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Problemområde: 

I denne oppgaven er hovedtemaet ADHD og behandlingstiltak. Formålet med oppgaven var 

å se på ulike behandlingsalternativer som anvendes når et barn blir diagnostisert med ADHD 

og hva som eventuelt kan sies å ha effekt. 

ADHD står for attention deficit hyperactivity disorder, og er en nevrobiologisk 

utviklingsforstyrrelse, som gir store konsentrasjonsvansker, motorisk uro, rastløshet og 

impulsivitet (Sosial og helsedirektoratet, 2005). Omfanget av lidelsen er stor, og 

internasjonalt er det enighet om at det finnes om lag 3-5 % med denne lidelsen. Dette vil da 

føre til at der er mange elever i den norske skolen som har ADHD, og de kan ha et stort 

behov for tilpasning og hjelp for å mestre skolehverdagen. Elever med ADHD er som regel 

normalt evnemessig utrustet, men forstyrres skolefaglig og sosialt, og vanskene de har kan 

føre til mobbing og ekskludering (Zeiner, 2004). De har også en tendens til å bli behandlet 

på en mer negativ og kontrollerende måte av foreldre, lærere og andre som forholder seg til 

barnet (Schachar og Tannock, 2002). Barn med ADHD kan også lett ende opp som 

underytere i skolen til tross for at de ikke mangler intellektuelle ferdigheter. Derfor vil det 

være interessant å se på ulike behandlingsalternativer som finnes for barnet, da både på 

skolen og i hjemmet, siden dette er to arenaer som i stor grad er med på å forme barnets liv.  

ADHD blir ofte diskutert både i media og blant mennesker generelt, og alle synes å ha en 

mening om hva ADHD. Ofte er det de negative faktorene som media setter søkelyset på, og 

da særskilt med tanke på medikamentell behandling. Det er viktig å sette søkelys på 

medikamentell behandling. Norge ligger på verdenstoppen i anvendelse av 

sentralstimulerende midler ved ADHD, og FN har uttrykt bekymring overfor dette 

(Folkehelseinstituttet, 2005). Bruk av medikamenter i behandlingen av ADHD er 

kontroversiell og bør diskuteres og forskes på, og søkelyset har en tendens til å være rettet 

mot det negative ved medikamentell behandling, og derfor ville det være interessant å se på 

hva ulik forskning har funnet ut om medikamentell behandling.  

Barkleys nye teori om ADHD, hvor fokuset på problemområdene ved ADHD er mangel på 

selvregulering/selvkontroll på grunn av svikt i de eksekutive funksjonene, kan bidra til å øke 

forståelsen av ADHD og hvilke tiltak som kan anvendes. Her kan teorien om selvregulering 

være et bidrag for å gi økt forståelse av hvilke problemer barna kan slite med. I følg 
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Zimmerman (2000) kan dysfunksjon i selvregulering føre til mange problemer for et individ, 

og vil trenge hjelp for å utvikle ferdigheter innenfor selvkontroll og selvregulering.  

PROBLEMSTILLING 

Min hovedproblemstilling var som følgende: Hvordan utarter lidelsen seg hos barn med 

ADHD, og hva kan eventuelt gjøres for å bedre deres mestring av hverdagen?  

I tillegg hadde jeg en del andre spørsmål jeg gjerne ville ha finne svar på: 

Hvilken virkning har sentralstimulerende midler for barn med ADHD og hva viser forskning 

vedrørende effekt og bivirkninger? 

Hvilke andre behandlingsalternativer kan anvendes? 

Hva bidrar Barkleys nye teori med i forhold til nye årsaksforklaringer på ADHD og kan den 

være med på å gi oss nye perspektiver på ADHD og behandling? 

Hva med selvregulering? Kan teorien om selvregulering gi oss noen nye innfallsvinkler i 

forhold til tiltak? 

METODE 

Jeg har valgt en teoretisk innfallsvinkel, hvor jeg har sett på både norsk og internasjonal 

litteratur og forskning, for å belyse problemstillingen. 

KILDEBRUK 

For å finne svar på hvilke problemer et individ med ADHD kan ha, ble Barkley en av mine 

viktigste kilder, siden ha er en stor bidragsyter her. Jeg supplerte med annen relevant 

faglitteratur og spesielt har Zeiner, Øgrim og Gjærum vært en av mine store kilder. For å 

finne ut hva som skjer i Norge i forhold til barn med ADHD, har jeg tatt utgangspunkt i 

Sosial og helsedirektoratet sine veiledere om ADHD, diagnostikk og behandling.  

