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Overlappende utfordringer 

Psykisk 
utviklingshemming

Autisme-
spekteret

Sosiale vansker Atferdsvansker/ ADHD



https://www.unicef.no/denene



Veileder i diagnostikk og behandling av ADHD

• Det må alltid gjøres en individuell 
vurdering av hvilke tiltak den enkelte 
person med diagnosen ADHD/ 
hyperkinetisk forstyrrelse har mest 
nytte av.

Det samme gjelder andre typer utviklingsforstyrrelser.
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Vi kan ikke 

bekjempe vanlige 

lidelser med å 

bygge ut stadig 

flere spesialist-

tjenester.

Ref: Arne Holte 
Folkehelseinstituttet

Kommunene 

må også 

selv eie 

kompetanse 

på dette 

området.



Grenseoppgangen mellom 
kommunale tjenester og 
spesialisthelsetjenestene

Forebygging behandling

Hovedinnsatsen må 
settes inn der barn/de unge 

er i det daglige:

Behandling

Forebygging

Universal
forebygging Kommunale tjenester 

(Normalområdet)

Kommunale 

tjenester

<90 %

Klinikk

>90 %

• Kunnskapsbasert kommunal 
foreldreveiledning

• Kunnskapsbaserte arbeids-
modeller for skole, SFO og 
barnehager 

Tiltak 

som en 

rød tråd 

mellom 

nivåene 



Rettferdig?



Å utvikle en sunn psykisk helse – en 

relasjonell prosess (Braarud, H. 2012)

• Krever en positiv og gjensidig tilpasning 

mellom kjennetegn hos barnet (for 

eksempel temperament og medfødt 

sårbarhet) og barnets miljø over tid.

• Krever forventninger og miljø som er 

samstemte med barnets kapasitet, 

unike kjennetegn og uttrykk/ atferdsstil. 
(Flaten, M.A. 2013)



For å få en sunn psykososial utvikling trenger både 

barn og unge trygghet og tilknytning til noen.

Konsekvensen av manglende trygghet 

kan gi vansker som varer livet ut.

(Dag Nordanger)

Trygghet og tilknytning

http://www.psykologtidsskriftet.no/index.php?seks_id=424651&a=2
http://forskning.no/2015/02/barndommen-slar-tilbake#.VOCrsdpRCbR.facebook


Kontakt mellom voksne og barn

- relasjonen er den viktigste enkeltfaktoren i et hvert tiltak

• Studier viser at positivt fokus, økt ros og anerkjennelse fra 
voksne i skole, SFO og barnehage fører til at barna/unge vurderer 
andre barn/unge mer positivt enn ellers.

• Sensitive voksne er særlig viktig for små barn med vanskelig 
temperament. Viktig at ansatte greier å ta barnets perspektiv i det 
daglige. Tolke signalene om barnet trenger mye, - moderat- eller 
ingen støtte i de ulike situasjonene.

• Å jobbe systematisk med voksenrollen i skole, SFO og barnehage; 
har stor betydning både for utfordrende-, ensomme- og avviste 
barn/unge.

…. men de andre tiltakene er fortsatt like viktige!

http://www.r-bup.no/CMS/cmspublish.nsf/pages/tilby-en-relasjon?open&ql=blog


Kunnskapsbasert praksis

Kunnskapsbasert praksis i 

psykologi integrerer forskning, 

klinisk erfaring og klientens 

egenskaper og preferanser, men 

kunnskapsbaserte metoder er 

relativt lite brukt i den kliniske 

praksisen i Norge. 

– Klinikere bør derfor i større 

grad åpne for å benytte metoder 

dokumentert gjennom forskning.

Marianne A. Villabø

Doktoravhandling RBUP Øst-Sør, 2013



Tøff utvendig og sårbar innvendig

https://www.unicef.no/denene



©The Incredible Year®

http://incredibleyears.com/

I Norge: De Utrolige Årene (DUÅ)

http://dua.uit.no/

Utviklet av: Carolyn Webster-

Stratton, University of 

Washington, USA

Benyttede videos og deler av materialet brukt i forelesningen er hentet fra De Utrolige Årene (DUÅ)

Vi trenger et positivt 
og stabilt fundament 
før barnet/ 
ungdommen er klar 
for å jobbe med det 
som er utfordrende

http://incredibleyears.com/
http://dua.uit.no/


For å få andre tiltak til å virke, 

trenger vi en god relasjon

Husk å fylle inn på relasjonskontoen hver eneste dag

© The Incredible Years®



Ros
• Ta barna på fersk gjerning når de gjør noe bra, - ikke

vent til resultatet er perfekt.
• Krevende barn trenger mer ros enn andre.
• Modellér ”selv-ros”.
• Rosen skal være beskrivende og konkret.
• Rosen skal følge umiddelbart etter den atferden som 

fortjener ros.
• Vi forsterker rosen med smil, øyekontakt og entusiasme.
• Rosen skal være positiv – hold den ”ren”.
• Ros på en tillitsvekkende måte.
• Ros når det er andre til stede.
• Husk: Ingen er hittil blitt skadet av ros!

© The Incredible Years®



© The Incredible Years®



Illustrasjon: Parent Management Training Oregon (PMTO)

En god balanse mellom relasjonsskapende og regulerende tiltak



Oppmerksomhets-

prinsippet: 

”Det du gir 

oppmerksomhet til blir 

det mer av!” 





