De Utrolige Årene
Foreldreveiledning til familier
med barn som har ADHD
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Forord

Ulike kommuner og BUPer i Norge har i ca. 20 år
tilbudt De Utrolige Årene (DUÅ) som foreldreveiledning. Gjennom disse årene har vi erfart at mange av barna og foreldre som mottar tilbudet har
ADHD-vansker. Tilbakemeldingene etter gjennomført gruppeforløp har vært gode både fra foreldre
og behandlere. I senere år har noen fagmiljøer tilrettelagt materialet slik at det i større grad enn tidligere også er skreddersydd barn med ADHD-vansker. Effekt knyttet til bedring på kjernesymptomer
for ADHD har blitt gjenstand for evaluering. I den
forbindelse har Center for ADHD i Aarhus, Danmark
utviklet en guide som gir nyttige innspill til hvordan
De Utrolige Årenes programtilbud kan tilrettelegges med tanke på barn med ADHD. Denne guiden
er en oversettelse av den danske utgaven, med
noen norske tilpasninger. Vi vil rette en stor takk
til Center for ADHD og Socialstyrelsen i Danmark
for et godt og fruktbart samarbeid over mange år,
og at vi nå har fått tillatelse til å oversette guiden.
Vi ønsker også å rette en stor takk til ADHD Norge
for et godt samarbeid, og for å ha bistått i arbeidet
med tilretteleggingen av guiden for bruk i Norge.
Bergen, september 2018
Bjørn Brunborg
De Utrolige Årene Norge
Regionalt kunnskapssenter for barn og unge
(RKBU Vest)
NORCE
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Innledning

Denne veilederen har som formål å gi en oversiktlig fremstilling av diagnosen
ADHD hos barn og unge. Guiden er blant annet et verktøy for gruppeledere
som benytter programmer fra DUÅs programserie når de har barn med ADHD i
gruppene sine, eller der det skal gjennomføres foreldregrupper hvor det deltar
foreldre som har barn med ADHD.

Med økt kunnskap om ADHD og hvilke implikasjo-

Etter de to teoretiske kapitlene, dykker vi ned i

ner det kan gi, blir det lettere å støtte foreldrene

praksis. Vi har brukt oppbyggingen av et gruppe-

og gi dem enda bedre utbytte av foreldreveiled-

forløp som overordnet disposisjon, og har plukket

ningen.

ut og beskrevet nærmerede temaene som er
særlig relevante. Vi avslutter med et eksempel på

Første avsnitt gir en generell innføring om ADHD. Vi

«kjøleskapsnotat», slik vi kjenner dem fra støtteark

ønsker å gi gruppelederne mulighet til å forholde

som benyttes i DUÅs foreldregrupper.

seg til ADHD ut fra et faglig relevant grunnlag, og
mye av det man kan undre seg over som gruppe-

Det er vanskelig å beskrive gruppeprosessene,

leder, vil man få svar på her.

men det er likevel en betydelig del av kapittelet
som beskriver praksis. Når prosessen er god, er alle

Deretter følger en omtale av programutvikler

deltakerne med. Alle gruppeledere har kjent på

Carolyn Webster-Strattons artikkel om De Utro-

følelsen man får når en lykkes i gruppemøtet med

lige Årene og ADHD1. Guiden er et supplement til

noe som er krevende for foreldrene: man blir opp-

DUÅ- manualene, og ikke et korrektiv. Det er derfor

glødd og gjennomgår evalueringene enda en gang

en betydelig samhørighet mellom guiden og De

– og de er gode! Vi ønsker med denne guiden å

Utrolige Årene sitt materiale.

bidra til flere slike opplevelser.
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ADHD

ADHD er en nevrologisk forstyrrelse som først og fremst innebærer vansker
med konsentrasjon, indre uro og utfordringer knyttet til impulsivitet. Hvor ofte
diagnosen stilles varierer fra land til land, og undersøkelser viser at flere gutter
enn jenter får diagnosen. ADHD har fått betydelig oppmerksomhet i media, og
vi skal nå se litt nærmere på hva forskningen sier om diagnosen, utbredelse,
årsaksforklaringer og behandling.

ADHD står for Attention Deficit Hyperactivity

I tillegg finnes det i ICD-10 kategorien F98.83:

Disorder og er definert i det amerikanske diag-

«Andre spesifiserte atferdsforstyrrelser og følelses-

nosesystemet DSM-V2. Det er beskrevet som en

messige forstyrrelser som vanligvis oppstår i bar-

utviklingsforstyrrelse med symptomene oppmerk-

ne- og ungdomsalder». Her inkluderes «Oppmerk-

somhetsvansker, hyperaktivitet og impulsivitet.

somhetsforstyrrelser uten hyperaktivitet», men det

Diagnosen er delt opp i

er ikke beskrevet kjennetegn ved tilstanden.

•

ADHD hovedsakelig hyperaktiv og impulsiv
type

Selv om det er noen forskjeller mellom betegnel-

•

ADHD hovedsakelig uoppmerksom type

sen ADHD og Hyperkinetisk forstyrrelse, er likhete-

•

ADHD hovedsakelig kombinert type, hyperak-

ne større. I Norge er det derfor vanlig at kriterier for

tiv, impulsiv og uoppmerksom

ADHD brukes i klinisk praksis, og at ADHD brukes
som en fellesbetegnelse for både ADHD og Hyper-

I Norge har diagnosesystemet ICD-10 blitt benyttet

kinetisk forstyrrelse4. I denne guiden brukes ADHD

fra 19923. I ICD-10 blir ADHD-vansker beskrevet

som en fellesbetegnelse.

som «Hyperkinetisk forstyrrelse» og er inndelt i
følgende undergrupper:

I Norge regner Helsedirektoratet med at 3-5 pro-

•

F90.0 Forstyrrelser av aktivitet og oppmerk-

sent av barn og unge under 18 år har ADHD, det

somhet

innebærer at det i gjennomsnitt er ett barn med

•

F90.1 Hyperkinetisk atferdsforstyrrelse

ADHD i hver skoleklasse5. I barnealder er det flere

•

F90.8 Andre spesifiserte hyperkinetiske for-

gutter enn jenter som diagnostiseres med ADHD.

styrrelser

2/3 har minst en betydelig tilleggsvanske, som

F90.9 Andre uspesifisert hyperkinetisk forstyr-

eksempelvis Tourette Syndrom, OCD, Asperger

relse.

syndrom eller lærevansker. Men de mest vanlige

•
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ADHD kjennetegnes av forstyrrelser i
oppmerksomhet, impulsivitet og hyperaktivitet. Barn med ADHD er også bare
barn, og diagnosen definerer ikke hele
mennesket.

De mest hyppige tilleggsvanskene er
atferdsproblemer, lærevansker, angst
og depresjon. Genetiske og miljømessige årsaksfaktorer spiller sammen i
utviklingen av ADHD.
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DUAL Pathway – modellen forklarer
ADHD som en eksekutiv dysfunksjon og
et dysregulert belønninssystem.
Det er altså både en vansker i forhold
til motivasjon og en eksekutiv
forstyrrelse.

vanskene som forekommer sammen med ADHD er

de mest dominerende teoriene er Russel Barkleys

atferdsvansker, angst og depresejon.

teori om eksekutiv dysfunksjon8, og Edmund Sonunga-Barkes Delay Aversion-teori om dysfunksjon

Diagnosen stilles i hovedsak i spesialisthelsetje-

i hjernens belønningssystem9.

nesten (BUP). Symptomene kommer til uttrykk på
mange forskjellige måter. Har du sett ett barn med

Russel Barkleys teori om eksekutiv dysfunksjon8

ADHD - har du kun sett ett barn med ADHD. Men

De såkalte eksekutive funksjoner er hjernens sty-

noen av de mest hyppige utfordringene er å sitte

ringsfunksjoner. Det er disse vi benytter når vi skal

stille, vente på tur, opprettholde oppmerksomhe-

planlegge, kontrollere impulser, tenke langsiktig,

ten, hyppige skifter mellom aktiviteter, lav frustra-

jobbe målrettet mot mål som ligger i framtiden og

sjonsterskel, glemsomhet og vansker med å re-

forutse konsekvenser av egne handlinger. Disse

gulere følelser og impulser. Når det er sagt, er det

styringsfunksjonene utgjør altså fundamentet for

viktig å poengtere at diagnosen ikke definerer hele

at vi kan utøve selvkontroll og indre styring, og ikke

mennesket. Barn med ADHD er også vanlige barn.

bare gjøre det vi har lyst til her og nå. De eksekuti-

De er verdensmestre i å leve her og nå, og har ofte

ve funksjonene er de kognitive evnene som blir

mange gøyale ideer og stor kreativitet. Disse barna

utviklet senest, og utviklingen skjer gradvis. Det vil

trenger også mye anerkjennelse, ros, omsorg og

si at barna med alderen blir bedre og bedre i stand

kjærlighet, akkurat som alle andre barn.

til å kontrollere reaksjonene sine og i økende grad
utvikle evnen til selvkontroll.

