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Barn og unge som utfordrer oss med sin adferd



Type «vansker» av stor betydning

▪ Positiv til inkludering som ideologi, men mer 
negativ i forhold til omsetting til praksis

▪ Generelt mer positiv til fysiske vansker og 
sansetap

▪ Mest «kritisk» til atferd, sosial emosjonelle 
vansker

Avramidis, E., & Norwich, B. (2002)



«verktøy»



Why what works won’t work

▪ «Kompliserte pedagogiske spørsmål har sjelden 
sikre svar.»

▪ «Profesjonen og den enkelte lærer forvalter et 
ansvar for å utøve skjønn i komplekse 
spørsmål.»



Å utforske og forstå handlingsteorier - (individ og organisasjonsnivå)

Nøkkeloppfatninger 
og verdier

Handlinger og pedagogisk 
praksis

Konsekvenser, 
resultat, status

Nye handlinger og  
endring av pedagogisk praksis

«ønsket» konsekvenser, 
resultat, status

Nøkkeloppfatninger 
og verdier

Robinson, 2018



Endring av praksis

Logo
Slagord
Prosedyrer
Retningslinjer
Begrep
Språk



Mentale modeller

«Våre mentale modeller bestemmer ikke bare 
hvordan vi forstår verden, men også hvordan vi 
handler» 

Senge (1999, s. 178)

▪ Å bringe de mentale modellene til overflaten 
for å teste de ut

«Dei mentale modellane i organisasjonen står i 
vegen for alle former for varig endring»

Roald (2012, s. 130)



MÅL 

▪ Bidra til refleksjon og presentere noen 
modeller og prinsipper som kan være 
hensiktsmessig i møte mad barn og unge som 
utfordrer oss



Diskurser og virkeligheter

▪ Michel Foucault (1999) fremhevet hvordan det 
ligger makt i vår tillærte måte å snakke om 
fenomener på.

▪ Vi er alle en del av en diskursiv verden som 
setter standarden for vår atferd, hvordan vi 
tenker, oppfører oss og forstår den verdenen vi 
lever i.

▪ Språket og begrepene vi bruker er med på å 
danne organisasjonskulturen (der den enkelte 
er en del av), som igjen lager rammer for 
hvordan vi forstår og møter barn som utfordrer 
oss. 



Kjært barn har mange navn
Skolen / den voksne har:

• Læringsmiljøutfordringer
• Vansker med å møte barnet
• vansker med å tilrettelegge for barnet

Barnet viser:
• Problematferd 
• Uønsket atferd 
• Negativ atferd 

Barnet har:
• Samhandlingsvansker 
• Atferdsvansker
• Reguleringsvansker
• Sosiale og emosjonelle vansker 

Barnet er:
• Eksplosive barn 
• Problembarn 
• Pøbler 
• Jævelunger 



Barn som utfordrer oss

Ulike perspektiv

1. Manglende evner/forutsetninger hos barnet

▪ Stor økning av denne type «diagnoser» i skolen

▪ Kan forstås i lys av mer kunnskap og kompetanse i 
skole og i samfunnet generelt

▪ En mer verdig «forklaring» enn lat, jævelunge, frekk, 
udugelig m.m?



Nevrobiologisk perspektiv

ADHD TS AS Søvn Tvang

Mye symptomer

Lite symptomer



Surén, et al (2013). 



Karlstad et al., (2017),Scandinavian Journal of Public Health, 2017; 45: 343–349



https://www.utdanningsnytt.no/fagartikkel/flere-barn-far-diagnoser-nar-ansatte-blir-faerre/119003

https://www.utdanningsnytt.no/fagartikkel/flere-barn-far-diagnoser-nar-ansatte-blir-faerre/119003


En trussel eller en styrke?

▪ Et viktig perspektiv

▪ Diagnoser er en styrke i forhold til forskning, forståelse 

og tiltak

▪ Utgangsspørsmålet blir «hva er galt med dette 

barnet?»

