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Utdanning 
1. Førstegangstjeneste 
2. Førskolelærer 
3. Sosialpedagogikk 
4. 6-10 års pedagogikk 
5. Spesialpedagogikk(1 og 2 avd. ) og Spesialpedagogikk master 
6. ART(Aggresion replation treatment) og DUÅ (De utrolige årene) 

 
Praksis 
1.12 års som lærer i grunnskolen 
2. Atferdsteam –prosjekt 
3. PPT-Pedagogisk psykologisk rådgiver 
4. BUP( Poliklinisk. Familie team og Nevroteam) 
 

Presentasjon 



ADHD eleven i skolen 
 
Tiltak 
-skole 
-elev 
-foreldre 
 
Oppsummering 
 

“ Dagsplan” 



Sjå barnet mitt 
Sjå barnet mitt 
Som eg ser henne  
stengslene, sinneriene 
alt det vanskelege 
dei mange buktningane  
også håret, skinnande vakkert  
gleden 
godheten  
omsorgen ho kan vise 
 
 
Bli kjend med henne 
Sjå henne 
slik eg ser henne 
forstå henne slik eg gjer 
og forstå det eg ikkje kan forstå  
sjå henne med distanse 
og nærhet slik eg ikkje kan 
 
 
Bruk klokskapen din, kompetansen  
slik at ho kan få hjelp 
til å våge seg ut 
på eigne venger 
fly, om berre litt 
prøva seg utpå 
kjenne det bærer 
og at livet er godt å pusta I 
 

Liv Reidun Hansen 
 



Attention Deficit Hyperactivity Disorder. 
 

ADHD 



• ADHD med overvekt av oppmerksomhetsforstyrrelse 
• ADHD med overvekt av hyperaktivitet og impulsivitet 
• ADHD- en kombinasjon mellom disse to 

 

Ulike ADHD typer 



Case description 

©Döpfner et al 2002 

Uoppmerksomhet  Hyperaktivitet Impulsivitet 

ADHD KJERNESYMPTOMER 

Case description Aetiology Classification Emergence of a concept Comorbidity Cost Core symtoms Epidemiology Implications 
Fra EINAQ 



3-5% av alle skolebarn på verdensbasis 
30 000 barn i Norge 
30-50% av barn som blir henvist hjelpeapparatet/BUP henvises 

med spørsmål om ADHD. Ca 50 % får diagnosen 
Trolig ca 120 000 barn og vaksne med ADHD i Noreg (60 000 

- 110 000 i følgje Sakkyndig team for voksne med ADHD) 
 

Omfang 



Utfordringer:  
• Uro  
• Impulsivitet  
• Forvirring – for mye inntrykk- mister oversikten  
• Sinne – ofte pga. stress og frustrasjon  
• Kort oppmerksomhet – av/på  
• Motivasjonsvansker – kjeder seg lett  
 

Hva er “typisk” med et ADHD 
barn ? 



• Uro  
• Impulsivitet  
• Forvirring – for mye inntrykk- mister oversikten  
• Sinne – ofte pga. stress og frustrasjon  
• Kort oppmerksomhet – av/på  
• Motivasjonsvansker – kjeder seg lett  
 

Utfordringer:  
 



• Kunnskap/kompetane hos omgivelsene om ADHD 
• Koordinering 
• Kommunikasjon/samarbeid mellom hjem og skole 
• Individuell kartlegging av elevens behov  
• Tiltak som møter kjernesymptomene  
 

Suksesskriteriene 



• Se hele barnet 
• Forstå hvilke konsekvenser diagnosen vil ha i skolen og i 

relasjonen. 
• Se det spesielle med hvert barn 
• Vil alltid ha behov for noe 

tilrettelegging(organisasjon/relasjon) 
• Fokus på resurser og mestring 

ADHD -eleven 



• Rastlause og overaktive. 
• Impulsive og irriterte. 
• Dårlig konsentrasjon. 
• Manglende oppmerksomhet. 
• Forstyrrar andre. 
• Fullfører ikkje det dei har begynt på. 