Hva er årsaken til at noen utvikler ADHD
Den genetiske predisposisjonen spiller en markant

I følge Barkleys8 teori skyldes ADHD-sympto-

rolle i utvikling av ADHD5, men denne spiller også

mene at barnet ikke har aldersadekvat utviklet

sammen med miljømessige faktorer. Foreldres

selvkontroll, altså at de eksekutive funksjoner er

oppdragerstil spiller også inn, da en god foreldre-

dysfunksjonelle. Det antas at en svekket evne til

barn-match kan beskytte mot utvikling av ADHD,

å regulere de umiddelbare handlingsimpulsene

mens en negativ oppdragerstil kan vedlikehol-

er den primære vansken, og at denne forstyrrer

de og forsterke barnets krevende og impulsive

de øvrige eksekutive funksjoners innflytelse på

6

handlinger . Positiv selvoppfatning, gode kommu-

atferden. Vi kan tenke oss at dersom barnet kan

nikasjonsevner, gode sosiale relasjoner og nett-

regulere impulsene sine, vil dette skape et lite

verk er andre beskyttende faktorer. Flere forhold

tidsvindu barnet trenger for å overveie konse-

i fosterlivet og under fødsel kan også ha betyd-

kvensene av handlingene sine, og velge den mest

ning. Av disse, er lav fødselsvekt den mest kjente

hensiktsmessige handlingen i en gitt situasjon. Et

risikofaktor. Det å være født for tidlig, uavhengig

eksempel kan være et skolebarn som har satt seg

av fødselsvekt, øker også sannsynligheten for å

ned for å gjøre matematikkleksene sine. Han hører

utvikle ADHD7.

imidlertid at lillesøster har satt på TV og ser på tegnefilm inne i stuen. De fleste barn vil nok få lyst til
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Teorier om ADHD

å sette seg inn i stuen og se TV, men et barn med

Psykologiske teorier om ADHD er modeller som

velutviklet impulskontroll vil kanskje tenke: «jeg er

forsøker å gi en forklaring på den uoppmerk-

nødt til å gjøre leksene mine» eller «Mamma blir

somme hyperaktive og impulsive atferden. To av

glad dersom jeg har gjort leksene før hun kom-

mer hjem, så kan vi gjøre noe hyggelig etterpå».

ADHD-diagnose foretrekker små belønninger her

Denne teorien hevder altså at det er forstyrrelser

og nå, fremfor å utsette behovene sine og derved

i barnets eksekutive styringsfunksjoner som for-

oppnå en større belønning på et senere tids-

årsaker ADHD-symptomene, og ikke en forstyrret

punkt10.

oppmerksomhet. Det kan være forskjell mellom
barnets biologiske alder og barnets utviklingsalder.

Dual-Pathway modellen9

Derfor blir det viktig å understreke betydningen av

I denne modellen er de to tidligere beskrevne

å justere forventningene sine til barnet, slik at man

teoriene sammenfattet. Altså at ADHD-symptomer

kan forholde seg til barnets nærmeste utviklingsni-

skyldes både eksekutiv dysfunksjon og vansker

vå, og ikke stille uforholdsmessige store krav som

med å vente. Dual-Pathway modellen antar altså at

barnet ikke kan leve opp til. Dette gjelder selvføl-

ADHD best forklares ut fra både vansker knyttet til

gelig også barn som ikke har ADHD-vansker.

motivasjon og eksekutive forstyrrelser.

Edmund Sonunga Barkes Delay Aversion teori9

ADHD og hjernen

Delay-Aversions teori er en teori om aversjon

Det er gjort mye forskning på sammenhengen

mot venting. Her antar man at ADHD skyldes

mellom ulike områder i hjernen og ADHD, men

forstyrrelser i motivasjonsprosesser som bunner

hjernen er en kompleks størrelse og det er vanske-

i at hjernens signaler om fremtidige belønninger

lig å påvise en direkte årsakssammenheng. Likevel

er svekket. Altså opplever ikke barn med ADHD

peker undersøkelsene på at symptomene hyper-

fremtidige belønninger som særlig attraktive, derav

aktivitet, impulsivitet og konsentrasjonsvansker er

navnet: aversjon mot venting. Hvis vi tenker tilbake

relatert til frontallappene, altså den fremste delen

på eksempelet med gutten og leksene, ville denne

av hjernen hvor våre styringsfunksjoner primært er

teorien si at han, grunnet de svekkede signalene

plassert. Dette støtter Barkelys teori om at ekse-

til hjernen om utsatt belønning, ville velge den

kutive vansker spiller en viktig rolle.8

umiddelbare belønningen/tilfredsstillelse, nemlig
å hygge seg foran TVen, fremfor den fremtidige

Forskning peker videre på et nettverk i hjernen som

belønning ved å få gjort det han skal, og at mam-

involverer frontallappene og basalgangliene (dype-

ma blir glad og roser ham når hun kommer hjem.

religgende strukturer), har med våre belønnings-

Teorien støttes av forskning som viser at barn med

systemer og følelser å gjøre. Hjernens belønnings-
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system er et særlig fokusområde når vi snakker om

barnets utvikling, og det oppstår en mulighet for å

ADHD. Belønningssystemets primære signalstoff er

forebygge eller redusere vansker og symptomer

dopamin som daglig frigjøres når vi spiser, mosjo-

knyttet til ADHD.

nerer eller gjør noe vi liker godt. Dopamin aktiverer
blant annet hjernens belønningssystem slik at vi

Hva kan vi bruke vår kunnskap om

opplever glede og tilfredsstillelse, og på denne

hjernen og ADHD til

måten motiveres til å gjenta handlingen. Denne

En måte vi kan bruke vår viten om hjernen og

kunnskapen støtter Sonuga-Barkes teori, om at en

ADHD på, er å finne virkemidler for å kompensere

sentral forklaring på ADHD er de svekkede signale-

for barnets vansker knyttet til eksekutive funksjo-

ne om fremtidige og utsatte belønninger, og at det

ner, som er relatert til den fremste delen av hjernen
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derfor er snakk om en motivasjonsforstyrrelse.

(nivå 3 i modellen, side 11). På dette nivået bruker
man mye av energien sin på å konsentrere seg om

Nevral plastisitet – muligheter for forandring

å utføre en oppgave, og man har ikke overskudd til

Tidligere hadde man en oppfatning av at hjernen

så mye annet. Tenk for eksempel på hvordan det

var ferdigutviklet relativt tidlig i livet. I dag vet vi at

var å kjøre bil som nybegynner. Trener man mye på

hjernen har en utrolig evne til å tilpasse seg for-

de aktuelle ferdighetene, automatiseres proses-

andringer i miljøet, og denne tilpasningen foregår

sene gradvis. Prosessene flyttes da fra de frontale

hele livet. Denne evnen til forandring kalles nevral

deler av hjernen, ned på lavere hjernenivåer (nivå 2

plastisitet, og beskriver nervesystemets evne til å

i modellen). Man kan si at man har gått fra «sjef-

forandre seg som følge av påvirkninger og erfa-

spilot» til «autopilot». Derfor er klare og velkjente

ringer. Helt konkret forandrer hjernen seg ved at

rutiner god hjelp for å «avlaste» hjernen.

nye hjerneceller dannes og at nye og eksisterende
forbindelser styrkes eller svekkes. Selv om nev-

Når hjernen utfordres (på nivå 3), kreves det så

ralplastisiteten gjør seg gjeldene hele livet er den

mye energi at vi ikke kan arbeide i dette nivået

størst i tidlig barndom. Dette understreker hvorfor

hele tiden. Det betyr at for å hjelpe et barn bort fra

foreldreveiledning bør settes inn tidligst mulig, ved

å måtte kjempe på nivå 3 med alle gjøremål, må

behov.

vi innlære og opprettholde ulike rutiner i familien,
- f.eks. i morgenstellet. På denne måten vil barnet

På den måten kan foreldreveiledningen utnytte

kunne ha mer overskudd til å møte andre utfordrin-

den tidlige muligheten til forandring hos barnet.

ger i løpet av dagen.

Ved hjelp av endringer i foreldrenes samspill med
barnet, oppnås en markant positiv nytteverdi for
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Denne modellen viser hvordan de ulike hjernestrukturene krever ulik
oppmerksomhet, og dermed ulik energi. De minst energikrevende prosessene
skjer på nivå 1, deretter nivå 2 og mest energikrevende på nivå 3.

