
Opmærksomhed, hukommelse og kommunikation

Efteruddannelse i integrativ neuropædagogik - Modul 4



Læringsmål for undervisning

Viden om:

 Opmærksomheds- og hukommelsesformer 

 Kommunikation

 ASK

Færdigheder:

 Udfylde hukommelses-, opmærksomheds- og kommunikationsdelen i 
neuroscreeningen samt udfylde kommunikationsafdækningsskemaet

Kompetencer:

 Planlægge og gennemføre opmærksomheds- og hukommelsesstøttende aktiviteter 
Planlægge og gennemføre aktiviteter med fokus på det kommunikative samspil
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IRIS

Efteruddannelse i Integrativ Neuropædagogik - efterår 2022, Modul 1

 Individualiseret betyder personcentreret og sikrer, at der 
tages afsæt i det enkelte botilbuds og/eller det enkelte 
menneskes individuelle behov.

 Rehabiliterende betyder, at tilgangen er i tråd med 
Socialpolitikken og hvidbogens definition af rehabilitering 
og livskvalitet.

 Integrativ betyder, at tilgangen er helhedsorienteret og 
baseret på et bredt videnskabsteoretisk fundament med 
afsæt i både empirisk, teoretisk og erfaringsbaseret 
viden.

 Specialpædagogik betyder, at tilgangen er baseret på 
fagligt kvalificeret pædagogisk viden og praksis med 
mennesker med funktionsnedsættelse.



Opmærksomhed



Opmærksomhed, hukommelse og kommunikation

HRV

Kortikal

Limbisk

Midthjerne

Hjernestamme

A

R

O

U

S

A

L

Reguler

Relater

Reflekter

9/27/2022



Opmærksomhedsformer

Opmærksomhed

Selektiv

Vedvarende

Delt

Skiftende

Fælles

Global

Opmærksomhed, hukommelse og kommunikation9/27/2022



Global opmærksomhed = vågenhed

 Arousal - mental energi

 Udspringer fra formatio reticularis i 
hjernestammen

 Reguleres fra thalamus samt 
præfrontal cortex

 Tilpas arousal over tid er 
forudsætningen for at kunne rette 
opmærksomheden mod noget og 
for at kunne reagere og handle 
relevant på stimuli 
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Selektiv opmærksomhed = Fokus

Fokus:

 Afsøge og udvælge relevant information

 Scanne og søge aktivt for at få overblik og for at finde relevant 

information

 Sortere i sanseindtryk og udelukke ikke relevante indtryk

Vanskeligheder med fokus viser sig ved nedsat evne til:

 At fokusere

 At udvælge relevante og centrale informationer

 At frasortere uvedkommende input (svag filterfunktion)
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Vedvarende opmærksomhed = koncentration

Koncentration:

 Koncentration er fordybelse over tid og

handler om varighed og intensitet

 Opretholde den fornødne energi over tid

 Fastholde sanseindtryk eller informationer over tid

Vanskeligheder viser sig ved nedsat evne til:

 At  fastholde en arbejdsrutine over tid

 At huske alle dele af opgaven under udførelsen

 At fastholde opmærksomheden i sociale situationer
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Delt opmærksomhed

 Rette og fastholde opmærksomhed på flere indtryk på samme tid, fx 

høre radio, lave mad og følge en opskrift – simultankapacitet

 Delt opmærksomhed forudsætter at dele af en opgave bygger på 

automatisering

Vanskeligheder viser sig ved nedsat evne til:

 At automatisere funktioner og processer

 At udføre flere ting på én gang
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Skiftende opmærksomhed 

9/27/2022 Opmærksomhed, hukommelse og kommunikation

 Skifte fokus uden at tabe tråden i forehavende

 Forlade en opgave og senere genoptage den

Vanskeligheder med skiftende opmærksomhed – Det bliver svært 

 At være fleksibel, som kan resultere i fastlåsthed og overfokusering –

perseveration

 At skifte fokus i opgaveudførelsen og skifte mellem del og helhed 

 At veksle mellem opgavetyper



Neuroscreening - opmærksomhed
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Gruppearbejde om opmærksomhedsformerne

Opmærksomhed, hukommelse og kommunikation

 Diskuter hvordan I forstår den enkelte 

opmærksomhedsform og hvordan den kommer til 

udtryk hos borgerne i Jeres praksis.

