om autisme 
/utviklingshemming og 
hjernefunksjon 

• Ikke lik tilgang på eller bruk av ”hjernesnarveier” 
 

• Redusert automatisering av noen sentrale funksjoner (få tak 
på sosiale tegn, bruke sosiale ferdigheter..) 
 

• Kan gå glipp av eller misoppfatte fragmentene som settes 
sammen til helhet, eller sette elementene feil sammen 
 

• Redusert filtrering av ”uviktig” eller forstyrrende stimuli 
 

• Noe eller sterkt redusert generalisering 
 

• Mindre effektiv eller annerledes styring av oppmerksomheten 



ASD 



ASD- hjernen 
 
 
”hver gang jeg får kjeft kjenner jeg at det blir 

strøm oppi der, det kiler i hodet og det liker 
jeg ikke” 



”alt kan virke like 
viktig” 



ASD 

”Jeg er en fyr som noe er veldig viktig for, og 
som opplever at det er det nesten ingen som 
skjønner” 



Detta var moro det skal jeg aldri 
mer gjøre!!! 
 

 



Generelt om utviklingshemming 
• Spesifikk svikt knyttet til noen sentrale 

kognitive funksjoner (funksjoner som brukes i 
dagligdagse oppgaver): 
 

• verbalt auditivt minnespenn 
• arbeidsminne 
• kognitiv eksekutiv fungering 
• prosesseringshastighet – mentalt tempo, mye 

tar litt (eller mye) lengre tid 
– Må ikke forveksles med automatiske responser, de går 

fort! 



Hjernen har mange vanskelige oppgaver. En veldig vanskelig oppgave er å sørge for vårt eget 
beste. Når vi skal sørge for vårt eget beste,  bruker vi et område som ligger foran i hjernen, 
bak panna. Det heter pannelappen. Pannelappen kan brukes til å lage en plan for å få det 
som vi vil. Den kan også brukes til å passe på at det går som det skal. Når ting ikke går som 
det skal, må vi bruke det samme området til å forandre på planen. Pannelappen sørger for at 
man kan finne på en helt ny plan, selv om man aldri har tenkt på det før og selv om man aldri 
har gjort det før. 
 
 
 
 

 
 

Personer med utviklingshemming sørger ikke alltid 
for sitt eget beste. Mange bruker den samme 
planen om igjen og om igjen, selv om den ikke 
virker. Mange bruker den samme planen om igjen 
selv om en vet at det blir veldig dumt etterpå.  
 

jeg er 
redd 

jeg slår 
noen 

Noe 
kjennes 
fortsatt 
farlig 

jeg må 
vaske opp 

jeg orker 
ikke nå 

jeg stikker 
av 

Personalet 
blir sinna 



Hva vil det si å leve med 
utviklingshemming? 

• Mange vanlig oppgaver er utfordrende, og 
fortsetter å være det 
– Oppgaver som vi andre ”bare gjør”  

• Det meste går litt for fort – ideelt sett 
• Når man holder lenge på med oppgaver som er 

utfordrende i forhold til det nivået man befinner 
seg på, blir man rett og slett sliten, det gjør 
alle. 
 



Hva vil det si å leve med 
utviklingshemming? 
• Må ofte prestere helt likt, samme hvordan 

formen er (forutsigbarhet er jo viktig her…) 
• Men! Når man er sliten og/ eller det er 

vanskelig varierer funksjonsnivået; noen ganger 
går det bra – andre ganger ikke 

 
– Svigerfar på yogamatta: 
Han kan ikke hver gang selv  
om han (VELDIG GJERNE)vil 

 

http://www.google.no/imgres?imgurl=http://www.spahotellvelvare.no/wp-content/uploads/2010/01/yoga128.jpg&imgrefurl=http://www.spahotellvelvare.no/arrangementer/bedrift-yoga&usg=__oqoJRvqfOlg05e7vuoZ4h94YfNc=&h=3008&w=2000&sz=3775&hl=no&start=8&zoom=0&itbs=1&tbnid=hjrx8uyx6rBwyM:&tbnh=150&tbnw=100&prev=/images?q=yoga+balanse&tbnid=zsDdgHkb55GMyM:&tbnh=0&tbnw=0&hl=no&gbv=2&tbs=isch:1


Generelt 
• Altså; en form for redusert spesialisering av 

hjerneområder som brukes for å løse ulike typer 
av oppgaver 
– Bruker mer av hjernen enn mest vanlig, andre deler av 

hjernen enn mest vanlig 
• Bruker andre metoder 

– Flere repetisjoner, flere hjelpebetingelser, må ”gjette”, 
må bruke andre markører enn vanlig for å manøvrere i 
livet 