Behandlingsmuligheter

så lenge det er i kroppen, og det brytes ned

For barn med ADHD-vansker anbefales det at man

relativt hurtig. Medisinen leveres både som

setter inn hjelp eller behandling på flere områder:

enkeltdoser og som depotmedisin. Noen barn

•

Sosial ferdighetstrening: Her arbeider man

bruker medisin kun i skole- og SFO-tiden, men

med å forbedre barnets interaksjon med

ikke hjemme eller i helgene. Andre bruker

jevnaldrende ved å undervise i- og trene på

medisin slik at det dekker stort sett hele tiden

empati, problemløsning, kommunikasjon, samt

barnet er våken. De mest vanlige bivirknin-

evnen til å gjenkjenne og regulere følelser.

gene av medisinbruk er søvnvansker, nedsatt

Ferdighetstreningen kan foregå både hjemme

appetitt, vekttap, økt irritabilitet, vondt i magen

og i barnegrupper som barnet deltar i.

eller hodepine.

•

•

Spesialpedagogikk: Spesialpedagogiske tiltak

•

Fysiske rammer: De fysiske rammene kan

kan bestå av opplæring og videreutdanning

struktureres slik at mengden stimuli rundt

til lærere og andre ansatte, bruk av relevante

barnet blir redusert. For eksempel at barnet

IKT-programmer og strukturering av hverda-

får mulighet til å sitte avskjermet når det skal

gen for det enkelte barnet.

arbeide med individuelle oppgaver på skolen.

Medisin: Det mest brukte preparatet er methyl-

Barnet kan også tilbys hørselsvern eller stille

phenidat, også kjent som ritalin. Det stimulerer

musikk på øret. Det kan også gjøres avtaler om

sentralnervesystemet ved å øke dopaminnivå-

hvordan barnet på en god måte kan håndtere

et i hjernen. Når en nervecelle skiller ut stoffet
dopamin til nevrotramsmittene, blokkerer

kroppslig uro.
•

Foreldreveiledning: Foreldretrening anbefales

methylphenidat gjenopptaket av dopamin i

som den første primære intervensjonsform

nervecellen, og det øker konsentrasjonen av

til barn med ADHD. Her arbeider man med å

dopamin i hjernen. Methylphenidat virker kun

fremme relasjonen mellom foreldre og barn,
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fokusere på positive foreldreferdigheter, samt

Etter hvert som vi har fått mer kunnskap om ADHD,

på å styrke foreldrenes ferdigheter i å hjelpe

har programutvikler Carolyn Webster-Stratton gjort

og støtte barnet.

nettopp det, og tilpasset programmet for barn
med ADHD og forsket på effekten på kjernesymp-

Helsedirektoratet har utgitt Nasjonal faglig

tomene i ADHD. En evaluering med 99 deltakende

retningslinje for utredning og behandling av

barn med ADHD viste at kombinasjonen av DUÅs

ADHD.4

foreldreprogram og barneprogram (Dinosaurskole
i smågruppe), har positiv effekt på førskolebarns

ADHD og De Utrolige Årene (DUÅ)

ADHD-symptomer uavhengig av barnets atferds-

Programserien De Utrolige Årene ble opprinnelig

vansker.1 Ett år etter intervensjonen var barnas

utviklet for barn med atferdsforstyrrelser og har

symptomer, uoppmerksomhet og hyperaktivitet

vist svært god nytteverdi for å redusere atferds-

fortsatt så lave at barna ikke møtte kriteriene for en

vansker. Senere har programserien også utviklet

ADHD-diagnose. En kan således si at effekten var

ulike programmer med et universelt- og indikert

vedvarende.

forebyggende fokus.
I Danmark gjennomførte Center for ADHD, i samEn norsk randomisert kontrollert studie av DUÅs

arbeid med Aarhus Universitet, en effektevaluering

foreldreprogram og Dinosaurskole i smågruppe

av de seks første gruppeforløpene for foreldre til

(2002-2004) viste god nytteverdi av programme-

3-8 åringer med ADHD-symptomer.14 Dette var en

ne for reduksjon av atferdsvansker, samt lovende

sammenlignende studie (benchmarkingstudie),

resultater i forhold til barns ADHD-symptomer.11

hvor behandlingsgruppene på Center for ADHD ble

Resultatene er omtalte i artikkel i Tidsskrift for

sammenlignet med de tilsvarende resultatene som

norsk psykologforening.12 Samtidig viste det seg

programutvikler oppnådde i ovennevnte rando-

at effekten for barn med ADHD var redusert ved

miserte, kontrollerte effektstudie.15

13

5-6-årsoppfølging. Mørch & Drugli anbefalte derfor mer tilrettelegging av DUÅ-tilbudene for denne

Dette lot seg gjøre siden barna i de to studiene

målgruppen.12

var sammenlignbare i alder og symptomnivå. De
to studiene benyttet samme intervensjonsmetode
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via samme opplæringsprotokoll, samt at det ble

som gruppeleder har inngående kjennskap til pro-

benyttet en rekke av de samme effektmålene.

grammenes innhold og arbeidsmodeller og følger

Den danske studien fant signifikant reduksjon i

manualens anbefalinger. Programmene er utviklet

barnas symptomnivå (foreldrerapportering) både

på en slik måte at det er mulig å tilpasse undervis-

når det gjelder ADHD og atferdssymptomer . De

ningen, læringsprosessene, samt følelsesmessige

fant også betydningsfull bedring med hensyn til

og atferdsmessige mål til de enkelte av foreldrene

barnas ferdigheter i sosial og emosjonell regulering

og til hvert enkelt barns utviklingsnivå. Gruppele-

(også foreldrerapportering). I tillegg rapporterte

dernes oppgave er å samarbeide tett med hver

foreldrene om endringer i egen samhandlingsstil

familie og hjelpe foreldrene til å utvikle en bredere

med barna, med signifikant mer bruk av ros og be-

forståelse av ADHD, samt å sette utviklingsmessig

lønning, samt mindre bruk av negative virkemidler.

tilpassede og oppnåelige mål for akkurat deres

Alle de nevnte endringene var opprettholdt eller

barn og barnets særskilte utfordringer. Disse måle-

viste ytterligere positiv utvikling ved 6-måneders

ne kan for eksempel handle om:

oppfølging etter avsluttet behandling. Det er høy

•

Å fremme økt oppmerksomhet

grad av samsvar i behandlingseffektene i de dan-

•

Redusere negative samhandling og negative
handlinger

ske resultatene sammenlignet med resultatene fra
programutvikler. Det er publisert en rapport, med

•

regulering

diskusjoner rundt resultatene fra den danske stu14

dien. Man kan finne mer informasjon om denne

Utvikle følelsesmessig og atferdsmessig

•

Tilpasse miljøet slik at det tilgodeser barnets

studien på Center for ADHDs hjemmeside: www.

behov for struktur, forutsigbare rutiner og at

adhdcenter.dk

barnet får umiddelbar tilbakemelding på sin
væremåte og sine handlinger

Anbefalinger til DUÅ-programmene
Når man arbeider med barn med ADHD, anbefaler

Derfor er det temaer i programmene som krever

programutvikler Webster-Stratton at foreldrene

særskilt fokus når man jobber med ADHD. Dette er:

deltar på behandlingsversjonen av foreldrepro-

å skille mellom ADHD og atferdsvansker, målrettet

grammet (ca. 20 samlinger), kombinert med at

coaching, selvregulering, frustrasjonsmestring og

barna deltar i DUÅs målrettede barnegrupper

ros. Disse områdene vil vi se nærmere på i fortset-

(Dinosaurskole i smågruppe). Det er viktig at man

telsen av guiden.

Ernæringsmessige tiltak i kombinasjon med fysisk aktivitet har
vist seg og ha positiv effekt hos noen barn og unge med ADHD.
Det kan for eksempel være tilskudd av omega -3/omega-6 fettsyrer eller andre vitaminer og mineraler.
For mer informasjon se:
www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/adhd
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Barn med ADHD
Viktige fokusområder i DUÅ

Forskjellene mellom ADHD og atferdsforstyrrelser.