▪ Barnet skal utredes

▪ Løsningen og feilen ligger i barnet

▪ Ekspertene (spesialpedagogen) må ordne opp

▪ Ensidighet kan bidra til at utfordringer ved miljøet ikke 
blir avdekket



Barn som utfordrer oss
Ulike perspektiv

1. Manglende evner/forutsetninger hos barnet

2. Et læringsmiljø problem

▪ Kritiske spørsmål til egen praksis

▪ Hvilke regler og forventninger?

▪ Hvorfor? Hvordan møter vi «brudd på»

▪ Sammenheng mellom skole og hjem?

▪ Uttalte og formelle

▪ Uformelle og praktiserte



Ønsket Atferd Uønsket Atferd



Ønsket Atferd Uønsket Atferd

Konsekvenser



Barn som utfordrer oss
▪ ADHD

▪ TS

▪ Asperger

▪ Traumer/tilknytning

▪ Nonverbale lærevansker

▪ Generelle lærevansker

▪ Sansetap

▪ Fremmedspråklige

▪ ………………..



Det er skolen, og ikke foreldrenes bakgrunn og status, som avgjør om barna lykkes i skolen -
stikk i strid med det som lenge har vært en vedtatt sannhet.

Klar sammenheng 

– Det er en klar sammenheng mellom hvordan skolehverdagen organiseres og gjennomføres, 

og elevenes atferdsproblemer og skoleprestasjoner, sier skoleforsker og pedagogikkprofessor 

Thomas Nordahl ved Høgskolen i Hedmark (HiHM). 

Han har ledet forskningsarbeidet som viser at gode skoler kompenserer for elevenes 

familiebakgrunn, slik at de presterer på nivå med elever med mer ressurssterke foreldre. 

Men det er ikke bare prestasjonene i norsk, matte og engelsk som avgjøres i klasserommet –

også omfanget av atferdsproblemer og ADHD-diagnoser bestemmes av om barnet ditt går på 

en god eller dårlig skole

http://www.dagsavisen.no/innenriks/article398319.ece

http://www.dagsavisen.no/innenriks/article398319.ece


0% 31%



Hvem eier problemet?

▪ Utgangsspørsmålet blir «hva er galt med denne skolen?»

▪ Hvordan er samarbeidet mellom skole og hjem?

▪ Systemperspektiv

▪ Relasjonelt perspektiv

▪ Feilen og løsningen ligger i systemet eller i organisasjonen

▪ Ensidighet kan bidra til at individuelle vansker og 
utfordringer ikke blir avdekket



Barn som utfordrer oss
Ulike perspektiv

1. Manglende evner hos barnet

2. Et læringsmiljø problem

3. En mestringsstrategi

(Mulig å forstå fra barnets perspektiv)



Barn og unge som utfordrer oss 

Vanskelig med en enighet om hvilken atferd (objektivt og

observerbart) som går inn i begrepet

▪ Slå

▪ Sparke

▪ Bite

▪ Språkbruk

▪ Osv.

Kontekst
▪ Hva vet vi om årsak til barnets atferd?



Du ser det ikke før du tror det………

▪ Seksuelle overgrep 0,2-1,2%
▪ Alvorlige psykiske overgrep 3-9%
▪ Utsatt for eller vitne til alvorlig vold i hjemmet 7-12,5 %

(Kloppen et al. 2014)

▪ 90000 barn her i landet har minst en forelder som misbruker alkohol og 
hos 410000 norske barn har en av foreldrene en psykisk lidelse.

(Folkehelseinstituttet i 2011)

«I løpet av mine 20 år i skolen her jeg heldigvis ikke hatt elever med denne 
problematikken…….men jeg har hatt mange diagnosebarn»

«I overkant av 50 000 norske barn og unge i grunnskole og videregående skole 
utsettes for mobbing regelmessig»

«I overkant av 20% av elevene strever med manglende faglig mestring»



Du ser det ikke før du tror det………

▪ Hva vet vi om barnets situasjon?

▪ Ser vi hele bildet?

▪ Klarer vi å se bak atferden?

▪ Bør vi korrigere atferd?

▪ Bør vi «medisinere» atferd?



Skolen 
som 

system

Meg selv 
som lærer

Barnet 
selv

Foresatte

Andre 
forhold i 
barnets 

miljø

Hvor pleier du å «lete» etter forklaring



Barn som utfordrer oss
Hvordan forklarer vi det?