 
 

ADHD eleven 



•Småpitler og plukker på alt. 

•Kan ikke vente på tur, på svar o.s.v. 

•Lav frustrasjonstoleranse. 

•Hurtig og dramatisk humørskifte. 

•Voldsomme raseriutbrudd. 

•Taktil skyhet, ”kontaktvansker”. 

•Kan ikke sjå ting fra andres ståsted når de er i samspill med andre, 
når de er i situasjonen 

ADHD eleven 



De kan også være bl.a. : 
-kreative 
-kjekke  og populære lekekamerater 
-Enere i det de mestrer og er interessert i 
-Talentfulle 
-Sjamerende og positive 
-Mange hevder seg sportslig 
-Oppnår mye i livet sitt : ) 
 

Men… 



• Fokus på de oppgaver som skal løses(skolen/hjemme) 

• Analyse av impulser fra sanseapparatet 

• Planlegging-programmering-både enkelt og sammensatt 

• Målrette atferd 

• Forberedelse av motorisk aktivitet 

• Evne til å forutse konsekvenser av handlinger 

• Evne til å gjenkjenne og forstå feil 

• Selvkontroll 

 

På hvilken måte påvirker dette sosial kompetanse ? 
 
 

Prefontale hjernefunksjoner-
hva vil det praktisk  si ? 



• Voksenstøtte 
• Struktur, rutiner og oversikt 
• Gruppestrørrelse/stasjoner-hva er praktisk mulig 
• Avskjerming-hvor sitter eleven ? 
• Planlegging av tiltak og samarbeid elev/lærer/foreldre 
• Pauser/variasjon. Både lekser /skolen. Hvor er ditt barn? 
• Medbestemmelse/avtale. (samarbeid skole/foreldre 

/elev) 
 

Tiltak 
- Hva kan vi gjøre for å redusere og kompensere for 
disse vanskene ? 



• Hjernedysfunksjon 

• Små strukturelle avvik 

• Ubalanse i det kjemiske kretsløpet 

• Dysfunksjonar i område som er viktige for styring av oppmerksomhet, 
kontroll av tanker og handlingar og styring og tolking av følelsar 

• Nedsatt blodgjennomstrømming i område som er viktige for mental kontroll 
og fleksibilitet. 

 

Årsak til oppmerksomhetsvansker 



En god, trygg og positiv 
skolehverdag 

• Gode relasjoner 

• God klasseledelse og klassemiljø 

• TPO-Undervisningen er tilpasset elevene, ikke 
elevene som skal tilpasse seg ferdig opplegg. 

• Tillit og samarbeid-skole og hjem.  

• Mestring-selvtillit og glede 

• Sosial tilhørighet 
 
 



• Struktur 
• Støtte 
• Skjerming  
• Strategier  
 

De fire viktige S-er  
 



Plan og oversikt-”Dagsplan” 
Hva skal skje-visuelt( bruk gjerne hjelpemidler) 
Bruk konkret språk (unngå billedlig tale) 
Forbered endringer(både hjemme og på skolen) 
Ryddige omgivelser kompenserer for indre kaos 
 
 
 

Tiltak individ 



Et ADHD barn strever med å få med seg all mening i en vanlig setning-må da nyttigjøre 
seg med andre markører= godt med visuell støtte 
 
Et ADHD barn har redusert mulighet til å selv styre oppmerksomhet, sile ut 
«irritasjoner»/stimuli, prioritere, vurdere, hemme impulser= Godt med hjelp til dette. 
 
Et ADHD barn har redusert mulighet til å planlegge, beslutte, finne og vurdere mulige 
«dårlige valg», overvåke, avslutte(«skjønne når man skal avslutte»)= noen andre må 
bidra 
 
Mer sliten når en ikke har det bra 
 
Mange nederlagsfølelser/stress/vegring 
=GODT MED EN DAGSPLAN/PLAN OVER UKEN HJEMME 
 

Hvorfor dagsplan og struktur ? 
 



