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Kognitive problemer
hos elever med epilepsi
Selvom mange børn med epilepsi er normaltbegavede og klarer sig i
skolen på lige fod med kammerater uden epilepsi, ses i gruppen en
klar overrepræsentation af kognitive problemer.
Hertil kommer, at eleverne også generelt klarer sig dårligere i skolen
end deres kammerater med samme intelligens, hvilket oftest resulterer i et lavere uddannelsesniveau, end deres evner tilsiger.
De kognitive1 pro
blemer, man ser
hos elever med
epilepsi, ligner
selvfølgelig de
problemer, man
kan se hos de
øvrige elever, men forekomsten er hyppigere og baggrunden en anden.
Børn med epilepsi kan have generelle og specifikke indlæringsproblemer,
som kan komme til udtryk ved koncentrations-, opmærksomheds-, hukommelses-, visuospatiale2 og sproglige
problemer. De kan også have problemer
med adfærd, arbejdstempo, stresstærskel, selvtillid og selvopfattelse.
De fleste skoleproblemer har sammenhæng med typen af anfald og hvor
i hjernen, de udspringer. Også børnenes selvtillid, selvværd samt omgivelsernes krav og forventninger kan spille
en særlig rolle.

Indlærings- og adfærdspro
blemer hos børn med epilepsi
Elever med epilepsi har hyppigere end
andre børn problemer knyttet til
• hukommelse
• opmærksomhed og koncentration
• aktivitetsniveau
• indlæringsvanskeligheder
• adfærdsforstyrrelser
Da kognition3 er afhængig af tre tæt
forbundne hjernefunktioner: opmærksomhed, hukommelse og eksekutive
funktioner4, er det klart, at elever med
epilepsi vil have en øget risiko for specifikke indlæringsvanskeligheder.

Hukommelse
Hukommelsesproblemer (især korttidshukommelsen5/arbejdshukommelsen)
er hyppigt forekommende hos elever
med epilepsi.
Hukommelsesvanskelighederne ses
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uafhængigt af intelligensniveau. Disse
vanskeligheder påvirker såvel udbyttet
af undervisningen som elevens sociale
liv. Konsekvensen er ofte, at eleven
blokerer eller opgiver helt. Dette resulterer i et ringere standpunkt, end
intelligensniveauet i øvrigt tilsiger.

Elever der har svært ved at lære
navne på mennesker/ting (anomia),
har ofte glæde af ”fejlfri læring”,
en metode med systematisk guidning,
som langsomt reduceres. Artikel om
metoden findes i Fokus 3 2003 (udgivet
af Videnscenter for Hjerneskade8).

Metoder til afhjælpning af
hukommelsesproblemer
Man ved, at der sker en ændring i hjernen (nervecellerne stimuleres), når man
ser, hører eller oplever noget. Ved langvarig stimulering bliver dendritterne6
tykkere, og antallet af synapser7 øges,
hvilket betyder, at korttidshukommelsen bliver til langtidshukommelse.
Denne viden kan bruges neuropædagogisk. Hvis man sammenligner det,
der sker i hjernen med arbejdet med
at bygge en ny vej, betyder det, at der
hos nogle elever bygges en tresporet
motorvej første gang, de hører noget
nyt. Disse elever vil let kunne huske
alt, hvad de hørte i timen i går.
Hos elever med opmærksomheds- og
hukommelsesproblemer er der måske
kun anlagt en smal, tilgroet sti. Disse
elever vil have svært ved at genkalde
stoffet fra sidste time, fordi stien er for
snæver. Samtidig er der stor risiko for,
at stien (hukommelsessporet) forsvinder igen, hvis ingen vedligeholder den.
Hvis man forklarer stoffet på en
ny måde, dannes blot en anden ”sti”.
Læreren må derfor tilstræbe, at det
lille hukommelsesspor ”stien” hele
tiden bliver trådt bredere. Det betyder, at man må forsøge at genskabe
gårsdagens forløb, så nøjagtigt, som
overhovedet muligt og derved aktiverer, elevens hukommelse.