1. Manglende evner/forutsetninger hos barnet

2. Et læringsmiljø problem

3. En mestringsstrategi

4. Manglende samsvar mellom individets kompetanse og miljøets 
krav og forventninger (en relasjonell tilnærming)



Kognitiv overbelastning

▪ Kognitiv overbelastning er en betegnelse på at 
hjernen får for mange eller for vanskelige 
oppgaver.  Det kan skje når oppgaver over tid er 
utfordrende, eller personer kan være utsatt for 
emosjonelle belastninger i en lengre periode

▪ Kognitiv overbelastning er en undervurdert 
årsak til atferdsvansker

Wigaard, (2015)



Barn som utfordrer oss

▪ Hva er evner, forutsetninger og kompetanse?

▪ Hun har vist at hun kan…

▪ Han klarte det jo i går…
▪ Klok eller ettergivende?

▪ Tilpasset opplæring

”Problem atferd er et misforhold mellom individets 
kompetanse og omgivelsenes krav og forventninger”. 
(Nordahl, 2007:33).



Reguleringsfunksjoner

▪ Oppmerksomhet

▪ Konsentrasjon

▪ Motivasjon

▪ Følelser

▪ Temperament



Reguleringsstøtte



Signaloverføring 

Dopamin

eller

noradrenalin





TID

Kapasitetsgrense

Kognitiv overbelastning

Krav til selvregulering

Faregrense

Spillerom/Selvkontroll

Hendelser, oppgave eller aktivitet som krever 
eksekutiv kontroll

Hendelser, oppgave eller aktivitet 
som krever eksekutiv kontroll

Spillerom/Selvkontroll



TID

Kapasitetsgrense

Kognitiv overbelastning Faregrense

Sårbarhet for kognitiv overbelastning 

En belastning som periodevis eller kronisk stjeler fra ressursen

En belastning som periodevis eller kronisk forsinker eller begrenser utvikling



Vanskelig livssituasjon 

▪ Tics

▪ Tvang

▪ Mobbing

▪ Ensomhet

▪ Konflikter med venner

▪ Stress i hverdagen hjemme

▪ Krangling i hjemmet

▪ Samlivsbrudd

▪ Dødsfall

▪ Sykdom

▪ Vold i hjemmet 

▪ Omsorgssvikt

▪ Forelskelse

▪ Ungdomshjernen under ombygning 



TID

Kapasitetsgrense

Kognitiv overbelastning

Krav til selvregulering

Faregrense

Prosjektjobbing i gruppe om 2. verdenskrig

Mor og far krangler mye for tiden

Føler seg ensom 

Søvnvansker

Ingen vil høre på hans forslag

ADHD

Noen ler av ham



TID

Kapasitetsgrense

Kognitiv overbelastning

Krav til eksekutiv kontroll

Faregrense

Frilek på SFO

Klarer ikke å «ikke tenke på»

Blir truet av medelev 

OCD

Misforstår reglene

TS

Søvnvansker

ADHD





Barn og unge som utfordrer oss

Dersom barn går gjennom den norske grunnskolen 
uten å lære seg å lese og skrive, vil ingen finne på 
å bebreide dem for det. Da heter det at skolen 
svikter, og det drøftes inngående hva som kan 
gjøres for å styrke undervisningen. Men hvis de 
samme barna etter fullført grunnskole framstår 
som voldelige eller kriminelle, må de selv stå til 
ansvar, eventuelt sammen med sine foreldre

http://www.ogden.no/filer/den_norske_legeforeningen.pdf

http://www.ogden.no/filer/den_norske_legeforeningen.pdf


Barn og unge som utfordrer oss

▪ Knekker ikke lesekoden

▪ Dårlig uttale

▪ Stammer

▪ Strever med å huske gangetabellen

▪ Barn som ofte blir lei seg

▪ Knekker ikke vennskapskoden

▪ Vansker med å lese det sosiale

▪ Vansker med å ta i bruk det en vet

▪ Strever med å huske å rydde etter 
seg

▪ Barn som ofte blir sinte



«Barn gjør det bra hvis de vil»



Motivasjon

Ferdigheter

JA NEI

JA Veltilpasset Mistilpasset

NEI
Mistilpasset Mistilpasset

«Barn gjør det bra hvis de vil»

Greene, R. W. (2005)



«Barn gjør det bra hvis de kan»

▪ Alle kan selvsagt til tider og i enkelte situasjoner «ta seg 
sammen», men …..