• Må ofte prestere på sitt beste (”bruk ordene 
dine!” ”hva heter du Daniel?” ”du kan knyte”) 

 
 
    
     
 
       

 



Generelt 
 

• Alt dette øker sjansen for å ta feil, at ting tar for 
lang tid, for å ikke leve opp til forventinger og 
klare målene - som jo øker sjansen for å bli lei 
seg 
– det å være lei seg er mer krevende enn å være blid 
 

 



Generelt om 
autisme/utviklingshemming og 
hjernefunksjon 

• Forståelse for trøbbel med dagligdagse 
oppgaver? 
–  situasjoner der personer uten autisme/ 

utviklingshemming har nødvendig hjelp av de omtalte 
”snarveiene”  

– som betyr at det i hovedsak er situasjoner vi løser 
uten bruk av mange mentale kreftene 

– som igjen betyr at vi strever med å forstå at det lette 
kan være skikkelig vanskelig og slitsomt 
 



Om hverdagstrøbbel og hvorfor det 
er viktig å ha med seg 
• Et visst belegg for å si at det å leve med 

utviklingshemming/ autisme gir økt sjanse for å 
bli temmelig sliten 

• Som ofte kalles kognitiv overbelastning 
 



Litt om hvorfor det er viktig  
• Å være mentalt sliten øker risiko for tap av  

 oversikt og kontroll 
 

 
 
• Tap av oversikt og kontroll gir økt risiko for 

tilleggsvansker 
– Angst mest vanlig 
– Andre psykiske lidelser 



Kognitiv overbelastning 
• Et utrykk for at hjernen er veldig sliten eller helt 

utslitt 
 

 
 
 
 
    
  ”når jeg er skikkelig svimmel  
  og hjernen er helt bortkastet” 



Kognitiv overbelastning 
• Redusert funksjonsnivå 

– Klarer ikke det en vanligvis klarer (mer enn normale 
svingninger) 

– Begynner på oppgaver men gir seg 
– Klarer bare med mye mer hjelp’ 
– Vegrer seg for oppgaver eller steder der oppgaver 

utføres 
– Saboterer oppgaver 
– Sporer lett av, lett å avlede 
– Annerledes enn vanlig men vanskelig å sette finger`n 

på 



Kognitiv overbelastning 
• Apati / energitap 

– Likt depresjon uten tristhet/meningsløshet 
• Økt aktivering 

– ”beredskap” som ved angst bare lett grad og uten noe 
å være redd for 

– Motorisk uro (sml med overtrøtt) 
– Generell uro 

• Vondt i hodet / press i hodet 
• Økt / intensivert rigiditet 
• Sprik mellom faktisk funksjonsnivå og 

vanskelighetsgrad / totalbelastning 



Hva rydder plass i en overbelastet 
hjerne? 
• Forståelse for grunnlidelsen 

– Tilpasninger i tråd med disse 
• Unngåelse av ”nevrotypiske projeksjoner” 

– = skjønne at brunost i øra kan være deilig – IKKE 
ekkelt  

– Skjønne og være enig i at noen ganger er det lurt å ta 
med seg klokker i sekken 

 
 
 
 
 
 

• Altså at noen ganger er det lurt med rart 
 

 

http://4.bp.blogspot.com/-h1sV5Oo7i84/UhwxPJUekeI/AAAAAAAAATY/EtqhIesMJCk/s1600/backpacker-blog-photo.jpg


Rydde plass? 

• Mål – hvor lista legges – når 
– Er et mål for bestandig? 
– Kan man gi hjelp til noe selv om  den som får hjelp 

kan det? (hender det at jeg får hjelp til noe jeg kan?) 
–  Er det alltid lurt å ha noe å strekke seg etter?  

Senere ble Amy diska, etter å testet  
positivt for helium 

http://4.bp.blogspot.com/-IiRB1TIOpns/TwXLN32OwkI/AAAAAAAAA2Q/TUwYt7GWvPU/s1600/lav_list_print.jpg


”fins det folk som får hjelp til noe de kan?”  

 
 
 
 
 
 
 

• Kanskje  risikoen ved å hjelpe for mye er 
mindre enn risikoen ved å hjelpe for lite? 
– Dvs risiko for tilleggsvansker, utslitthet og i ytterste 

konsekvens psykisk lidelse, som ytterligere reduserer 
det reduserte funksjonsnivået 
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