Som gruppeleder i DUÅ er det viktig å kjenne til
forskjellene mellom ADHD og atferdsforstyrrelser, selv om disse kan opptre samtidig og ligne
hverandre i måten de viser seg på. Det er viktig
å møte disse utfordringene ulikt utfra hva som
er utgangspunktet.
Barn med ADHD-vansker får ofte negativ kritikk

Kjernesymtomer ved ADHD er:
• Uoppmerksomhet, hører ikke etter
• Lett distraherbar, blir lett avbrutt
• Manglende utholdenhet, kjeder seg raskt
• Mangler overblikk, blir lett stresset
• Hyperaktivitet
• Impulsivitet, avbryter og forstyrrer

og negativ oppmerksomhet på handlinger
som er knyttet til kjernesymptomene, også når
barnet ikke har som hensikt å forstyrre eller
plage noen. Kjernesymptomene for de med
ADHD er som kjent: uoppmerksomhet, lar seg
lett avlede, manglende utholdenhet, vansker
med å få overblikk, hyperaktivitet og impulsivitet. Atferdsforstyrrelser utvikler seg ofte som
et resultat av hvordan barnets samhandling og
handlinger møtes av andre, vansker ved negativ
oppmerksomhet og bruk av straff. Derfor ser
man ofte en rask forbedring av atferdsvanskene straks omgivelsene begynner å reagere
annerledes på barnets handlinger. Kjernesymptomene på atferdsvansker er høy grad av trass,
gjenstridighet (skal ha det på sin måte), raserianfall og utagering.
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Atferdsvansker er:
• Upålitelighet, retter seg ikke etter de
voksnes beskjeder
• Raserianfall, handler i affekt og har
liten evne til emosjonsregulering
• Opposisjonelt handlingsmønster, vil
gjøre ting på sin egen måte
• Aggressivitet, barnet kan slå, sparke, spytte m.m.
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Coaching

Evnen til å konsentrere seg, regulere følelser og til å benytte sosial ferdigheter, kan
være utfordrende for barn med ADHD-vansker. Disse ferdighetene ligger tett opptil
kjernesymptomene og det krever tålmodighet og støtte for å utvikle disse evnene
og ferdighetene. Foreldre kan hjelpe barna sine med å utvikle konsentrasjonsferdigheter, sosial kompetanse og selvregulering gjennom målrettet coaching.
Dette er en respektfull måte å gi barnet utviklingsstøtte. Det må nevnes at oppdelingen i ulike områder for coaching som nevnes i påfølgende kapittel, utelukkende
er av teoretisk karakter og for å gi en god teoretisk oversikt. I praksis blandes disse
kategoriene og man vil ofte coache på flere av elementene samtidig.

16

Coaching kan beskrives som det å gå ved siden

og dere deler på å kjøre toget». I tillegg kan den

av barnet og støtte. Man går ikke foran barnet og

voksne støtte barna i å prøve nye ting, ved f.eks. å

viser veien ved å instruere og formane. Man går

si: Du kan spørre om å låne den bilen. Dette kalles

heller ikke bak barnet og er korrigerende eller

prompting eller å gi veiledende hint. Beskrivelsen

etterpåklok. Man forsøker å inntar samme perspek-

av den sosiale handlingen vil styrke barnets sosiale

tivet som barnet har og følger det på en støttende

ferdigheter. Dette er særlig viktig når man arbeider

måte ved å beskrive de elementene man ønsker å

med barn med ADHD-vansker. Barnas impulsivitet

utvikle. Begrepet coaching er en betegnelse for å

fører ofte til at de har vansker med å vente på tur,

sette ord på det barnet gjør, og det man tror barnet

at de tar leker fra andre eller avbryter en pågåen-

tenker og føler akkurat der og da.

de lek. De har derfor behov for ekstra mye positiv oppmerksomhet for å utvikle sine prososiale

Coaching på utholdenhet handler bl.a om å utvikle

ferdigheter.

ferdigheter i å konsentrere seg, å ikke gi opp vanskelige oppgaver, og å vente på tur, selv når det er

Selvregulering

frustrerende. Denne ferdigheten er spesielt viktig å

For barn med ADHD-vansker kan det være en stor

utvikle dersom man har oppmerksomhetsvansker

utfordring å lære å regulere sine egne følelser og

eller vansker med å styre impulser. Igjen handler

handlinger. Veien til å lære dette er den samme

det om at foreldre beskriver ferdighetene når de

som for alle andre barn: Ros og positiv oppmerk-

forekommer, som for eksempel ved å si: «Nå kon-

somhet når det lykkes med noe, og ytre hjelp til

sentrerer du deg godt om oppgaven», «du prøver

regulering når det er nødvendig. Foreldrene må

en gang til selv om det er vanskelig». På denne

også få støtte og oppmuntring i den lange pro-

måten kan man hjelpe barnet til å forstå at det er

sessen det er å hjelpe barnet sitt til å utvikle gode

normalt å streve med å lære noe nytt, men at via

ferdigheter til selvregulering. Barnet må dessuten

utholdenhet, øving og hjelp fra foreldre eller andre

hjelpes til å gjenkjenne virkemidlene de allerede

nære voksenpersoner kan barnet likevel mestre

bruker for selvregulering, og det er viktig å gi bar-

utfordringene.

net tid til å roe og samle seg når det er overaktivt.
På veien fra foreldreregulerte handlinger til innlært

Coaching på følelser handler om å beskrive

selvregulering er det mange trinn. Det er lurt å

følelsene man observerer hos barnet, slik som for

begynne tidlig og med helt enkle oppgaver. Når

eksempel glede, selvsikkerhet, ro, nysgjerrighet,

barnet blir større, vil det ofte motsette seg hjelp og

stolthet, skuffelse, frustrasjon osv. Når foreldre

reguleringsstøtte fra foreldrene og insistere på å

setter ord på en følelse mens barnet opplever den,

bruke sine egne reguleringsferdigheter.

kobles følelsen med den indre tilstanden hos barnet. Dette gir barnet et følelsesmessig ordforråd og

Selvregulering er noe som må læres over tid og

gjør det i stand til å snakke om følelsene sine med

gjerne over mange år. Man må begynne med de

andre. På denne måten vil barnet bedre kunne re-

små skrittene og gi tett støtte og ros underveis.

gulere følelsene sine og de atferdsmessige reaksjo-

Overordnet handler innlæring av selvregulering

nene på følelsene. Når man benevner en krevende

hos barn med ADHD om følgende:

følelse, bør man også samtidig påpeke hvordan

1.

Å skape gode rammer, slik at barnet kan arbei-

barnet mester å håndtere denne situasjonen. F.eks

de med de små skrittene om gangen. Videre å

kan man si: Nå ser jeg at du er frustrert, men du

etablere god struktur og regler, slik at barnet

klarer likevel å holde kroppen din rolig».

vet hva som forventes. Støtten i hverdagen
med gode strukturer, vil også hjelpe barnet i

Coaching i sosial ferdigheter er en form for so-

arbeidet med å utvikle god selvregulering. For

sial ferdighetstrening og handler om å beskrive

å skape motivasjon for krevende oppgaver,

for barnet hva det gjør når det viser vennlig og

hemme spontane impulser og fremmer moti-

prososial samhandling. Det kan være å dele, vente

vasjon til å øve på selvreguleringsferdigheter,

på tur eller å gi komplimenter. Foreldre kan for

kan belønning brukes som et positivt, supple-

eksempel si: «jeg ser du lar Martin prøve togbanen

rende element.
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2.

At barnet får mulighet til å lære seg måter å

handlinger. Hverdagen kan derfor være preget

kjenne igjen handlinger og virkemidler som

av et høyt konfliktnivå. Det kan oppleves som om

styrker impulskontrollen og som medvirker til

barnet går fra ett vulkanutbrudd til det neste. Noen

at de tenker seg om før det handler.

ganger skjer utbruddene så raskt at det er vanskelig å finne ut hvordan man kan forebygge eller

Lek og coaching er gode virkemidler for å skape

avlede barnet i situasjonen. Billedlig kan man tenke

språklig og erfaringsmessig fokus på begynnende

seg at man har havnet i et landskap av vulkaner

selvregulering. Via beskrivende kommentarer i

i utbrudd, og stiene opp til vulkanene er godt

leken, kan samspillet med voksne eller andre barn

tråkket og lett å gå, mens stiene som kunne lede

reguleres ut fra barnets indre dagsorden. Det gir

utenom vulkanene er vanskelig å finne.

barnet mulighet til å erfare hvordan egen selvregulering har betydning for om andre barn vil fortsette

Forebygging av sinneutbrudd

å leke med dem eller ikke. For eksempel kan det

Gode ferdigheter i sinnehåndtering starter med

ved coaching settes ord på at barnet stopper opp,

forebygging, hvor en støtter foreldre i å gå nye stier

tenker seg om eller på annen måte er i gang med å

sammen med barnet sitt. Dvs å gå stiene som går

regulere tankene, følelsene eller handlingene sine.

utenom de fleste vulkanene. Når man skal fore-

Å beskrive for barnet når det viser gode regule-

bygge sinneutbrudd er det flere viktige innsatsom-

ringsferdigheter, vil hjelpe det til å bruke disse

råder:

ferdighetene i andre sammenhenger senere.