▪ Tro vi at de for det meste kan gjøre det bra hvis de vil?

▪ Hvorfor skulle de i så tilfelle ønske å gjøre det dårlig?

▪ Hva oppnår de med dette?

▪ Ønsker de å komme i konflikt med voksne og barn?

▪ Ønsker de å bli ekskludert fra andres lek?

▪ Ønsker de å være ensom?



«Barn gjør det bra hvis de kan»

▪ Ingen barn velger å lese dårlig

▪ Ingen barn velger å være dårlig motorisk

▪ Man kan ikke velge å være musikalsk

▪ Ingen velger å snakke utydelig

▪ BARN VELGER HELLER IKKE Å OPPFØRE SEG DÅRLIG



Opplæringsloven § 9 A-3. Nulltoleranse og systematisk arbeid

▪ Å dreie perspektivet fra «mobbing» til 
«krenkelser» innebærer å utvide definisjonen 
på flere måter. 

▪ Elever som føler seg krenket, kan inkluderes 
som ofre, selv om handlingen i seg selv ikke 
tilfredsstiller definisjonen av «mobbing»

▪ Negativ handling

▪ Styrkeforhold

▪ Gjentakende



Grunnlagsdokument

▪ Nulltoleranse mot mobbing og andre krenkelser 
har som utgangspunkt at det er barnets subjektive 
opplevelse som skal legges til grunn. Barnets 
opplevelse skal derfor tas på alvor 

▪ «Barn og unge skal ikke oppleve at det stilles 
spørsmål ved deres opplevelse, bagatellisering av 
det de forteller om, eller å få beskjed om at «det 
må du tåle»» (Utdanningsdirektoratet, 2017, s. 
10).

▪ En viktig presisering men slett ikke 
uproblematisk….



Dilemma 

▪ En skole med plass til alle?
▪ Kultur

▪ Traumer

▪ Impluskontroll

▪ Konsekvens

▪ Sosiale koder

▪ Har skole og barnehage innfør enda flere 
forventninger til barn som gjør det vanskeligere 
for mange barn å bli inkludert?

▪ Hvordan skal barn som strever få rammer til 
utvikling?

«Anders har …………, det innebærer at han 
av og til sier og gjør ting som kan virke 
sårende. Når han gjør dette blir han alltid 
veldig lei seg etterpå, for han mener ikke å 
være slem». Hvis dere opplever at Anders 
sier eller gjør noe dumt mot dere må dere 
prøve å ikke bry dere…….



Problemløsning Gjennom Samarbeid 
Bygger på følgende prinsipp

▪ Barn gjør det bra hvis de kan

▪ Bak hver eneste utfordrende atferd ligger 
et uløst problem eller en mangelfull 
ferdighet

▪ Målet ikke nødvendigvis å få barnet til å 
endre atferd. Målet er å løse problemer og 
bygge opp ferdigheter som barnet mangler. 



Kartlegging og systematikk

▪ Min påstand er at det i langt mindre grad 
eksisterer den tenkningen om ferdigheters 
betydning for mestring når vi snakker om 
utfordrende atferd



Hvilke ferdigheter «mangler» ditt barn?
❑ Vansker med å holde fokus
❑ Vansker med å håndtere det som er uventet, utydelig, usikkert og nytt
❑ Vansker med å holde ut med utfordrende eller kjedelige oppgaver
❑ Vansker med å vurdere sannsynlig utfall av en gitt handling
❑ Vansker med å uttrykke bekymringer, behov eller tanker i ord
❑ Dårlig tidsfornemmelse
❑ Vansker med endringer
❑ Lite fleksible
❑ Upresise tolkninger / kognitive forvrengninger eller fordommer (f.eks. «aller er ute etter å ta meg» «Ingen liker 

meg»,«Du skylder bestandig på meg», «Det er urettferdig», «Jeg er dum»
❑ Vansker med å vurdere hvordan egen atferd påvirker andre
❑ Vansker med å starte samtaler, komme inn i grupper, komme i forbindelse med folk / mangler andre 

https://www.livesinthebalance.org/sites/default/files/Norwegian%20Combined%20Paperwork%202014.pdf

https://www.livesinthebalance.org/sites/default/files/Norwegian%20Combined%20Paperwork%202014.pdf


