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Kjært barn har mange navn
Skolen / den voksne har:

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

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

Barnet viser:
• Problematferd 
• Uønsket atferd 
• Negativ atferd 

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



Barn som utfordrer oss
Ulike perspektiv

1. Manglende evner/forutsetninger hos barnet



Nevrobiologisk perspektiv

Mye symptomer

Lite symptomer



Hvem eier problemet?

 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 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 normativt problem

 Hvilke regler og forventninger?

 Hvorfor?

 Sammenheng mellom skole og hjem?

 Uttalte og formelle

 Uformelle og praktiserte



Ønsket Atferd Uønsket Atferd



Barn som utfordrer oss
• ADHD

• TS

• Asperger

• Traumer/tilknytning

• Nonverbale lærevansker

• Generelle lærevansker

• Sansetap

• Fremmedspråklige

• ………………..
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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
Hvordan forklarer vi det?

1. Manglende evner hos barnet

2. Et normativt 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?



Barn som utfordrer oss
Hvordan forklarer vi det?

1. Manglende evner/forutsetninger hos barnet

2. Et normativt problem

3. En mestringsstrategi

4. Manglende samsvar mellom individets kompetanse og miljøets 
krav og forventninger



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



Lærte ferdigheter



Læring og utvikling













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

Wigaard, (2015)

 Kognitiv overbelastning er en undervurdert årsak til atferdsvansker



TID

Kapasitetsgrense

Kognitiv overbelastning

Krav til eksekutiv kontroll

Faregrense

Spillerom/Selvkontroll

Hendelser, oppgave eller aktivitet som krever eksekutiv 
kontroll

Hendelser, 
oppgave eller 
aktivitet som 
krever eksekutiv 
kontroll

Spillerom/Selvkontroll



Små krav til eksekutiv fungering
Store krav til eksekutiv 

fungering

• Timer med automatiserte 
rutiner, hvor alle vet hvem 
som underviser, hvilken bok 
som skal brukes, og hvordan 
strukturen i timen er, og 
oppgaven er tydelig og 
selvforklarende og 
oppskriftsbasert

• Trygge relasjoner

• Støtte ved feil

• Tydelig kommunikasjon

• Forstår og føler seg forstått

• ”Trygg humor”

• Reglelek, voksenstyrt lek

• Arbeidsplan eller 
prosjektlignende arbeid der 
mange barn ikke vet hvor de skal 
være, hvilke voksne og barn de 
skal være med og hva de skal 
gjøre, vide oppgaver

• Samarbeid med andre en ikke 
kjenner veldig godt

• ”på jakt etter feilskjær”

• Krevende kommunikasjon

• Strever med forståelse

• Føler seg missforstått

• Humor som gjør utrygg

• Frilek



TID

Kapasitetsgrense

Kognitiv overbelastning Faregrense

Sårbarhet for kognitiv overbelastning 

En belastning som periodevis eller kronisk forsinker eller begrenser utvikling



• ADHD

• TS

• Utviklingstraumer

• Tilknytningsvansker

• Autismespekterforstyrrelser

• Generelle lærevansker

• M.m



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 (Rønhovde 2010)



TID

Kapasitetsgrense

Kognitiv overbelastning

Krav til eksekutiv kontroll

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





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»



«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



Refleksjon

• Hvor langt på vei er dere enig i påstanden om at barn gjør det 
bra hvis de kan?

• Hva blir så konsekvensen av dette?


