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Þroskaraskanir eru ýmiskonar
Fela í sér margskonar skertan þroska og skort á félagslegri aðlögun

Einhverfa/asperger Þroskahömlun Sjónblinda



Þroskaröskun

Alvarleg þroskaröskun getur leitt til fötlunar, til dæmis einhverfu, þroskahömlunar og sjónblindu. 
◦ Væg greindarskerðing er algeng þroskaröskun hjá börnum, þótt börn með þroskaröskun teljist ekki fötluð 

◦ Börn með þroskaröskun eru allt að fjórum sinnum líklegri til að vera með geð- og hegðunarraskanir heldur er 
önnur börn.
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Þroskahömlun
er þroskaröskun

Þroskahömlun: 
◦ Felur í sér truflandi áhrif á heilastarfsemi og birtist sem vitsmunalegar takmarkanir 

◦ Einkennist af miklum takmörkunum í vitsmunastarfi og aðlögunarfærni sem birtist í hugrænni, félagslegri og 
daglegri færni 

Þeir sem eru með verulega þroskahömlun eru líklegri til að vera með fylgiraskanir, t.d. er stór hluti 
einhverfra líka með þroskahömlun 
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Orsakir 
þroskahömlun

Þroskahömlun er ein tegund algengra þroskaraskana og er líklegustu orsakir hennar taldar vera af 
líffræðilegum toga. 

Langalgengustu orsakirnar þroskahömlunar eru taldar byggjast á erfðum en einnig má rekja margar 
þeirra til áfalla á fósturskeiðinu
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Einhverfa og 
asperger 

Heilkennin einhverfa og asperger flokkast bæði sem þroskaröskun á einhverfurófinu.
◦ Eru lík heilkenni en ekki alveg það sama 

Röskunin felur í sér truflun á samskiptum og félagsþroska sem talið er að orsakist af hvernig 
taugakerfi einstaklinganna þroskast. 
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Einhverfa

Einkenni

◦ Óeðlileg viðbrögð við skynáreiti

◦ Greiningin byggist fyrst og fremst á þremur þáttum 
hegðunareinkenna

◦ Erfiðleikar í félagslegu samspili

◦ Erfiðleikar í tjáskiptum

◦ Sérstakri áráttukenndri hegðun



Einhverfa

◦ Gefa ekki réttar upplýsingar um heilsu sína.

◦ Notast oft við lyf

◦ Vegna fylgiraskana

◦ Ekki til lyf við einhverfunni sjálfri 

◦ Algengast að lyf séu notuð við ADHD, erfiðleika við 
sjálfstjórn, sjálfsmeiðandi hegðun, áráttukenndri 
hegðun, kvíða, þunglyndi, skapsveiflum, 
svefnerfiðleikum, flogaveiki.



Asperger
◦ Asperger heilkenni flokkast sem einhverfa en 

er oft vægari

◦ Í vanda með hegðunarraskanir og mál- og 
vitsmunaþroska

◦ Sex megineinkenni asperger eru?

◦ Skortur á hæfni til gagnkvæmra félagslegra 
samskipta.

◦ Sérkennileg áhuagmál og áráttukennd 
hegun.

◦ Tilbreytingarlaust og oft krefjandi tal.

◦ Sérkennilegt málfar.

◦ Líkamstjáningu er ábótavant.

◦ Klunnalegar hreyfingar ásamt óvenjulegu 
göngulagi.



Einkenni meðraskana og sérkenni í tali 
hjá einstaklingum með einhverfu

Takmörkuð 
máltjáning

Sérstakt hljómfall, 
hrynjandi og raddstyrkur

Stagl, sérviskulegt málfar 
og nýyrði

Fornafnavíxl



Sérkenni í 
tali

Takmörkuð máltjáning
◦Margir nota bergmæli

◦ Slæm hegðun til að ná sínu fram

◦Góður skilningur þó það sé engin máltjáning.
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Sérstakt hljómfall, hrynjandi og raddstyrkur
◦ Skilja illa mismunandi hljómfall

◦Bergmæli getur orðið að kæk.

◦Bergmæli getur stundum verið þeirra eina tjáningarform.

Einkenni meðraskana og sérkenni í tali
hjá einstaklingum með einhverfu

Takmörkuð 
máltjáning

Sérstakt hljómfall, 
hrynjandi og 
raddstyrkur

Stagl, sérviskulegt 
málfar og nýyrði

Fornafnavíxl

Sérkenni í 
tali



Stagl, sérviskulegt málfar og nýyrði
◦Geta komið mikið af spurningum á stuttum tíma

◦ Svara ekki spurningum né spyrja spurninga.