Kartlegging og systematikk

▪ Min påstand er at det i langt mindre grad 
eksisterer den samme systematiske 
tilnærmingen til utfordrende atferd, som til 
faglig utfordringer



I hvilke situasjoner kommer det til uttrykk?
❑ Å bli minnet på å rydde opp etter seg når en aktivitet er ferdig

❑ I samlingsstunden når hun får beskjed om å vente på sin tur

❑ Når det er oppgaver som er «åpne»

❑ Når de skal samarbeide

❑ Når det er vikar i klassen

❑ Når det er sent på dagen

❑ Ved oppstart på dagen

▪ Tid, sted, situasjon, aktivitet, person



Plan A
▪ Hyppig brukt handlingsplan

▪ Disiplin

▪ «Tvinge gjennom den voksnes vilje»

▪ Du skal, du skal ikke, du må

▪ Ofte fulgt opp med: Hvis du ikke….......

▪ Kan endre barnets atferd, men løser ikke problemet 

▪ Bygger ikke opp ferdigheten av å «vise hvem som er sjefen»

▪ Bidrar ofte til at situasjonen eskalerer



Plan A
▪ Hyppig brukt handlingsplan

▪ Disiplin

▪ «Tvinge gjennom den voksnes vilje»

▪ Du skal, du skal ikke, du må

▪ Ofte fulgt opp med: Hvis du ikke….......

▪ Kan endre barnets atferd, men løser ikke problemet 

▪ Bygger ikke opp ferdigheten av å «vise hvem som er sjefen»

▪ Bidrar ofte til at situasjonen eskalerer

▪ Situasjoner som er farlig, for seg selv eller andre osv.



Plan A

Sjekkliste før du tar i bruk plan A

1. Konsekvensen av atferden er så alvorlig at du er villig til å la barnet 
få et utbrudd

2. Barnet bør over tid ha vist evne til å fremvise ønsket atferd

3. Du må være beredt og kunne evne å drive gjennom det du ønsker.



Plan C
▪ Dropper krav eller forventninger

▪ Løser heller ikke problemet og bygger heller ikke ferdigheter

▪ Kan være et ledd i å ta vekk forventninger til barn som ikke er av høy 
prioritet (5-1 vs 1:15)

▪ Ettergivende eller Klok?

▪ «Tannpussen» - Siden jeg faktisk ikke vurderer det så viktig da det er 
snakk om noen få ganger i året. 

▪ Krever at jeg har tenkt gjennom dette i forkant

▪ Ønsker ikke å gå fra A til C midt i konflikten

▪ (men ikke nødvendigvis en svakhet å lytte til gode argument)



Plan B
Problemløsning Gjennom Samarbeid

▪ Hjelper den voksne å forstå barnets utfordringer og perspektiv

▪ Hva er det uløste problemet

▪ Hvilke ferdigheter er det barnet strever med

▪ Hjelper barnet å forstå den voksnes bekymring ved situasjonen

▪ ……fordi/fordi jeg sier det/du har fått en beskjed

▪ Hjelper den voksne og barnet til å finne gjensidige tilfredsstillende 
løsninger

▪ Plan B bygger relasjoner, mens Plan A skyver barn vekk



Topp 1-2 (3)

B C A



Historie/ståsted Forutgående hendelse Atferd Konsekvens

Saboterer timeneNesten alle, men 
mest i norsktimene

Vandrer, forstyrrer 
de andre, kommer 
aldri i gang, skal bare 
drikke litt. Osv.