Totalplanlegging med vekt på struktur og oversikt 
– Hvor skal jeg være? 
– Hva skal jeg gjøre? 
– Hvor lenge skal jeg arbeide? 
– Hvem skal jeg være sammen med?  
– Hvem voksne hjelper eleven med hva? 
 
=Dagsplan. 

 

Innhold på en 
dagsplan/oversikt 



• Gode relasjoner  
• Pedagoger som er gode ledere i klassen  
• Undervisning tilpasset elevene, ikke eleven som skal 

tilpasse seg ferdig opplegg  
• Mestring – selvtillit - glede  
• Sosial tilhørighet  
• Tett samarbeid med lærerne/tillit  
 

En god skolehverdag  
 



 
• Se hele barnet. Foreldrene er viktige informanter her. 
• Forsta ̊ hvilke konsekvenser diagnosen vil ha i skolen og i 

relasjonen.  
• Se det spesielle med hvert barn  
• Vil alltid ha behov for noe tilrettelegging 

(organisering/relasjon)  
• Fokus på resurser og mestring  
 

ADHD-eleven 



• Plassering - mange foretrekker bak i et hjørne 
• Skifte av klasserom/overgang – grupperom 
• Ros – ikke ris 
• Læringsstil  og organisering 
• Hvor mange voksne må barnet forhalde seg til? 
• Oppheng på vegger? 
 

Klasserommet 



Stilas- ikke tjener. 
Pedagog 
Assistent 
Autoritativ, stabil, trygg og tydelig. 
 
Hvilken voksenrolle er du? 

Voksenrollen 



Den autoritative voksenrollen 
D. Baumrind 



Rutiner 
Reglar 
Rammer 
Struktur 
Innhald 
 
Leksehjelp ? 

SFO 



Etter pausen-Dagsplan: 
Film (15 min) 
Relasjon 
Sosial kompetanse 
 

PAUSE : )) 



Film: Eva har ADHD 
Eva (10 år) har ADHD - tør hun fortelle klassen sin dette?  
 
http://www.nrk.no/skole/klippdetalj?topic=nrk:klipp/870037  
 
 
 

FILM 

http://www.nrk.no/skole/klippdetalj?topic=nrk:klipp/870037
http://www.nrk.no/skole/klippdetalj?topic=nrk:klipp/870037
http://www.nrk.no/skole/klippdetalj?topic=nrk:klipp/870037
http://www.nrk.no/skole/klippdetalj?topic=nrk:klipp/870037


• La eleven bli kjend med deg. 
• Bli kjend med elevane. 
• Lær noke av eleven sine interesser og det dei er opptatt av. 
• Vis elevane at du bryr deg om dei. (Terje Ogden 2003 

Relasjonsbygging 



• Øke mestringsopplevelsen 
• Kontakt 
• Øke selvfølelsen 
• Konsentrasjon 
• Trygghet 
• Empati 
• Øke sosial intelligens 
• Bearbeide følelser 
• Mye latter og glede 
• Lære ting 
• Forebygging og investering 

Viktigheten av en god relasjon 



• Bedre selvbilde 
• Fremmer mestring 
• Barnet vil gi ros til andre 
• Barnet blir lettere å ha med å gjøre 
• Barnet tør prøve ut nye ting 
• Mindre aggresjon 
• Får frem den atferden du vil se mer av 

Ros 



Avled med andre oppgaver, lufteturer/pause 
Overse avvikende atferd som ikke volder problemer for barnet 
eller andre 
Ikke gi mye oppmerksomhet 
Følelsesnøytral 