 Udvælg og beskriv hvordan I arbejder med den 

enkelte opmærksomhedsform i Jeres praksis. Kom 

gerne med praksiseksempler. 
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Hukommelse



Definition

Hukommelse

 Hukommelse og læring er tæt forbundet 

 Læring handler om tilegnelse af nye informationer

 Hukommelse kan ses som et resultat af læringsprocessen

Hukommelsesfunktioner består af

 Sensorisk hukommelse

 Korttidshukommelse

 Arbejdshukommelse

 Langtidshukommelse  
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Sensorisk hukommelse

 Korteste form for hukommelse 

 Kan registrere og fastholde et sanseindtryk op til få sekunder 

 Hvis billedet ikke registreres eller viderebearbejdes, slettes det og 

erstattes af det næste sensoriske indtryk
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Korttidshukommelse

 Kan fastholde indtryk for få sekunder og op til et par timer 

 Hukommelsesspændvidden knytter sig til korttidshukommelsen, der 

refererer til mængden af informationer, man kan huske
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Opmærksomhed, hukommelse og kommunikation

Hvor mange ting kan du huske?
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Arbejdshukommelse

 Arbejdshukommelsen er evnen til at bearbejde bevidst information, 

så det huskes det og giver mening

 Information bearbejdes og integreres i en planlagt handling, som 

løbende evalueres under udførsler 
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Sig ordenes farve kolonne for kolonne
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Langtidshukommelse

 Kan rumme store mængder information af både nye og gamle 

erindringer 
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Langtidshukommelse

Langtidshukommelse

Deklarativ

Episodisk Semantisk

Procedural
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Langtidshukommelsen

Langtidshukommelse
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Episodisk Semantisk
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Opmærksomhed, hukommelse og kommunikation

Hvor mange ting kan du huske nu?
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Neuroscreening – hukommelse og opmærksomhed
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Gruppearbejde

Neuroscreening: hukommelse og opmærksomhed

 Tag udgangspunkt i en borger fra jeres praksis

 Udfyld hukommelses- og opmærksomhedsdelen i neuroscreeningen
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Kommunikation



Hvad er kommunikation

Opmærksomhed, hukommelse og kommunikation

 Kommunikation = ”At gøre fælles, at dele” 

(communicare)

 Kommunikation er fællesskab, gensidighed og 

samspil

 Kommunikation er en proces, hvor 

kommunikationens parter gensidigt tilpasser sig 

hinanden for at skabe fælles mening

 I samvær med andre mennesker opstår 

synkronicitet, der danner grundlag for afstemning og 

gensidig forståelse
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Generelle indlæringsmekanismer

Opmærksomhed, hukommelse og kommunikation

Arv - miljø

Hukommelse

Kognitiv 
refleksion

MentaliseringImitation

Fælles 
opmærksom-

hedStimulering

Stimulering

Stimulering

StimuleringStimulering
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Feedbackproces 
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Processer i hjernen - spejlneuroner

Opmærksomhed, hukommelse og kommunikation

Spejlneuroner Imitation
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Sprogtilegnelse - Imitation

Opmærksomhed, hukommelse og kommunikation

 At observere andres handlinger for derefter at forsøge at 
eftergøre handlingen

 Det nyfødte barn er i stand til at imitere ansigtsudtryk

 Den tidlige imitation opstår automatisk, og bliver gradvist 
mere bevidst og selektiv

 Spejlneuroner i præmotorisk cortex er den 
neurobiologiske forudsætning for imitation

 Imitation har betydning for evnen til at udvikle sprog 
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Imitation
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Sprogtilegnelse - Fælles opmærksomhed