Går greit så lenge vi ikke krever 
noe av gutten. Men med en gang 
vi krever at han skal jobbe 
selvstendig

Får beskjed av lærer om 
å slutte med tullet, og 
komme i gang

Eleven svarer frekt
Gidder ikke, hold kjeft

Blir sendt ut av klassen

Blir enda frekkere/ 
nekter eller går med «et 
smell»

Klassen ler
«Får litt status 
hos noen»

Har ADHD

Stadige opplevelser av å 
ikke mestre oppgavene

Utviklet seg en dårlig 
relasjon mellom lærer og 
elev

Blitt litt klassens klovn

Assistenten går bort og 
prøver å få han til å 
slutte

Ler og blir enda verre
«Katt og mus»

Spesielt hvis det er vide oppgaver 
der han må kombinere å lese, 
lete og skrive

Spesielt hvis han må skrive for 
hånd

Kartlegging



Ettersom eleven: Blir det ofte vanskelig i 
situasjoner der:

Da hender det at 
eleven:

Den vanlige 
konsekvensen er da 
at:

Saboterer timeneI norsktimene

Vandrer, forstyrrer 
de andre, kommer 
aldri i gang, skal bare 
drikke litt. Osv.

Går greit så lenge vi ikke krever 
noe av gutten. Men med en gang 
vi krever at han skal jobbe 
selvstendig

Får beskjed av lærer om 
å slutte med tullet, og 
komme i gang

Eleven svarer frekt
Gidder ikke, hold kjeft

Blir sendt ut av klassen

Blir enda frekkere/ 
nekter eller går med «et 
smell»

Klassen ler
«Får litt status 
hos noen»

Har ADHD

Stadige opplevelser av å 
ikke mestre oppgavene

Utviklet seg en dårlig 
relasjon mellom lærer og 
elev

Blitt litt klassens klovn

Assistenten går bort og 
prøver å få han til å 
slutte

Ler og blir enda verre
Spesielt hvis det er vide oppgaver 
der han må kombinere å lese, 
lete og skrive

Spesielt hvis han må skrive for 
hånd

Hypotese



Hypotese
▪ Er dette en hypotese vi kan stå inne for?

▪ Hvor sikker er vi på en skala fra 1-10

▪ Bør vi teste ut/observere?

▪ Må vi justere?



Trenger vi mer informasjon?



Snakk med barnet

▪ Være konkret

▪ Unngå beskyldninger

▪ Inviter til samarbeid

▪ Kan en presentere hypotesen til barnet?



Kartlegging gjennom dialog

1. Hva kan jeg (lærer) gjør for at du ikke skal 
havne i vanskelige situasjoner?

2. Hva kan du selv gjøre for at du ikke skal havne 
i vanskelige situasjoner?

3. Dersom du likevel har havnet i en vanskelig 
situasjon, hvordan kan jeg best hjelpe deg ut 
av dette?

4. Dersom du likevel har havnet i en vanskelig 
situasjon, hvordan du selv øve på å komme 
deg ut av det?

https://www.statped.no/globalassets/fagomrader/tourettessyn
drom/ve-kartleggingtriggerraseri-artikkel-2013-05-02.pdf

https://www.statped.no/globalassets/fagomrader/tourettessyndrom/ve-kartleggingtriggerraseri-artikkel-2013-05-02.pdf


Nye strategier

Strategier for å endre ståsted Strategier for å endre forutgående 

hendelser 

Strategier for å jobbe med alternativ 

atferd

Strategier for å endre konsekvens av 

atferd

Jobbe med lærer/elevrelasjon

5:1

5:1 foresatte

Elevsamtale med fokus på at vi 
skal prøve å legge bedre til rette

Kartlegge elevens faglige ståsted

Bedre strukturen i timene

Gjennomgang av timedisposisjon

Tydelige gjennomganger av 
oppgaver i plenum i forkant

Oppskrifter

Skrive på PC

Prøve først

Ventebok/Kryssord

La eleven få sjanse til å «hente 
seg inn»

Bruke avtalt signal

Lærer og ikke assistent inviterer 
til problemløsning

Rose og gi positiv tilbakemelding 
på alle «gode valg»

Ignorere negative valg og samtale 
etter timen