Ignorer og avled 



Hvem 
 
Hva 
 
Hvor 
 

Sosial kartlegging 



«Et sett av ferdigheter og holdninger 
som trengs for å mestre ulike sosiale 
miljøer, og som gjør det mulig å 
etablere og vedlikeholde relasjoner, 
og som bidrar til å øke trivsel og 
fremme utvikling» 
            Garbarino, 1985 

 

Sosial kompetanse 





 Sosial kompetanse en vaksinasjonsfaktor for problematferd 

 Sosial kompetanse gir bedre skolefaglige prestasjoner 

 Sosial kompetanse bidrar til etablering av sosiale relasjoner 

 Sosial kompetanse bidrar til sosial inkludering i skolen 

 Sosial kompetanse forebygger sosial isolasjon og tilbaketrekking 

 Sosial kompetanse forebygger aggressiv atferd gjennom å peke på positive handlingsalternativ 
 

Viktigheten av sosial 
kompetanse 



«Selvregulering er både et resultat av og en indikator på sosial kompetanse. Det handler 

om ferdigheter i sosial navigering som å være oppmerksom, vente på tur, hemme visse 

handlinger som å rope ut i klassen og holde ut i arbeidet med kjedelige oppgaver.» 

 

«Selvregulerings-ferdigheter utvikles fra barndommen av etter hvert som barn blir bedre i 

stand til å regulere oppmerksomhet, følelser og atferd. Oppmerksomhetsregulering 

handler om at barn er i stand til å fokusere på de viktigste signalene i en sosial situasjon 

og ignorere det som er uviktig. Individer som er selvregulerte framstår som selvstendige 

og relativt uavhengig av ytre påvirkning av humør eller kontroll av atferd 
 

Regulering 



• Tilhørighet 
• Tillit 
• Indre styrke 
• Mestring 
• Unik 
• Utfordringer 
 

Selvtillit 



• Henvisning til PPT 
• Sakkyndig vurdering. Rett eller ikke rett til spesialundervisning. 
• Spesialundervisning= § 5.1 
• Enkeltvedtak blir skrevet av den enkelte rektor. 
• Individuell opplæringsplan(IOP)og helårsrapport 
• Sakkyndig vurdering gjelder for 1-2 år.  
• Ikke alle barn med ADHD har behov for 

spesialundervisning.(§5.1) 
• Alle barn har krav på TPO.  

 
 

PPT og §5.1 -
spesialundervisning 



• Prefrontale hjernefunksjoner  
• Fokus på de oppgaver som skal løses  
• Analyse av impulser fra sanseapparatet  
• Planlegging - programmering - både enkelt og sammensatt  
• Målrettet atferd  
• Forberedelse av motorisk aktivitet  
• Evne til å forutse konsekvenser av handlinger  
• Evne til å gjenkjenne og forstå feil  
• Selvkontroll  
• På hvilken måte påvirker dette sosial kompetanse?  
 



• Voksenstøtte(relasjon)  
• Struktur, rutiner og oversikt  
• Gruppestørrelse  
• Avskjerming  
• Planlegging av tiltak/samarbeid elev-lærer-foreldre 
• Pauser/variasjon  
• Medbestemmelse/avtaler –samarbeid hjem/skole 
 

Hva kan vi gjøre for å redusere og 
kompensere for disse vanskene?  
 



• Barnets spesialevner/særinteresser 

• Vær på jakt etter det som fungerer for barnet og legg vekk 

det som ikke virker 

• Barnets læringskanal. Mange er visuelle 

• Beste læringskontekst 

For hver vanske må vi finne en 
styrke 



• Barnets personlige egenskaper 

• Evner 

• En kjærlig relasjon mellom foreldre og barn 

• Nærvær av minst en engasjert voksen som liker barnet 

• Positivt selvbilde 

• En følelse av sammenheng, forståelse, håndtering og meningsfullhet 

• Muligheten for at barnet kan ha fritidsinteresser 

Beskyttende faktorer: 



• Hvor er barnet kommet i forhold til:   

• Faglig utvikling 

• Sosial utvikling 

 

Barnets forutsetninger 



• Ukens/månedens leik 
• Inspeksjon eller aktiv deltagelse 
• Klare fysiske strukturer 
• Klare regler i ute lek 
• Sosialt kompetente elever har gjort avtale for neste 

friminutt allerede når dei går inn til time 
• Har vi råd til å la friminutta være ubrukte som 

positiv sosial læringsarena for alle? 
• Friminuttene utgjør for noen 1,5 t p.r dag = 7,5 t 

pr. uke =30 t p. mnd = 300 t pr. år  = 10 skoleuker. 
  