Opmærksomhed og
koncentration
Cirka halvdelen af alle børn med epilepsi har opmærksomhedsvanskeligheder.
Ringe opmærksomhedsspændvidde
skader hukommelse, perception og
abstraktionsevne. Dette medfører langsom tænkning og forårsager faglige
problemer.
Børn med primært generaliserede
anfald har ikke så ofte hukommelsesvanskeligheder, men derimod
opmærksomhedsforstyrrelser ofte med
rastløshed. Hvis anfaldene er frontallapsudløste, ses ligeledes opmærksomhedsproblemer - af og til også med
inaktivitet.
Såfremt barnet har svære opmærksomhedsvanskeligheder, kan der være
brug for, at undervisningen foregår i
et lille miljø med en klar og forudsigelig struktur. Vær opmærksom på, at
påbud og irettesættelser ikke ændrer
på opmærksomhedsproblemerne.
Ved selvstændigt arbejde kan det
fremme opmærksomhed og koncentration, hvis man lader eleven arbejde
med høretelefoner på med stilfærdig
velkendt musik i.
Det er også vigtigt at hjælpe eleven
med at overskue arbejdet. Dette kan
f.eks. gøres ved at lægge et stykke
papir over den del af siden, eleven
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ikke skal bruge lige nu. Herved tvinges
eleven til at flytte papiret, når næste
opgave skal løses, hvilket betyder en
fornyet opmærksomhed på opgaven.
Lær også eleven at tage noter og
bruge visuelstøtte. Det fremmer også
elevens overblik, hvis man nøje aftaler
opgavens omfang. Brug evt. æggeur
og husk, at pauser og skift i aktivitet
fremmer opmærksomhed og koncentration.
Indlæring af nye færdigheder bør
ofte foregå uden for klassen. Først
når en vis automatisering af det faglige stof er opnået, kan eleven indgå
i klassen.

Aktivitetsniveau
De fleste elever med epilepsi arbejder
langsommere under pres. Til trods for
denne langsomhed er det vigtigt, at
der stilles krav og gives udfordringer,
som passer til elevens faglige forudsætninger. Man bør dog være opmærksom
på, at den semantiske hukommelse9 er
relativt følsom for stress, og at det er
let at miste faktakundskaber, som ikke
kontinuerligt repeteres.
Faglige krav på elevens udviklingstrin
fremkalder ikke epileptiske anfald.
Tempo
Mange elever med epilepsi har problemer med tempo både motorisk og
sprogligt.
Selv i situationer med et meget lille
pres vil man se, at elever med epilepsi
arbejder langsommere end andre elever
med en tilsvarende begavelse. Dette
kan være en stor hæmsko ved f.eks.
prøver og eksaminer. Læreren bør der-

for være opmærksom på, at der kan
søges ekstra tid til elevens opgaveløsning (jf. undervisningsministeriets
vejledning nr. 9729 af 23. november
2006).

Indlæringsvanskeligheder
Forekomsten af dysleksi (ordblindhed)
er ca. fire gange så høj som normalt.
Herudover kan eleverne have problemer med at huske symboler, bogstaver
og tal samt opfatte visuelle detaljer.
Der kan også ses læseproblemer i et
eller flere af følgende områder: automatisering, hastighed, forståelse og
genkaldelse af det læste.
Mange elever med epilepsi har matematik, og stavevanskeligheder på grund
af opmærksomhedsproblemer, hukommelsesspændvidde, perceptuel diskrimineringsevne, og rumlig orientering.
En tredjedel af alle børn med epilepsi har natlige anfald, hvilket har
effekt på indlæring, Disse børn har
ofte vanskeligt ved at løse opgaver,
som kræver opmærksomhed/koncentration, hukommelsesspændvidde,
symbolspændvidde og kodning. Der
ses ofte letafledelighed. Disse problemstillinger resulterer som regel i faglige
problemer i matematik og læsning og
et lavere fagligt niveau, end evnerne
berettiger til.
Ca. 50 % af børnene med Rolandisk
epilepsi10 har indlærings- og opmærksomhedsvanskeligheder. Ved denne
epilepsitype kan problemerne let overses, da de ofte viser sig ved, at eleven
har svært ved at diskriminere baggrundsstøj og har en forsinket læseudvikling.
Elever med partielle anfald har stor
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risiko for specifikke indlæringsvanskeligheder og letafledelighed. Anfald, der
har deres udspring i venstre hjernehalvdel, giver generelt øget risiko for
faglige problemer i dansk og matematik på begyndertrinnet.
Manglende selvtillid/selvværd samt
usikkerhed ved pres kan også føre til
faglige vanskeligheder.
Sprog- og kommunikationsproblemer
Sprogproblemer kan ses hos alle
typer af epilepsi, men er overrepræsenteret hos elever med frontallaps- og temporallapsudløste anfald.
Sprogvanskelighederne kan skyldes en
underliggende hjerneskade, anfaldenes
lokalisation eller (sjældent) medicin.
Syntaks- og semantiske problemer kan ses hos børn i skolealderen.
Problemerne ligner dem, som ses hos
børn uden epilepsi, men med forstyrrelser i frontallapsfunktioner samt hos
børn med dysleksi.
Da elever med epilepsi er i risikozonen for sproglige problemer, er det
vigtigt, at man indstiller eleven til
talepædagogisk undersøgelse, såfremt
man observerer alvorlige problemer på
nogle af følgende områder:
• Forveksler ord eller lyde
• Misforstår, hvad der bliver sagt
• Forveksler instruktioner
• Blander hørte oplysninger sammen
• Sætter dele af ord eller sætninger i
forkert rækkefølge
• Snubler over kendte ord.