Opmærksomhed, hukommelse og kommunikation

1. Instrumental pegen (protoimperativ):

Barnet peger på noget for at få det

2. Kontaktskabende pegen (protodeklarativ): 

Barnet peger på noget for at dele oplevelsen med 

en anden 

(Byrial Jensen 2009)
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Normal sprogudvikling
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Øvelse
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ASK – Alternativ og Supplerende Kommunikation
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Karaktertræk ved det kommunikative samspil

Opmærksomhed, hukommelse og kommunikation

 Udtryk for behov og ønsker 

 Informationstransfer

 Udtryk for social kontakt 

 Udtryk for social etikette 

(Beukelman)
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Overvejelser før en ASK-løsning

Opmærksomhed, hukommelse og kommunikation

 Viser brugeren interesse i andre?

 Kan brugeren indgå i turtagning?

 Hvilke kommunikationsprocesser er vigtige for 
brugeren?

 Hvordan udtrykker brugeren i dag sine behov og 
ønsker, foretager informationstranfer, skaber social 
kontakt og demonstrerer social etikette?

 Hvilke kommunikationsprocesser er sværest at 
udtrykke for brugeren?

 Hvilke kommunikationsprocesser er vanskeligst at 
forstå for kommunikationspartneren?

(Beukelman)
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Kommunikationsformer og kommunikationsbehov. Hvordan gør personen sig forståelig?  
Effektivitet: Skala 1 - 10 

Navn:  Dato: 

KOMMUNIKATIONSFORMER 
 
 
KOMMUNIKATIONSBEHOV 

 
LYDE 
 

 
TEGN 

 
GESTUS 

 
HOVED-
BEVÆGELSER 

 
ØJE- 
PEGNING 

 
ANSIGTS- 
UDTRYK 

 
ASK-
LØSNINGER / 
HJÆLPEMIDLER 

 
FYSISK 
GUIDNING 

 
TALESPROG 

Tage social kontakt          

Deltage i turtagning          

Påkalde sig opmærksomhed          

Bede om hjælp          

Bede om ting          

Bede om aktivitet          

Give andre instruktioner 
 

         

Spørge om noget          

Udtrykke følelser          

 

Kommunikationsafdækning. Kommunikationsformer og -behov. 

Hvordan gør personen sig forståelig? Effektivitet i komm., sæt kryds: X = lidt   – XX = mellem   – XXX = meget
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ASK

Opmærksomhed, hukommelse og kommunikation

 Alt det, der gør kommunikation og samspil muligt for 

mennesker med begrænset verbal tale og/eller 

sprogforståelse

 ASK indbefatter:

Brugeren

Redskabet

Omgivelserne
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ASK

Opmærksomhed, hukommelse og kommunikation

De kropsbaserede udtryksmåder:                                       

Kropssprog, kropsspænding, gestus, uro, hudkulør, mimik, lyde, niv, 

spyt samt personlige tegn, tegn-til-tale og tale

De partnerbaserede udtryksmåder:

Hvor partneren fx stiller ja/nej spørgsmål, stiller sit ordforråd til rådighed 

(udpegning eller partnerstøttet scanning), eller ved tolkning og 

oversættelse af personens udtryk 

De hjælpemiddelbaserede udtryksmåder:

 Brug af konkreter eller grafiske symboler

 Brug af fx kommunikationstavler og -bøger

 Brug af talemaskiner, talecomputer, taleklods, iPad m.m.
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Kommunikationsredskaber

Opmærksomhed, hukommelse og kommunikation

 Konkreter

 Fotografier

 Tegninger

 Grafiske tegn

 Kropslige tegn 

 Almindelig skrift

 Hightech

 Lowtech
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Intensive interaction - Kommunikationens basale grundlag

Opmærksomhed, hukommelse og kommunikation

”Kontakt, samspil og kommunikation skal ske

gennem glædesfyldt, meningsfuldt samspil”
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Intensive interaction