Det er lang tid for den som ikke fikser!! 

 

Friminutt-lyspunkt eller 
mareritt 



Det er pedagogens ansvar at: 

eleven kommer i gang med oppgaver   

eleven opprettholder/vedlikeholder    aktivitet 

eleven fullfører oppgaver 

eleven avslutter oppgaver 

eleven får oppgaver som han/hun har forutsetninger for å mestre 

 

Lærers ansvar 



• En operasjon om gangen, et stykke om gangen.  
• Få oppgaver pr. side 
• Del opp sammennsatte oppgaver 
• Markèr noen få oppgaver eleven skal jobbe med om gangen. 
• Del opp tekster. 

 

Arbeidsplan/Oppgaver 



• Ha dobbelt sett med bøker 

• Gi skriftlige/visuelle instrukser 

• Sørg for å ha elevens oppmerksomhet før du gir en instruks 

• Sørg for at det er fokus på det læreren meiner skal være i fokus 

• Klare tekster uten forstyrrende illustrasjoner. Bildene bør understreke innholdet 

• Skriv ned lekser 

• Drilling, overlæring 

• Hjelp eleven til å finne nøkkelord/begreper 

• Sjekk om eleven har nytte av å  ha musikk på øret når han/hun jobber 

• Sjekk om eleven må spise oftere enn vanlig 
 

Tiltak-Organisering av 
materiell 



• Hjelp og støtte av voksen 
• Skjerming 
• Tilrettelegging av aktivitet ut i fra barnet sitt utviklingsnivå 
• Små grupper 
• Dele opp mål i mindre komponenter 
• Pauser  
• Lekegrupper med aktive voksne 
• Være i forkant av situasjoner 
• Væra et tydelig fokus som barnet klare å opprettholde oppmerksomheten på 
• Styre barnet inn i en aktivitet 
• Visuell dagsplan 
• Signal for ryddetid, samling 
• Tydelige forventninger. Samarbeid hjem –skole 
• Avslutte oppgaver i tide 
• Gi tid til å avslutte 
 
 

Tiltak-håndtering 



Hvordan  arbeide med utfordrende atferd? 
– naturlig setting som gjør samtale naturlig 
– unngå offentlig tilsnakk-unngå unødvendig bruk av navn 
– tillit mellom voksen og elev 
– lage plan for hvordan eleven skal klare å endre seg, med mange delmål 
     «Trappetrinnsmodellen» 
– rose positiv atferd, ignorere deler av negativ atferd 
– Hvilken atferd medfører konsekvenser? 

 
– Samarbeid mellom hjem-skole 

 

 

Håndtering av atferd 



• Bygge opp tillit-gjensidig tillit hjem/skole 
• Lytte til heim/skole 
• Kartlegge 
• Observasjon 
• Informasjon/åpenhet 
• Kunnskap og aksept av vansker 
• Aksepterende atmosfære 
• Tydelige rutiner for evaluering av mål 
• Strukturert dag 
• Positivt og organisert læringsmiljø 
• Tilpasset arbeidsplass 
• Hjelpemiddel(PC, lydbøker ol) 

 

