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ADHD hos førskolebarn

• Førskolealder anses av flere som en ideell tid for intervensjon for ADHD (Thompson et 
al., 2009), dette da barrierene for endring kan være mindre i denne alderen;
• Det er lavere forekomst av komorbide tilstander
• Eventuelle negative reaksjonsmønstre er ikke så tydelig befestet 
• Det har vært begrenset tid for miljøet til å forsterke uhensiktsmessig atferd
• Det er også lignende validitet på symptomer hos førskolebarn som hos skolebarn.



• Foreldretrening er en empirisk støttet og anbefalt behandling for barn med ADHD 
(NICE, 2009)



NFPP

• utviklet for foreldre som har barn i alderen tre til elleve år, med moderate til alvorlige 
symptomer av ADHD

• foregår hjemme hos familien gjennom åtte ukentlige besøk
• foreldrene bevisstgjort på symptomene ved ADHD, og hvordan disse kan påvirke deres 

barns atferd og relasjonen de har til barnet sitt
• strategier for å håndtere eget barns atferd- og oppmerksomhetsvansker

• atferdstrategier som hjelper foreldre til å håndtere vanskelig atferd
• leker og aktiviteter som er rettet mot å hjelpe barna med noen av utfordringene 

med selvregulering, arbeidsminne og turtaking
(Sonuga-Barke, 2004)



Målsetting

• styrke foreldrenes ferdigheter og definerer konstruktiv oppdragelse som en dynamisk 
prosess hvor foreldrene
• får overblikk over barnets evner til selvregulering, for å fastsette et nivå
• arbeider innen dette nivået (proksimale utviklingssone) for å sette realistiske men 

utfordrende målsettinger
• gi støtte og motivasjon innen et utviklingsmessig stilas slik at barnet kan nå disse 

målene
• identifisere når målene er nådd og
• få nytt overblikk og sette nye mål. 



Møtene



Uke 1

• karakteristika ved ADHD
• aksept av barnet
• effektiviteten av enkle intervensjoner
• instruksjoner og støtte oppmerksomhet
• Blikkontakt
• Ros
• atferds logg 



Uke 2

• gjennomgang logg
• diskuterer foreldrenes følelser knyttet til atferden i løpet av uken
• Betydningen av tydelige beskjeder, rutiner, nedtelling, påminnelser, grenser og 

grensesetting og det å unngå konfrontasjon vektlegges. 



Uke 3

• Loggen gås gjennom og foreldrenes følelser diskuteres 
• raseriutbrudd
• fasthet og kontroll over stemme
• unngåelse av trusler og styrken til avledning



Uke 4

• Forsterke temaene fra tidligere uker og en forsikring av at de har blitt implementert. 
• time-out
• stille-tid



Uke 5

• Gjennomgang og evaluering av uke 1-4 
• Foreldrenes evne til å implementere strategiene kartlegges. 
• Logg gjennomgås for å finne og isolere eksempler, og diskuter hvordan foreldrene kan 

håndtere det. 



Uke 6

• Observasjon av foreldre og barn i samhandling i 15 minutter. 
• Det gis feedback til foreldrene på denne observasjonen og spesielt på kvaliteten av 

samhandlingen. 



Uke 7

• Observasjon av foreldre og barn i samhandling i 15 minutter. 
• Det gis feedback til foreldrene på denne observasjonen og spesielt på kvaliteten av 

samhandlingen. 



Uke 8

• Forsterk budskapet fra tidligere uker. 
• Man velger ut en eller to sentrale områder som viktige for hver familie. 
• Loggen brukes for å identifisere disse og å gi eksempler på god praksis. 



• NFPP skiller seg fra en del andre foreldreprogram som tilbys foreldre med barn med 
ADHD, ved at det er spesifikt utviklet for barn med ADHD. En rekke andre 
foreldreprogram er basert på generiske tilnærminger til utfordrende atferd, for så å 
tilpasses barn med ADHD (Thompson et al., 2009)
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