•

Barnet lærer å kjenne igjen egne kroppslige
signaler, slik at det oppdager vulkanens rum-

3.

Barnet trenger foreldrene sine for å lære seg

ling før den går i utbrudd. Er man først kommet

selvregulering. Foreldrene skal blant annet

i utbrudd, er det vanskelig å regulere seg ned

hjelpe barnet til å oppdage og holde fast på

igjen. Dersom man i tide oppdager at man er

at barnet noen ganger lykkes i å regulere

på vei til utbrudd, kan god foreldrestøtte og

seg selv. Det er derfor viktig at foreldrene er

gode reguleringsferdigheter hjelpe en forbi

oppmerksomme på at barnet allerede har

sinneutbruddet.

ferdigheter som de kan videreutvikle via ros

•

Barnet lærer å holde tilbake sine umiddelbare

og coaching. Da fremmer de den positive

reaksjoner og får lagt inn et tilstrekkelig tids-

historien om barnet som et alternativ til den

vindu til å benytte hensiktsmessige regule-

ofte fremtredende historien om at barnet er

ringsferdigheter.

umulig. Det kan for eksempel være til god

•

hjelp at foreldrene noterer de gangene barnet

ende forklaringer, trusler eller å være ironisk,

klarer seg godt i en gitt situasjon. Foreldrene
bør også gjøres oppmerksomme på at de er

Foreldrene lærer å unngå diskusjoner, inngåda dette lett øker barnets frustrasjon.

•

Foreldrene lærer å forholde seg rolig både når

barnets viktigste rollemodeller i utviklingen av

sinneutbrudd er under oppseiling og under

selvregulering.

selve utbruddet.

For å forstå barns vei til selvregulering kan det

Virkemidlene til å finne veiene utenom hyppige

være lurt å begynne med å se på foreldrenes

vulkanutbrudd finner man nederst i foreldepyra-

strategier for regulering. Man kan spørre foreldre-

miden. Forskningsmessig har det vist deg at det

ne: Hvilke gode strategier har du for selvregulering,

generelle konfliktnivået faller når foreldre styrker

som barnet ditt ville ha nytte av å lære?

relasjonen til barnet via barnestyrt lek, coaching,
ros, anerkjennelse og belønning.

Sinnemestring
Barn med ADHD-vansker kan ha en økt ten-

Som foreldre kan man hjelpe barnet til å få en

dens til å være oppfarende og få hyppige sinne-

språklig bevissthet om at det har kontroll over seg

utbrudd. Deres impulsivitet og hyperaktivitet

selv. Dette kan gjøres gjennom:

gjør det vanskeligere for dem å regulere eller

•

omforme sin frustrasjon til mer sosial akseptable
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coaching rundt små spirer av hensiktsmessige
ferdigheter og virkemidler

•
•

ros og anerkjennelse når barnet klarer å bruke

Sinnehåndtering under utbruddet

ordene sine eller gå vekk fra det som frustrerer

Tross forebygging og bruk av positive virkemidler,

innføre et belønningssystem hvor barnet be-

vil det fortsatt kunne forekomme sinneutbrudd. Når

lønnes for å gå bort fra vanskelige situasjoner,

barnet først har nådd vulkanutbruddet er det ikke

«telle til ti» osv.

lenger adgang til rasjonell tenkning og reguleringsferdigheter. Derfor anbefales det ikke å fokusere på

Gjennom disse positive ferdighetene skapes det

de positive virkemidlene nederst i pyramiden i slike

langsomt en bevissthet hos barnet om hva som

situasjoner. Da er det viktigst at den voksne holder

skal til for at det skal komme seg bort fra de auto-

seg rolig og ikke prøver å irettesette eller formane.

matiserte handlingene som fører til sinneutbrudd.

Det er bedre å være oppmerksom på barnets sig-

ADHD-vansker medvirker til at det skal mange

naler, som for eksempel at det begynner å roe seg

gjentagelser til før de nye reguleringsferdighetene

ned, for så å målrettet coache barnets følelser.

er innlærte. Foreldre må få hjelp til å se at dette er
en prosess som tar lang tid.

Å stille forventninger om at barnet i en slik situasjon skal delta i en språklig kommunikasjon, vil

Et annet viktig element i forebygging av sinneut-

virke som en ekstra frustrasjon for barnet og kan

brudd er den voksnes evne til å analysere hva som

derfor gjøre mer skade enn nytte. I stedet hand-

skjer i forkant av utbruddet. Mange foreldre beskri-

ler det om å trekke seg litt unna og trygge både

ver at vulkanen bryter ut ved en eksplosjon uten

barnet som er ute av seg og omgivelsene rundt.

forvarsel. Ved nærmere analyse finner man likevel

I den forbindelse kan f. eks en tenkepause hjel-

ofte små tegn som foreldrene kan være oppmerk-

pe barnet til å få en sikker og innrammet pause.

som på i kommende situasjoner, og derved kunne

Barnet skjermes da fra muligheten til å handle på

handle i forkant.

en måte som kan skade seg selv eller andre, og
samtidig får barnet tid til å regulerer følelsene sine.
Før en eventuelt ta i bruk tenkepause, skal bar-
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net ha øvd på fremgangsmåter for å roe seg ned,

I samspillet med barn som har ADHD-vansker er

som positiv selvinstruksjoner, pusteteknikker m.m.

det noen viktige elementer man må ha i mente.

Dersom man benytter tenkepause for med et barn

Barn med oppmerksomhetsvansker kan ha en

med ADHD, må man huske at opplevelsen av tid

tilbøyelighet til å overhøre ros og anerkjennelse,

kan være begrenset for disse barna og at det kan

noe som gjør at det tilsynelatende ikke virker så

være lurt med hjelpemidler for å visualisere og

støttende som man ønsker. Det er derfor viktig at

konkretisere tiden. Det kan også være lurt å gi bar-

foreldre lærer å gjøre ros og anerkjennelse svært

net visuell støtte i løpet av tenkepausen, som for

tydelig og fremtredende. Foreldrene må sikre seg

eksempel å vise følelsestermometeret og derved

barnets oppmerksomhet før de roser, slik at tilba-

minne og støtte barnet på at tenkepausens formål

kemeldingen ikke går over hodet på barna. Med

er at det skal finne roen igjen.

andre ord: De tydelige beskjedene er avgjørende.

Ros

Foreldre bør lære å dele opp oppgaver i mindre

Ros og anerkjennelse er et særlig viktig virke-

deler slik at en kan rose hver enkelt delsuksess i

middel når man er sammen med barn som har

prosessen, heller enn å vente til hele oppgaven er

ADHD-vansker. Siden man antar at barn med

fullført. Man må være oppmerksomme på at barn

ADHD-vansker har et svekket belønningssystem

som har blitt møtt med mye kritikk og irettesettel-

i hjernen, blir ytre stimulering av dette motiva-

ser, lett vil kunne avvise rosen, og heller reagere

sjonssystemet ekstra viktig for disse barna. Ros er

med frustrasjon og sinne. Dette kan skyldes at ros

samtidig viktig når barnet skal lære seg nye hand-

og anerkjennelse ikke stemmer overens med bar-

lingsmønster, fordi det kopler læringen sammen

nets negative selvbilde, og det oppstår en kognitiv

med gode følelser og en god stemning. For barn

dissonans. I den forbindelse kan det være viktig å

med ADHD-vansker er det viktig å bruke tydelig

forberede foreldre på denne mulige avvisningen,

ros og anerkjennelse, da de gjerne må øve mer og

da det ofte tar noe tid før «isen brytes» og barnet

hardere enn andre barn, for å lære nye handlinger

tør å tro på den positive tilbakemeldingen foreldre

og endre innlærte vaner.

gir. Rosen når best frem til barna når den gis på en
tydelig og beskrivende måte.
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ADHD i gruppen

Viktige utfordringer for gruppelederne: å arbeide med prosessene
og være gode rollemodeller.