Opmærksomhed, hukommelse og kommunikation

 At forstå betydningen af fysisk nærhed

 At lære at give opmærksomhed til en anden

 At kunne indgå i sociale aktiviteter

 At lære turtagning

 At lære blikkontakt

 At lære at bruge stemmen

 At lære at regulere sig
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Intensive interaction – centrale principper

Opmærksomhed, hukommelse og kommunikation

 1:1-kvalitetstid

 Afstemning

 Tempo/hastighed

 Responsitivitet

 Imitér, kopier og gå med

 Brug simpel adfærd

 Pauser

 Fælles fornøjelse
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Konkreter

Opmærksomhed, hukommelse og kommunikation

 Symboler i form af genstande, der kan bruges til at 

kommunikere ønsket om en bestemt handling/situation 

 Anvendes til at få overblik og information fra 

omgivelserne

 Symboliserer enkeltord eller handlinger

 Er mindre abstrakte og nuancerede end fx fotografier og 

pictogrammer
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Grafiske symboler

Opmærksomhed, hukommelse og kommunikation

PECS

Opskrifter
Skemaer

Kommunikationsbøger
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PECS - Picture Exchange Communication System
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PODD – Pragmatisk Organiserede Dynamiske Displays 

Opmærksomhed, hukommelse og kommunikation9/27/2022

https://www.youtube.com/watch?v=XSvY4jdKMxk
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Øjenudpegningsbøger
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Talking Mats - Visuelt støttede samtaler

Opmærksomhed, hukommelse og kommunikation9/27/2022

http://www.kc-hil.dk/metoder-og-varktojer-til-kommunikation/med-og-selvbestemmelse.html
http://www.kc-hil.dk/produkter/sporgekit-med-symboler-oger-brugerinddragelsen.html
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Teknologiske hjælpemidler
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Tegn til tale

Opmærksomhed, hukommelse og kommunikation

 Kropssprog, mimik, naturlige tegn og vedtagne tegn

 Tegnene er oftest ’logiske’ billedlige tegn, som 
kobles på de meningsbærende verbalt udtrykte ord

 Det auditive indtryk underbygges af et visuelt indtryk

 Ved brug af tegn laver man ofte kortere og mindre               
komplicerede sætninger 

 Motorisk er det lettere at styre sine hænder end 
muskulaturen i munden
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Kommunikationspas
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Til eftertanke

Opmærksomhed, hukommelse og kommunikation

➢ Børn uden talevanskeligheder øver sig dagen lang 

fra de er helt små i at tale

➢ Børn med en talemaskine eller lign. får den måske 

først i 6 – 7 års alderen, og forventes at påbegynde 

tale efter kort tid … 

… GIV TID!
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Kommunikationsredskaber

Opmærksomhed, hukommelse og kommunikation

 Der er forskel på hjælpemidler, der:

 Orienterer og støtter selvorganisering 

 Skaber tydelighed og overblik

OG

 Udvider muligheden for at ytre sig 

 Udvider muligheden for at forstå andres hensigter  

 Udvider muligheden for dialog og gensidighed i samspillet
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Udredning - Kommunikationsafdækning

Opmærksomhed, hukommelse og kommunikation
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Neuroscreening

Opmærksomhed, hukommelse og kommunikation9/27/2022



Gruppearbejde

Opmærksomhed, hukommelse og kommunikation

Neuroscreening: sprog, tegnsprog og tegn-til-tale

 Tag udgangspunkt i en borger

 Udfyld sprogdelen i neuroscreeningen med fokus 

på impressivt og ekspressivt sprog
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Sociale kompetencer og eksekutive funktioner

Efteruddannelse i integrativ neuropædagogik - Modul 4



Læringsmål for undervisning

Viden om:

 De højere kognitive funktioner

 Udfordringer i forhold til vanskeligheder med de højere kognitive funktioner

Færdigheder:

 Udfylde de eksekutive funktioner i neuroscreeningen

Kompetencer:

 Planlægge og gennemføre aktiviteter med fokus på tydelighed og forudsigelighed

 Udarbejde social historie 
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Sociale kompetencer og eksekutive funktioner
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Kognitive funktioner

Lotte Avnby, specialpædagogisk konsulent

Nedsat Theory of Mind 
Theory of Mind (ToM) handler om at forstå og forudsige 

andre menneskers intentioner, tanker, viden og følelser. 