Adfærdsforstyrrelser
30-40 % af eleverne med epilepsi har
større eller mindre adfærdsforstyrrelser.
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Årsagen til adfærdsforstyrrelser er
ofte anfaldenes art, lokalisation og
relaterede komplikationer (comorbiditeter11 ) i form af indlæringsproblemer,
omgivelsernes takling af epilepsien
(måske med overbeskyttelse) samt elevens egen reaktion på det at have
epilepsi.
Børn med absencer har de færreste
adfærdsforstyrrelser i forhold til andre
med epilepsi, mens de har større tendens til ængstelse, ligesom de ofte
har kammeratskabs- og emotionelle
problemer. Mange klarer sig fagligt
under middel og føler sig fortabte/ikke
forstået i skolesystemet.
Komplekspartielle anfald involverer
det limbiske12 system, hvilket giver
høj risiko for adfærds-/personlighedsforstyrrelser og psykiatriske problemer i øvrigt (misforstår kropssprog,
letafledelige, og svinger let følelsesmæssigt fra aggression til anger).
Adfærdsproblemer hos disse børn ses
dobbelt så hyppigt som ved andre typer
af epilepsi. Undersøgelser har vist, at
ca. 25 % har forstyrrelser med karakter
af ADHD (kontrolgruppen ca. 5 %) og
op til to tredjedele er hyperaktive.
En anden kendt comorbiditet er
autisme, som ses hos ca. 40 % af børnene med epilepsi, hvis begavelse ikke
ligger inden for normalområdet.

Selvværd og selvopfattelse
Ser man på selvværd og selvtillid hos
børn med epilepsi, har flere undersøgelser vist, at disse børn har en langt
mindre tro på sig selv og egne evner
sammenlignet med den selvopfattelse,
der ses hos raske børn eller børn med
f.eks. diabetes.
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Epileptiske anfald er jo kendetegnet
ved, at man taber kontrollen over dele
eller hele kroppen, hvilket meget let
kan tænkes at være forklaringen på
den ringe selvopfattelse.
Specielt hos børn med anfald udløst
fra venstre temporallap ses ofte en
øget sårbarhed. De fremstår tit nervøse, persevererende, uselvstændige og
med humørsvingninger.
I undersøgelserne fandt man, at børn
med epilepsi generelt var mindre positive over for skolen. De reagerede mere
nervøst på henvendelser fra lærerne, i
testsituationer og ved eksaminer.
Børnene med epilepsi tilskrev deres
egen præstation noget, der lå uden for
dem selv. I konsekvens heraf manglede de forståelse for såvel deres succeser som fiaskoer. Dette er måske
baggrunden for den massive faglige
underpræstation (klarer sig dårligere
end forventet), som ses hos børn med
epilepsi. Konsekvensen vil desværre
ofte være et lavere uddannelsesniveau
end hos kammerater med tilsvarende
intelligensmæssige ressourcer.

Noter

1	Kognition: Erhvervelse af indlæring og
anvendelse af viden og erfaringer.
2	Visuospatiale problemer: Vanskeligheder
med rum/retning, organisering.
3	Kognition: Erhvervelse og anvendelse af
viden og erfaringer.
4	Eksekutive funktioner: Evnen til at planlægge og organisere sin adfærd i forhold
til tid og rum med henblik på at opfylde
mål og intentioner.
5	Korttidshukommelsen kaldes i nogle teorier for arbejdshukommelsen.
6	Dendritter: Korte udløbere fra nervecelle.
7	Synapser: Forbindelsessteder mellem nerve
cellers udløbere.
8	Videnscenter for Hjerneskade:
www.vfhj.dk
9	Semantisk hukommelse (faktahukommelse): Rummer indlæring af gloser, tabeller,
hovedstæders navne m.v.
10	Rolandisk epilepsi: Simple partielle anfald
med symptomer fra mund og svælg – kan
udvikle sig til et generaliset krampeanfald
Se s. 22.
11	Comorbiditet: Samtidig optræden af flere
lidelser.
12	Limbiske system: Områder i storhjernen,
som regulerer følelsesoplevelser og fysiske
reaktioner på følelser.
n

Ny håndbog
For at give lærere bedre redskaber
til at kvalificere undervisningen har
Videnscenter om Epilepsi udarbejdet
en lille håndbog om ”Undervisning af
elever med epilepsi”.
I bogen gives anvisninger, gode råd
og fif af såvel pædagogisk som praktisk art, også omkring oplysning til de
øvrige elever og forældresamarbejde.
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