De gode gruppeprosessene i DUÅ oppstår når

Dette blir kanskje ekstra tydelig for foreldre til barn

man får skapt den rette balansen mellom å følge

med ADHD-vansker. De har gjerne vært på en lang

gruppen, skreddersy for den enkelte og å følge

reise med undersøkelse, utredninger og møter.

manualen. Når foreldrene lytter til hverandre med

Noen har gjerne fått bekreftet en ADHD-diagnose

ekte interesse og gir gode råd til hverandre på et

og andre ikke. Dessverre endrer en diagnose ikke

best mulig tidspunkt, og når gruppeledere kan

noe i seg selv, og det kan noen ganger være få

lene seg tilbake en stund og la deltakerne arbeide

tilbud til disse familiene i hjelpeapparatet. Å kom-

sammen, er det ofte gode prosesser i gang. For

me i en DUÅ-foreldregruppe kan derimot gi håp

å nå dit, må det være skapt et tillitsforhold og en

om forandringer. Noen foreldre opplever for første

fellesskapsfølelse i gruppen. I en velfungerende

gang at andre har lignende vansker som en selv,

gruppe er normaliseringen et støttende element,

og noen ganger at andres utfordringer er enda

der gruppen i seg selv kan være med å gi håp.

større enn sine egne.
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Når det deltar foreldre til barn med ADHD-vansker
i en ordinær DUÅ-foreldregruppe, kan man som
gruppeleder ofte erfare at disse foreldrene ikke
opplever de samme hurtige fremskrittene som
andre foreldre i gruppen. Vanskene med å holde
oppmerksomheten og overblikket gjør at barnet har bruk for flere gjentakelser før det fanger
sammenhengen mellom foreldrenes positive
virkemidler (coaching, ros og belønning) og deres
egne positive handlinger. Det er viktig at foreldrene

sporet handler om å opptre som en god rollemodell for gode foreldreferdigheter, mens det andre
sporet handler om å romme og være inkluderende
slik at foreldre som selv har ADHD-kjernesymptomer ønsker å delta i gruppen og føle seg inkludert.
At man er rollemodell for foreldrene i arbeidet som
gruppeleder er en erfaring og et virkemiddel som
kan og skal brukes bevisst:
•

gruppelederne hvor det gir anledning til å

oppmuntres til å jobbe med det de kan endre på,

fremstå som gode rollemodeller for hvordan

uten at de blir frustrerte, selv om de kanskje ikke

man kan snakke sammen på en respektfull

ser de positive endringene like raskt som de andre
foreldrene i gruppa. Gruppelederne har et viktig
ansvar for å forebygge at foreldrene blir altfor frus-

måte.
•

gruppeleder og gruppemedlemmer prøver å

til familiens nye samværsformer.

forstå deres tanker og følelser, samtidig som
man hjelpe dem til å se nye veier og løsninger.

Når barn har ADHD-vansker, har gjerne noen av

Foreldre lærer at innsikt og nye perspektiver er

foreldrene samme vanskene. Disse kan variere fra å

mulig. På denne måten kan prosessene i grup-

være udiagnostiserte og at foreldre er uvitende om

pemøtene modellere hvordan foreldrene kan

egne vansker, til at noen er utredet og svært opp-

hjelpe barnet sitt ved å romme frustrasjoner og

merksomme på egne vansker. I en gruppe hvor det

sette oppnåelige mål i hverdagen.

deltar foreldre med egne ADHD-vansker blir det
det bare er én forelder med betydelige ADHD-vansker, kan denne komme til å føle seg annerledes
fra resten av gruppen, og derfor risikere å droppe
ut av gruppen. Her kan alliansen med gruppeleder
være av avgjørende betydning.
De ukentlige telefonsamtalene gir en god anledning til å inngå små «særavtaler», og å vise forståelse og normalisere utfordringene. Det betyr at
gruppeleder opererer på to parallelle spor. Det ene

22

Det kan også benyttes når man lytter aktivt
til gruppemedlemmenes fortellinger og der

trerte og at barna får tilstrekkelig tid til å venne seg

særlig viktig å skape et romslig fellesskap. Dersom

Det kan benyttes i samspillet mellom de to

Forberedelse til gruppestart
En viktig forutsetning for gode gruppeprosesser i
foreldregrupper med fokus på ADHD, er grundige
forberedelser. Forberedelsene må igangsettes i
god tid før gruppen starter. Under den første samtalen med familien bør en snakke om følgende:
•

Hvordan det er for deg å delta i en gruppe og
å skulle si noe høyt i gruppen?

•

Hvor lenge klarer du å konsentrere deg om
gangen?

•

Hva kan vi gjøre for å avhjelpe vanskene dine?

•

Forventningene til foreldrene om aktiv delta-

•

Sitter man godt?

kelse og å melde eventuelt avbud.

•

Er det plass til at man kan bevege seg litt (for

•

mye pynt eller bilder)?

Forventninger om jevnlig oppmøte må avklares med den enkelte. I terapi snakker man

eksempel hente seg en kopp kaffe)?
•

Som rollemodell for foreldre med ADHD, er det

gjerne om en «kontrakt» mellom behandler og

viktig at gruppelederen kan møte foreldrene

mottaker.

ved døren.

Når det gjelder barnepass må det vurderes om

Det er viktig med 100% nærvær og ro, slik at gode

rammene er gode nok til å inkludere barn med

relasjoner kan etableres helt fra begynnelsen av.

ADHD-vansker, og om de som skal være sammen

Før første gruppemøte er det nødvendig med god

med barna er godt nok forberedte til å håndte-

kontroll på det praktiske rundt barnepass, mat,

re oppgaven. Man kan med fordel introdusere

utdelingsmateriell, filming, teknisk utstyr osv. Grup-

barnevaktene for innholdet i foreldrepyramiden,

pelederne må signalisere ro, selvtillit og trygghet

de viktigste prinsippene for godt samspill, samt å

når foreldrene kommer – ikke stress, manglende

oppfordre dem til å lese denne ADHD-guiden.

overblikk eller forvirring.

Den første samlingen i foreldregruppen og de

Første gruppemøte

fysiske rammene har betydning for alle deltakere,

I første gruppemøte er alle deltakerne spente og

men for en forelder med betydelige ADHD-vansker

nervøse for hva som skal skje, og hvem de andre

kan det utgjøre forskjellen på suksess og fiasko.

deltakerne er. Foreldre, også med ADHD-vansker,

En god struktur og en god velkomst kan bidra til å

kan i denne sammenhengen fremstå på forskjel-

dempe kaoset som kan oppstå når foreldre med

lige måter. Ytterpunktene kan være fra foreldre

ADHD-vansker skal begynne på noe nytt. Før start

som i sin nervøsitet snakker uavbrutt og sier alt for

av en ny gruppe, kan det være lurt å sette seg inn i

mye av privat karakter. Dette kan være i motsetning

foreldrenes sted og tenke over følgende:

til en forelder som sitter helt stille og kun svarer

•

Er det klart for foreldrene hva de skal gjøre når

på direkte spørsmål eller i korte setninger. Det er

de kommer?

derfor et viktig mål for første gruppemøte at man

•

Er det tydelig hvor de skal gå?

styrer prosessen så stramt at ingen foreldre utleve-

•

Hva er det første de møter når de kommer inn?

rer seg selv mer enn de i etterkant synes er greit.

•

Er lokalene innbydende og trygge eller frem-

•
•

står de litt triste?

Mål

Appellerer lokalene og foreldregrupperommet

For å kunne sette relevante og gode mål i en

til både kvinner og menn?

gruppe med foreldre til barn med ADHD-vansker,

Er det mye i rommet som kan bidra til å for-

kreves det at gruppelederne har god kunnskap

styrre konsentrasjonen til deltakerne (bråk, rot,

om hvilke handlinger og samhandlingsformer som

23

er direkte avledet av ADHD-vanskene og hva som

og etterprøvbart mål), er det stor sannsynlighet for

ikke kan tilskrives dette. Noen ADHD-symptomer

at det blir oppnåelige mål som kan føre til mestring

kan man ha som mål å redusere eller håndtere

både for foreldre og barn. Å hjelpe foreldre til å

bedre, og andre symptomer kan man ha som mål å

lage konkrete og realistiske målsettinger er en stor

fjerne helt.

kunst. «At han får det bedre» eller «at han ikke blir

Når foreldre til barn med ADHD-vansker formulerer
målene sine i starten av opplæringen, er det viktig
å hjelpe dem til å skille kjernesymptomer på ADHD
(oppmerksomhetsvansker, hyperaktivitet og impulsivitet) fra atferdsvansker.
Dersom foreldrenes målsettinger dreier seg mest
om at barnet skal endre seg radikalt knyttet til
kjernesymptomene, er det sannsynligvis uoppnåelige mål. Dersom målsetningene knyttes mot å
øke positive handlinger og redusere opposisjonelle
eller aggressive handlinger (gjerne med et konkret
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så sint» og lignende ønsker er forståelige, men er
svært vanskelig å styre etter. Det er derfor viktig at
en spør foreldrene noen klassiske spørsmål når en
drøfter målsettinger:
•

Hvordan kan du se det?

•

Når vil du se det?

•

Hvor mye må det til?

På denne måten hjelper du foreldrene til å bli
konkrete i målsettingene sin, og det blir også mulig
å vurdere realiteten for mulige endringer, både for
seg selv og barnet.