Nedsat og/eller forsinket ToM forklare nogle af de 

vanskeligheder mennesker med autisme har ift. fx gensidig 

social interaktion og kommunikation.

Nedsatte eksekutive funktioner
Begrebet eksekutive funktioner dækker over forhold som 

planlægning, organisering, initiering, fleksibilitet, selvkontrol 

og opmærksomhedsstyring, og kan betegnes som en slags 

kognitive styringsredskaber. Ifølge denne teori kan en del af 

de vanskeligheder, der ses hos autistiske mennesker, forklares 

ud fra nedsatte eksekutive funktioner.

Svag central kohærens
Central Kohærens er evnen til at samle flere detaljer til 

helheder. Ifølge teorien har mange autistiske mennesker en 

præference for detaljer og vanskeligt ved at sammensætte 

detaljerne til helheder. 
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Eksekutive funktioner

Det dorsolaterale system – cold eksekutive

Arbejdshukommelse

Opmærksomhed

Kognitiv fleksibilitet

Overblik

Planlægning

Evaluering og monitorering

Det orbitofrontale system – hot eksekutive

Belønning
Forståelse af andre mennesker – empati

Motivation

Følelsesmæssig regulering/impulshæmning

Behovsudskydelse

Lotte Avnby, specialpædagogisk konsulent27-09-2022



Fornuft og følelser – 2 eksekutive systemer

Social og følelsesrelateret kontrol
(Orbitofrontalt)

Kontrol af tankeprocesser
(Dorsolateralt)

Hot eksekutive 

 Impulshæmning

 Behovsudskydelse

 Følelsesmæssig regulering

 Social afstemning

 Motivation

Cold eksekutive

 Arbejdshukommelse

 Opmærksomhed

 Kognitiv fleksibilitet

 Overblik

 Planlægning

 Evaluering og monitorering

(Kjærgård, Støvring & Tromborg, 2012)

Lotte Avnby, specialpædagogisk konsulent27-09-2022



Det bliver svært:
 At huske en plan

 At overskue og planlægge en 

aktivitet

 At skifte strategi, når planen 

ikke virker

Og vi kan opleve:

 Rigiditet

 Impulsivitet

 Repitativ adfærd

Idégenerering

Planlægning/organisering

Initiering

Fleksibilitet

Impulshæmning

Selvregulering

Eksekutive funktioner                          Eksekutive dysfunktioner 
Indre styring                                        Behov for støtte gennem ydre styring

Lotte Avnby, specialpædagogisk konsulent27-09-2022
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Central kohærens

Lotte Avnby, specialpædagogisk konsulent

Evnen til at skabe en sammenhængende forståelse ud fra 

dagligdagens mange detaljer, både visuelt og sprogligt – en slags 

kontekstaflæsning
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Svag central kohærens

Vanskeligheder med:

▪ At skelne mellem relevante og irrelevante informationer 

▪ At integrere visuel og auditiv information 

▪ At forstå sociale signaler ud fra andres handlinger, følelsesmæssige 

udtryk og sprog

▪ At danne scripts/skemaer

Detaljefokusering
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Theory of Mind



Theory of Mind - ToM

 ToM - mentaliseringsevnen er at forstå: 

➢ At andre har deres egne tanker, følelser og forestillinger

➢ At tanker, følelser m.m. påvirker andres adfærd

➢ At man kan genkende/forudsige og påvirke andres adfærd via 

aflæsning af følelser (fx trøste, drille) 

(Baron-Cohen, Frith og Leslie, 1985)
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Theory of Mind - ToM

Personer med nedsat funktionsevne kan have svært ved: 