….. Så hvordan lærer vi?

Modellæring fra første dag

Klikk på lenken

https://www.youtube.com/watch?v=JRoSAkeV_Qc
https://www.youtube.com/watch?v=JRoSAkeV_Qc


ROLLEMODELLPRINSIPPET 

(A. Bandura 1986)

Et barn vil ta etter det som blir 

modellert av en betydningsfull 

voksen (foreldre, skole- eller 

barnehageansatte) eller andre 

de ser opp til.



© The Incredible Years®
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Målrettet jobbing med 

sosiale- og emosjonelle 

ferdigheter

Foto: Colourbox



Definisjon av sosiale- og 

følelsesmessige ferdigheter

• Barns kapasitet til å oppleve, 

regulere og uttrykke følelser, 

utvikle nære og trygge 

relasjoner, utforske omgivelsene 

og lære av disse. (Braarud, H. 

2012)



Ved utfordringerVed utfordringer

Best

I enhver større skole- eller barnehagegruppe er der barn/unge som 

trenger mer tilrettelegging enn vi kjenner til. Arbeidet må starte der!



Terrie Moffitt

Om utfordrende atferd:

• "This is not really the story of a gene 
that has a risk for antisocial behavior. It's 
the story of the interplay between a 
gene and the experience of
maltreatment." 

Moffitt har gjennom flere tiår forsket på sammenhengene mellom uønsket 
atferd hos barn og unge og den gjensidige samfunnsmessige påvirkningen.



Selvregulering 

Regnes som svært sentralt i f.h.t. 
basal psykososial utvikling.

Viktig i f.h.t barns generelle læring, 

- og deriblant skolefaglig læring.

http://forskning.no/barn-og-ungdom-psykologi/2015/01/selvregulering-er-grunnmuren-laering
http://forskning.no/barn-og-ungdom-psykologi/2015/01/selvregulering-er-grunnmuren-laering


Beskrivende kommentarer og 
støttende veiledning 

- veien inn til målrettet læring

• Sosial coaching

• Emosjonell coaching

• Utholdenhets coaching

• Ord-/begreps- og 
skolefaglig  coaching



Pilot: DUÅ-grupper for  barn med  autisme-

spekterforstyrrelse og/eller språkforstyrrelse 
 Intervensjon i barnets naturlige miljø–ikke stringente  

øvingssituasjoner
 Barnets interesser og naturlige forsterkere er sentralt

 12 samlinger á 2 timer med foreldre til 5-6 barn i 
alderen 2-6 år 

Gruppemøtene inneholder kjente elementer fra tidligere
DUÅ-tilbud: 

 Samarbeidende prosesser; gruppediskusjoner,
summeøvelser og felles problemløsning 

 Videovignetter
 Øvelser (med tid til individuell tilpasning ) 
 Konkrete hjemmeoppgaver 
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DUÅs grupper rettet mot barn med
autisme og språkforstyrrelser

Del 1 

 Barnets oppmerksomhetssone 

- Ta utgangspunkt i barnets (spesial)interesse 

og forsøke å skape et felles fokus

- Barnestyrt lek fremmer positive relasjoner

(2 gruppemøter)  

Del 2 

 Coaching og utviklingstøtte til ord og begreper

- Utholdenhet 
30



Del 3  Coaching for å fremme sosiale ferdigheter 

- En til en med barnet  (spørre, vente, ta tur, dele)

Modellere sosiale ferdigheter og oppmuntre til     
interesse for andre (2 gruppemøter)

Del 4  Coaching i forhold til følelser og lære   
følelsesord

Del 5  «Late-som-lek» for å fremme empati og sosiale 
ferdigheter (bl.a. bruk av hånddukker)  
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DUÅs grupper rettet mot barn med
autisme og språkforstyrrelser



Del 6  Om å støtte barnets evne til selv-regulering

«Roe -seg ned» øvelser /»Skilpaddeskallet»

Del 7   Bruk av ros og belønninger for å motivere

Velge ut et område/atferd som en vil se mere av 
og jobbe systematisk (utviklingsplaner) 

Del 8   Grensesettende tilnærminger (2 gruppemøter)

Om grensesetting, omdirigering og avledning

Å overse på en gjennomtenkt måte

Være en rolig voksen
32

DUÅs grupper rettet mot barn med
autisme og språkforstyrrelser



Video og deler av materialet brukt i forelesningen er hentet fra De Utrolige Årene

Info om De Utrolige Årenes (DUÅs) 
programserie

Web Norge: http://dua.uit.no/

Facebook: 
https://www.facebook.com/deutroligearene

Web USA: http://incredibleyears.com/

Anbefalt litteratur fra programutvikler 

C. Webster-Stratton m/fl. - Gyldendal: 

http://dua.uit.no/litteratur/

http://dua.uit.no/
https://www.facebook.com/deutroligearene
http://incredibleyears.com/
http://dua.uit.no/litteratur/


Kontakt

E-post: oddbjorn.londal@uit.no

Web: RKBU-Nord

RKBU Nord på Facebook

Takk for oppmerksomheten!

mailto:oddbjorn.londal@uit.no
http://uit.no/om/enhet/forsiden?p_dimension_id=154287
https://www.facebook.com/rkbunord?ref=ts