Kommentarer til undervisningsformer

En klar dagsorden gir overblikk

avtalte pausene. Man må derfor tenke seg godt om

Både opplevelsen av tid og evnen til overblikk

når man skriver dagsorden.

kan være utfordret hos foreldre som selv har
ADHD-symptomer eller har en ADHD-diagnose.

Mange gruppeledere erfarer at planen man hadde

Derfor er en klar dagsorden et viktig støttered-

for et gruppemøte ble for ambisiøs, og at en ikke

skap som skal være synlig for alle gjennom hvert

rakk over alt man hadde tenkt. Det er uhensikts-

gruppemøte. Dagsorden skal bestå av oversiktlige

messig å si til gruppen at man ikke rekker alt, da

overskrifter. Overskriftene skal være korte, og kun

det kan stresse deltakerne, og spesielt de som er

omhandle det mest vesentlige om dagens tema og

avhengig av en forutsigbar struktur. I en dagsorden

organisering. Det er en god ide å bruke det samme

kan det derfor være mange underpunkter som
bare gruppelederne har på sin dagsorden. Det blir
da innholdslederen sitt ansvar å korte ned dagens
plan uten at gruppen blir påvirket av det. Det er
ikke fruktbart å skynde på prosessene eller haste
gjennom stoffet for å nå alt. En annen mulighet er
at man drøfter åpent med prosessleder hvordan
man skal nå avslutningen på en god måte. Det kan
bli en fin anledning for gruppelederne til å være
modeller for problemløsning og samarbeid.
Videoklipp
Foreldre til barn med betydelige ADHD-symptomer
vil i starten ofte protestere over at de må se alle de
rolige og velregulerte barna på videoklippene. De
kan ikke relatere dette til eget familieliv, og de kan
derfor trekke seg unna gruppediskusjonene. De
kan hevde at det ikke har noen overføringsverdi for
dem, og kan i frustrasjon over dette opptre avvisende, latterliggjøre vignettene eller vise irritasjon.
Å møte denne motstanden, lytte til dem og
anerkjenne poengene foreldrene har, er første

hovedoverskriftene fra gruppemøte til gruppemø-

skritt på veien til å samarbeide om programmets

te. I løpet av gruppemøtene kan man rette opp-

gruppemøter, slik at disse blir gjenkjennbare og at

merksomheten på det aktuelle punktet man skal

foreldrene forstår hvordan arbeidsformen fungerer.

arbeide med. Foreldre som selv har ADHD-symp-

Man kan også legge problemet ut i gruppen til en

tomer kan ha vansker med egen konsentrasjon

felles drøfting. I oppsummeringen av diskusjonen

dersom man som gruppeleder hopper fra det ene

kan det være lurt å komme innom punkter som:

til det andre i programmet eller ikke overholder de

«Disse videoklippene er for at vi skal lære, og som
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utgangspunkt for refleksjon. Dersom det skulle
gått like fort og vilt for seg på videoklippene som
det ofte gjør hjemme hos dere, kan det bli vanskelig å analysere hvilke gode valg mor eller far gjør i
situasjonen». «Et videoklipp varer i 1-3 minutter. Jeg
lurer på om det vil være mulig for dere å klippe ut

Videoklippene bruker vi for å
bli bedre i å fremme positivt
samspill mellom voksne og
barn.

ett minutt i løpet av en dag der deres barn også er
fullstendig rolig og samlet?»
Selve presentasjonen av videoklippene er viktig.
Hva handler den om, hva skal vi feste oppmerk-

å få gjort alle hjemmeoppgavene som blir forven-

somheten på? Når man spiller av videoklippene

tet mellom gruppemøtene. De kan dermed komme

er det ofte hensiktsmessig å stoppe underveis, for

til å tvile ytterligere på egne foreldreferdigheter.

å drøfte sentrale elementer som kommer opp, i

Dersom gruppelederne får speilet disse følelsene

stedet for å spille av videoen som helhet. På denne

og tankene hos foreldre med ADHD-vansker og

måte er det lettere å få med seg de viktige ele-

samtidig kommunisere at det er hjelp å hente, kan

mentene og det hjelper foreldrene til å holde fokus

gruppen bli et sted en kan hente forståelse og bli

på de viktigste poengene. Det kan anbefales å vise

tatt på alvor. Da blir det gitt fornyet energi og lyst til

vignettene med Kalani, Charlie og Dorian, slik at

å dra hjem og utrettet noe. Konkret hjelp til å lage

foreldrene får se barn som har større utfordringer,

en struktur for når tid på dagen en eksempelvis

hver på sine måter.

skal leke med barnet, når en skal øve på coaching
osv, er med på å etablere en rutine som øker sann-

Rollespill og øvelser

synligheten for å lykkes med endringsarbeidet.

Ifølge Russel Barkley8 kan man beskrive ADHD

Arbeidet med hjemmeoppgavene skal følges opp

som en «Hvordan skal jeg gjøre–forstyrrelse» hel-

hver gang. Både den skriftlige tilbakemeldingen på

ler enn en «Hva skal jeg gjøre–forstyrrelse». Derfor

de ulike skjemaene og gode fortellinger i gruppen

er øvelser og rollespill helt avgjørende i grupper

er svært motiverende for fortsatt innsats hjemme.

hvor det er foreldre med ADHD-vansker. Det er av-

Å dele fortellinger fra erfaringene som er gjort

gjørende at man får øve i gruppen, slik at man vet

hjemme, er ofte lettest å gjøre i små summegrup-

hvordan man skal handle når man kommer hjem

per først. Når foreldrene har fått en positiv respons

igjen. Mange av foreldrene har allerede mottatt

der, er det lettere å dele slike fortellinger med

faglig kompetent veiledning om hva de skal gjøre,

hele gruppen etterpå. Det er viktig å være bevisst

men å omsette denne kunnskapen til praksis kan

på hva og hvor mye av hjemmeoppgavene som

for noen fremstå som svært vanskelig.

leveres ut for hver gang. Det er mange relevante
ark til hvert enkelt gruppemøte, og en kan derfor

Men det kan være stor motstand i foreldregruppa

bli fristet til å dele ut for mange. En kan heller velge

mot å delta i rollespill eller øvelser. De ser gjerne

ut et overkommelig antall oppgaver og sikre seg at

for seg at de skal leve opp til store forventninger

foreldrene har overblikk over materialet før de går

om ferdigheter som skuespiller. Bruk god tid til å

hjem. Man kan eventuelt lage en liten bunke med

forberede rollespillene og øvelsene. Gi god støtte

papirer til frivillig lesning i tillegg. Gruppemøtene

og hjelp ved bl.a. å skrive opp mulige setninger

avsluttes ved at alle setter seg mål for den kom-

som kan brukes, gi god coaching til deltakerne

mende uken. Et tips kan være at alle leser målet

underveis og venn gruppa gradvis til at det er lov

sitt høyt for de andre, før gruppen løses opp.

å stoppe opp underveis og at det er mulig å bytte
rolle ved behov.

Telefonoppringninger
Telefonkontakt mellom gruppemøtene er en

Hjemmeoppgaver

anledning for gruppelederne til å snakke med for-

I forhold til andre foreldre i gruppen, kan foreldre

eldre på tomannshånd. Det gir mulighet for å gjøre

med ADHD-vansker oppleve at det er utfordrende

gode særavtaler og hjelp til problemløsning av
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ulike utfordringer. Av erfaring kan det noen ganger

Forstyrrende handlinger og hyperaktivitet kan også

være vanskelig å få etablert en god rutine for «ring

komme til uttrykk som et behov for å fikle, nynne,

en gruppekompis» for foreldre med ADHD-van-

klikke med kulepenn, vippe på stol osv. Som grup-

sker. Noen sier selv at de har vansker med å huske

peleder er det en viktig faktor å ha kunnskap om

å ringe, andre at de ikke utstår å snakke i telefon.

hvorfor dette skjer. Gruppeledernes romslighet og

Alternativet kan være at ordningen blir et valg som

aksept for foreldres uro er avgjørende modellering

noen deltar i. Det kan også f. eks etableres en face-

for hva som kan aksepteres og rommes av grup-

bookgruppe. Det er mange grupper som etablerer

pen. Man kan bruke de individuelle telefonsamta-

en slik ordning uansett og da kan dette gjerne

lene til å avtale hvis noen av gruppemedlemmene

initieres i gruppen formelt også.

trenger hjelp til å redusere uroen i gruppemøtene.
Det krever stor empati og skånsomhet hvis en tar

Ved impulsivitet og uro blant foreldrene i gruppa

opp slike tema i gruppen.