Tiltak 



• Hjelp til å lese oppgaver 
– Datateknisk hjelp 

• C-pen, daisybøker, talesyntese 

• Få kollektive beskjedar på ny, direkte beskjed 
• Hjelp til å forstå nye ord og uttrykk. Fokus på språk og 

begreper 
• Hjelp til å utvikle positive vennskap 
• Ta eleven i å gjøre noe positivt - dokumentere all framgang 
• Prate med «Banking time» «Sparegris» Invester i 

relasjonsbanken 
 

Tiltak 



• Motlys 
• Susing av vifter 
• Skarpt lys eller for lite lys 
• Trafikk forbi arbeidsplassen 
• Vindu 
• Lang vei til grupperom 
• Bakgrunnsstøy 

Irritasjoner 



• Bruk kontaktbok, sms eller e-post 
• Gode ting og framgang må vektlegges 
• ADHD barna forteller mindre hva som skjer på skolen 
• Ha hyppige foreldresamtaler 
• Bruk skole, foreldregruppe som ressurs 
 

Samarbeid mellom hjemmet-
skolen 



• Forventninger til hjemmet 
• Forventninger til skolen 
• Forventninger til barnet 

Forventninger 



• Vis først hvordan 

• Vis etterpå hvorfor 

• Fokuser på kompensering fremfor ”svikt-trening” 

• Gi nødvendige modeller 

• Gi nødvendige hjelpebetingelser 

• Gi ros 

• Øv deg selv i å ta positive henvendelser  
 

Modelering på forventninger 



• Det skal være lett å lære (Ta inn, bearbeide og utføre-
Kontrollfunksjonen viktig 

• Ulike læringsstrategier må være likeverdige 
• Først øve så forstå 
• Svaralternativ 
• Fasit 
 

Innlæring 



• Oversikt 
• Gule ut viktige «må oppgaver» 
• Avkryssing (ferdig) 
• Reduser/»spisse» (etter evne, forutsetning, motivasjon, 

tilgang på voksen støtte etc.) 
• Vær mest mulig visuell og minst mulig auditiv (huske er 

vanskelig) 
• Ekstra tid på innleveringer? (Eller kort tidsfrist) 
• Fast lekseplass, tid, daglig og forventning 

Lekser 



Tre  viktige forutsetninger må ligge til grunn for at læring og    
 utvikling skal finne sted:                    

 

• Selvtillit 
 
 

• Glede 
 
 

• Vennskap 



Relasjon 
Samarbeid 
Vera autoritativ-felles håndtering om viktige få ting. 
Tilrettelegging 
Mestring 
Rett ressurs etter behov 
 

Oppsumering 



EG KAN 
EG SKRIV IKKJE FINT, EG LES IKKJE FORT, 
SÅ MEG ER DET LETT NOK Å TERGE. 
MEN GJELD DET Å SPRINGE AV STAD SOM EIN HJORT, 
Å DUKKE I ELVA, 
Å KLATRE I BERGET …. 
JAU, DET KAN EG GREIE, JA, DET GÅR NOK AN 
OM NOKON VIL SEI DEI TRUR AT EG KAN! 
 
EG SOMLAR OG ROTAR, SIT ALDRI I FRED, 
OG FÅR ALDRI FERDIG EI LEKSE. 
MEN DET Å LOKKE EI MOR TIL Å LE, 
EIN HUND TIL Å DANSE, 
EIN BLOM TIL Å VEKSE ….. 
JAU, DET KAN EG GREIE, JA DET GÅR NOK AN 
OM NOKON VIL SEI DEI TRUR AT EG KAN! 
 
EG GREIER MEST ALDRI Å FANGE EIN BALL, 
EG SPRING NOK, MEN STEGA ER TUNGE. 
MEN GJELD DET Å STELLE EIN HEST I EIN STALL, 
EIN SJUK I EI SENG 
OG EIN ØRLITEN UNGE ….. 
JAU, DET KAN EG GREIE, JA, DET GÅR NOK AN 
OM NOKON VIL SEIE DEI TRUR AT EG KAN! 
 
INGVAR MOE 
 

Eg kan : ) 



Takk for meg : )) 
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