◦Búa til nýyrði
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Fornafnavíxl
◦Víxl á fornöfnum.

◦ Fullorðinslegt tal.
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Algengustu geð- og hegðunarraskanir hjá einhverfum

Kvíðaraskanir
Athyglisbrestur

með eða án 
ofvirkni

Þunglyndi Hegðunarerfiðleikar

Áráttu-
þráhyggjuröskun

Kippiröskun 
(t.d. Tourette)

Mótþróaröskun

Flogaveiki



Kvíðaraskanir

◦ Eiga það til að draga sig úr aðstæðum

◦ Einkenni einhverfu komið sterkt fram

◦ Einstaklingurinn kemst auðveldlega í 
uppnám

◦ Forðast aðstæður



Þunglyndi
◦ Lyndisraskanir einkennast af miklum 

breytingum á líðan hjá einstaklingum.
◦ Þunglyndi er ein tegund

◦ Börn með einhverfu líklegri til að þjást af 
þunglyndi 

◦ Einkenni þunglyndis m.a.
◦ Depurð, lækkað geðslag

◦ Áhugaleysi, ánægjuleysi

◦ Aukinn pirringur, reiði, vonleysi

◦ Eirðarleysi og einbeitingarerfiðleikar

◦ Breytingar á matarlyst og svefnmynstri

◦ Hugsanir um dauðann



◦ Einkennist af því að eiga erfitt með að einbeita sér að viðfangsefnum.

◦ Sérstaklega þegar verkefnið krefst mikillar einbeitingar.

◦ Getur verið

◦ Með ofvirkni

◦ Án ofvirkni

Athyglisbrestur



◦ Einkenni
◦ Erfitt að einbeita sér

◦ Erfitt að koma sér að verki

◦ Gleyma/týna hlutum og dóti

◦ Ofureinbeitni í ákveðnum aðstæðum

◦ Hægt að draga úr einkennum og bæta líðan
◦ Þurfa skýran ramma

◦ Lyfjagjöf

◦ Jákvætt viðmót, hrós og viðurkenning

◦ Horfa á styrkleika

Athyglisbrestur með ofvirkni (ADHD)



◦ Mikill athyglisbrestur

◦ Óveruleg einkenni hreyfióróleika og hvatvísi

◦ Minnistruflanir

◦ Kvíði

◦ Depurð

◦ Afleiðingar fyrir námshæfni

◦ Auknar líkur á sértækum námserfiðleikum

Athyglisbrestur án ofvirkni (ADD)



Algengustu geð- og hegðunarraskanir hjá einhverfum

Kvíðaraskanir
Athyglisbrestur

með eða án 
ofvirkni

Þunglyndi Hegðunarerfiðleikar
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◦ Árátta

◦ Hegðun

◦ Þegar einstaklingur endurtekur aftur 
og aftur það sama

◦ Þráhyggja

◦ Endurteknar

◦ Hugsanir

◦ Hugmyndir

◦ hugdettur

Áráttu-þráhyggjuröskun



◦ Líkist touretteheilkennum

◦ Kemur fram á mismunandi hátt

◦ Í líkamskippum

◦ Í orðum

◦ Áráttu- og þráhyggjueinkenni, athyglisbrestur og 
ofvirkni fylgja oft.

Kippiröskun



◦ Mótþróaþrjóskuröskun sama og mótþróaröskun.

◦ Veruleg frávik í hegðun yfir lengri tíma

◦ Einkenni
◦ Missa stjórn á skapi sínu

◦ Ögra

◦ Rífast

◦ Kenna öðrum upp

◦ Reiði, gremja

Mótþróaþrjóskuröskun og 
hegðunarröskun



◦ Röskun í rafkerfi heilans

◦ Ekki sjúkdómur

◦ Einkenni

◦ Kippiflog

◦ Áunnið flogmálstol

Flogaveiki



Samskipti við einhverfa

◦ Skýrar og einfaldar upplýsingar

◦ Skýr og einföld fyrirmæli

◦ Þögn er EKKI sama og samþykki



Hafa þarf í huga

◦ Geð- og hegðunarraskanir

◦ Vöðvaspenna

◦ Skynjunarvandi

◦ Snertiskyn

◦ Augnsamband lítið

◦ Hlustun misjöfn

Samskipti við einhverfa



Þegar þú hefur hitt einn einstakling 
með einhverfu, hefur þú hitt einn
einstakling með einhverfu!



Takk fyrir