Foreldre (med eller uten ADHD-vansker) kan bli
opptatt av små detaljer eller henge seg opp i noe

Å bevege seg mellom forskjellige plan og bort fra

som er viktig for dem, men glemme at dette kan

det konkrete.

være uvesentlig for resten av gruppen. Når dette

Å arbeide på et meta-plan og se tingene fra fu-

skjer har gruppelederne to viktige funksjoner. Dels

gleperspektiv stiller store krav til hjernens ekse-

styringen av det som skjer i gruppen, og dels å

kutive funksjoner, noe som i utgangspunktet kan

være gode rollemodeller. Det kan virke grenseo-

være vanskelig for personer med ADHD-vansker.

verskridende å avbryte andre, men det kan samti-

Dermed kan kommunikasjonen og den gode in-

dig være til god hjelp til selvregulering for voksne

struksjonen bli utfordret. For eksempel ved øvelser,

med ADHD-vansker. Det finnes ikke en enkel

krever det et skifte i tenkemåte. Gruppelederne må

oppskrift på hvordan dette kan gjøres, da det også

fokusere på hva som er rasjonalet for de konkrete

handler om gruppeleders personlige stil. Noen

øvelsene. Det kan også være til hjelp at gruppe-

nonverbale forslag kan være: Kikke opp på dagsor-

lederne selv gir svaret ved det første eksempelet:

den, legge en hånd på forelderens arm, reise seg,

«Hvis det er irriterende at han smeller med døren,

gå mot flipoveren osv.

vil det positive motstykket være at han lukker
døren stille».

27

Å håndtere manglende oppmerksomhet
En undersøkelse fra Center for ADHD, Aarhus i
Danmark viste at foreldre med ADHD-vansker likte
å delta i DUÅ gruppene. Særlig de som hadde
egne konsentrasjonsvansker, opplevde det som
befriende at de ikke trengte å «være på» hele
tiden, men at det var mulig å gi seg selv et lite
«friminutt» ved å trekke seg litt tilbake fra det som
foregikk. Dette stiller krav til gruppelederne som
både skal forstå og la forelderen være litt i fred,
men samtidig ha ferdigheter og virkemidler for å
påkalle oppmerksomheten igjen når det foregår
noe som er viktig at alle får med seg.
Eksempler på slike gruppelederferdigheter kan
være:
•

Endring av stemmeleie eller volum.

•

Å klappe i hendene.

•

Å ringe med en bjelle.

•

Å reise seg opp

•

Si navnet til forelderen det gjelder.

Avslutning av gruppeforløpet
Når det nærmer seg avslutning av gruppeforløpet,
kan det være hensiktsmessig å tilby en særskilt
samtale, spesielt med de foreldrene som har barn
med ADHD. I denne samtalen er det viktig å se
tilbake på hvordan det har gått siden opplæringen
startet, men også å få utarbeidet en plan for tiden
etter at opplæringen er avsluttet. Det vil ofte være
slik at foreldre til barn med ADHD har behov for
ytterligere veiledning, støtte og oppfølgning. Man
kan med fordel hjelpe foreldrene å søke støtte i
eget nettverk. Dersom man har mulighet for å tilby
supplerende oppfølging fra egen organisasjon
også, vil dette kunne være en svært viktig faktor
for å vedlikeholde og fremme fortsatt utvikling for
familie med kjente ADHD-relaterte vansker.
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Kjøleskapnotat for gruppelederne

•

Skriv dagsorden kort og presis

•

Overhold oppsatt plan for gruppemøtene

•

Legg pausene på faste tidspunkt og overhold disse

•

Gi forvarsel om pauser ca. 5 minutter før

•

Vær imøtekommende for individuelle behov

•

Bruk belønning på en gjennomtenkt måte

•

Feire de små fremskrittene

•

Referer gjerne til erfaringer fra familier som har deltatt på tidligere grupper.

•

Gjenta og oppsummer (støtte til hukommelsen)

•

Bruk gjerne metaforer – f. eks vulkanutbrudd for raserianfall

•

Samle opp «verktøyer i verktøykassen» underveis
– oppsummer: Hva vi har lært til nå?

•

Pek tilbake på velkjent stoff

•

Bytt arbeidsform mange ganger i løpet av et gruppemøte

•

Husk å ringe foreldrene mellom gruppemøtene

•

Hent inn igjen de av foreldrene som lar seg avlede

•

Begrens utdeling av informasjon på papir

•

Lag en god struktur i foreldrenes mapper

•

Hjelp foreldrene til å lykkes i lekestundene med barna sine

29

Referanser

Denne veilederen bygger i all hovedsak på den danske ADHD Guide til De
Utrolige År16, utgitt av den danske Socialstyrelsen (2014), en statusrapport fra
Folkehelseinstituttet17 og ADHD/Hyperkinetisk forstyrrelse - Nasjonale faglige
retningslinjer for utredning, behandling og oppfølging, samt informasjon fra ADHD
Norges nettsider.

1. Webster-Stratton C., Reid M.J., Beauchaine, T. (2011). Combining parent and child training for young
children with ADHD. Journal of Clinical Child and Adolescent Psychology 2011: 40 (2): 191-203
doi: 10.1080/15374416.2011.546044.
2. APA (2012). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (5th Ed. TR).
Washington D.C.: American Psychiatric Association.
3. ICD-10: Den internasjonale statistiske klassifikasjonen av sykdommer og beslektede
helseproblemer. Trondheim: KITH på oppdrag fra Helsedirektoratet; 2009. 10 revisjon.
4. Helsedirektoratet (2017). ADHD/Hyperkinetisk forstyrrelse – Nasjonal faglig retningslinje for
utredning, behandling og oppfølging, 2017
5. Folkehelseinstituttet (2015). Fakta om ADHD,
6. Taylor, E. og Sonuga-Barke, E., (2008). Disorders of Attention and Activity. i Rutter, M., Bishop,
D. V. M., Pine, S. D., Scott, S., Stevenson, J., Taylor, E. og Tapar, A., 5. Utgave (2008). Child and
Adolescent Psychiatry. Blackwell Publishing, Oxford, UK. (521-542).
7. Anneloes L, van Baar, John Vermaas, Edwin Knots, Martin J. K. de Kleine, Paul Soons (2009).
Functioning at School Age of Moderately Preterm Children Born at 32 to 36 Weeks’ Gestational Age.
Pediatrics 2009; 124:251-257
8. Barkley, R. A., (1997). ADHD and The Nature of Self-control. New York. Guilford Press.
9. Sonuga-Barke, E. J. S. (2002). Psychological heterogeneity in AD/HD – a dual pathway
model of behaviour and cognition. Behavioural Brain Research, 130 (29-36).

30

10. Webster-Stratton C. & Reid J.M (2008). Adapting the Incredible Years child program.
Journal of Children`s Services Volum 3 Issue 3 November 2008.
11. Larsson, B. Fossum, S. Clifford, G. Drugli, M.B. Handegaard, B.H. & Mørch, W-T. (2009).
Treatment of oppositional defiant and conduct problems in young Norwegian children,
Results of a randomized controlled trial. European Child & Adolescent Psychiatry (2009)
Vol. 18, No. 1. DOI 10.1007/s00787-008-0702-z
12. Mørch, W-T. & Drugli (2011). Behandling som hjelper mot atferdsproblemer.
Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 48, nummer 5, 2011, side 486-488.
http://www.psykologtidsskriftet.no/index.php?seks_id=144076&a=4
13. Drugli, M.B., Larsson, B. Fossum, S. & Mørch, W-T. (2010)- Five- to six-year outcome and its
prediction for children with ODD/CD treated with parent training. Journal of Child Psychology
and Psychiatry 51:5 (2010), pp 559–566. doi:10.1111/j.1469-7610.2009.02178.
14. Trillingsgaard, T., Trillingsgaard, A., & Webster-Stratton, C. (2014). Assessing the Effectiveness
of the Incredible Years Parent Training to Parents of Young Children with ADHD symptoms
- a Preliminary Report Scandinavian Journal of Psychology, Bind 55, Nr. 6, 2014, s. 538-545.
15. Webster-Stratton C., Reid M.J., Beauchaine, T. (2013). One-year follow-up of combined parent and
child training for young children with ADHD. Journal of Clinical Child and Adolescent Psychology
2013: 42 (2): 251-61 doi: 10.1080/15374416.2012.723263. Epub 2012 Sep 28.
16. Socialstyrelsen (2014). ADHD guide til De Utrolige År. Sosialstyrelsen, Odense, DK
17. Ørstavik, Gustavson, Rohrer-Baumgartner, Biele, Furu, Karlstad, Reichborn-Kjennerud, Borge
og Aase (2016). ADHD i Norge. En statusrapport. Utgitt av Folkehelseinstituttet (2016).

31

32