 At forstå, hvad andre tænker

 At forstå, at andre oplever verden anderledes end en selv 

 At sammenligne sig selv med andre

 At erfaringsdanne
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Spejlneuroner

Lotte Avnby, specialpædagogisk konsulent

• Spejlneuroner er nerveceller der gør det muligt at begribe andre 

menneskers sind

• Spejlneuroner gør det muligt at være fælles om øjeblikket

• Hos mennesker er det nok at høre om en handling, for at 

spejlneuronerne aktiveres

• Spejlneuroner betyder at når en følelse kommer til udtryk i ansigtet og 

bliver set af en anden, vil vedkommende være i stand til at fornemme 

den samme følelse i sig selv.
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ToM
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Gruppearbejde

Neuroscreening: eksekutive funktioner

 Tag udgangspunkt i en borger fra jeres praksis

 Udfyld delen om eksekutive funktioner i neuroscreeningen
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Tydelighed og forudsigelighed



Kommunikationsredskaber

Sociale kompetencer og eksekutive funktioner

 Der er forskel på hjælpemidler, der:

 Orienterer og støtter selvorganisering 

 Skaber tydelighed og overblik

OG

 Udvider muligheden for at ytre sig 

 Udvider muligheden for at forstå andres hensigter  

 Udvider muligheden for dialog og gensidighed i samspillet
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Hvor svært kan det lige være …
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Forudsigelighed og overblik - De 10 H’er

 Hvad skal jeg lave (indhold)?

 Hvordan skal jeg lave det (metode)?

 Hvorfor skal jeg lave det (mening)?

 Hvor skal jeg lave det (placering)?

 Hvornår skal jeg lave det (tidspunkt)?

 Hvor længe skal jeg lave det (tidshorisont)?

 Hvor meget skal jeg lave (mængde)?

 Hvem skal jeg lave det med (personer)?

 Hvad skal jeg bagefter (næste)?

 Hvor kan jeg få hjælp (støtte)?
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Forudsigelighed og overblik - Skema

Sociale kompetencer og eksekutive funktioner9/27/2022



Teknologiske hjælpemidler

Sociale kompetencer og eksekutive funktioner9/27/2022



Teknologiske hjælpemidler
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Fra billede til skrift
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Forudsigelighed og overblik - Ugeskema
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Matche
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Matche 
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Fritid 
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Fritid 
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ADL

Sociale kompetencer og eksekutive funktioner9/27/2022



Faglighed
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Forudsigelighed og overblik - Aktivitet
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Forudsigelighed og overblik - Aktivitet
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Med de rette rammer og den rette støtte …
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Sociale historier



Sociale historier

 At lære mennesker med udfordringer ift. sociale færdigheder til bedre at 

forstå og handle mere hensigtsmæssigt i en given situation

 At skabe en bedre forståelse for andre menneskers følelser, tanker og 

perspektiv

 At præsentere en situation på en struktureret, konkret og tydelig måde 

 Tager udgangspunkt i brugerens perspektiv

 Kan være illustreret eller understøttet med simple og tydelige tegninger, 

fotos eller lignende

Sociale kompetencer og eksekutive funktioner

Et redskab til: 
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Sociale historier - støttesystem
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Før historien skrives

 Brainstorming

 Vigtige overvejelser:

 Skal teksten understøttes visuelt

 Overskuelighed

 1. eller 3. person

 Tid

 ”Tone”

 Konkret og nøjagtigt

 Undgå ikke, altid og aldrig m.m.

 Anvis
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Opskrift

1. Titel og indledning

2. Beskrivende sætninger

3. Perspektiverende sætninger 

4. Direktive sætninger 

5. Kontrolsætninger
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Titel og indledning
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Beskrivende sætninger
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Perspektiverende sætninger
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Direktive - anvisende sætning
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Kontrolsætninger
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Gruppearbejde
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• Udarbejd en social historie med udgangspunkt i 

en borger fra jeres praksis
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Opgave til studiedagen
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