MTA-undersøkelsen ble en viktig del av behandlingsdelen i min oppgave, og jeg har 

anvendt den som utgangspunkt for å finne ut hvilken behandling som kan være den mest 

effektive. 
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I forhold til teori om selvregulering, har jeg sett på litteratur fra Zimmerman, Bandura og 

Bråten, siden de er store bidragsytere innenfor dette feltet. Jeg anvendte Harris for å se om 

jeg kunne finne noen sammenheng mellom selvregulering og ADHD, i tillegg til Barkleys 

nye teori om ADHD og Zimmermans teori om selvregulering. 

KONKLUSJONER 

Antall barn med ADHD er stort, derfor vil man trenge gode retningslinjer for 

diagnostisering, behandling og tiltak. I følge Sintef (2004) var det ønskelig at lærere og 

andre som jobber med barn vet hva en skal gjøre når en får mistanke om ADHD, og kan 

sette i gang med tiltak med en gang. Tidlig intervensjon kan være med på hindre utvikling av 

tilleggsvansker og komorbide tilstander (Sosial og helsedirektoratet, 2007c). Tiltak bør 

iverksettes både i hjemmet og på skolen siden effekten har en tendens til å ikke overføres fra 

et sted til et annet. Det er også viktig å arbeide for et godt samarbeid mellom alle instanser, 

dette kan hindre konflikter mellom foreldrene og skolen, og det kan fremme mestring hos 

barnet med ADHD (Barkley, 2006).  

ADHD vil påvirke flere sider ved barnets fungering og kan gi problemer med konsentrasjon, 

hyperaktivitet og impulsivitet (Sosial og helsedirektoratet, 2005). Hvordan lidelsen arter seg 

er kontekstavhengig, og symptomene kan variere fra dag til dag, og ofte i løpet av en dag 

(Schachar og Tannock, 2002). Barn med ADHD kan også ha problemer med de eksekutive 

funksjonene, og Barkleys nye teori om ADHD kan være et bidrag i forståelsen av ADHD. 

Barkley (2006) vektlegger at hovedproblemene kan ligge i manglende evne til selvkontroll, 

og at dette kan medfører problemer med blant annet å hemme atferdsimpulser, vente på 

belønning, utholdenhet, selvregulert atferd, mestring i forhold til kapasitet, opprettholdt 

innsats, følge instruksjoner og styre og kontrollere målrettede og fremtidsrettede handlinger.  

Siden det kan antas at problemene som barn med ADHD har kan komme av manglende evne 

til selvregulering, kan teorien om selvregulering være et hjelpemiddel i behandlingen av 

ADHD, og studier viser at innføring av selvreguleringsteknikker kan ha noe for seg (Harris 

mfl, 2004, Ervin og Shapiro i Harris mfl, 2004, Reid, 2005, Barkley, 2006, Corkum, mfl, 

2007). Selvreguleringsstrategier er med på å styre vår læring og atferd (Zimmerman, 2000), 

og barn med ADHD kan ha nytte av å lære seg strategier som kan hjelpe dem med å mestre 

krav fra samfunnet. 
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I dag er kanskje medikamentell behandling det vanligste ved ADHD, og deres effekt går 

direkte inn på kjernesymptomene. De kan også gjøre barnet med mottagelig for andre 

behandlingsmetoder, og øke dere effekt (Sosial og helsedirektoratet, 2007c). Medikamentell 

behandling kan i følge undersøkelser vise seg å hindre utvikling av rusmisbruk (Biederman 

mfl, 1999, Faraone, 2003, Strand, 2007).  

Hvilke behandlingsmetoder som viser seg å gi de beste resultater på lang sikt er multimodale 

behandlingsprogrammer (MTA, 1999, Schachar og Tannock 2002, Øgrim og Gjærum, 2002, 

Zeiner, 2004, Socialstyrelsen, 2004, Barkley, 2006). I multimodale programmer anvendes 

gjerne medikamenter sammen med andre behandlingsalternativer.  

For å heve behandlingens virkning bør en gi informasjon til barnet selv, foreldre og lærere, 

og en må ha god oppfølging av effekt underveis ((Barkley, 2006). Atferdstrening vør gis til 

både foreldre og lærere for å hindre at er negativt samspill utikles mellom barnet og den 

voksne (Socialstyrelsen 2004, Schachar og Tannock, 2002, Anastapoulos, 2006). Det er 

viktig å tenke på at mye av utvikling og læring skjer i hjemmet (Vygotsky, 1978), og derfor 

bør det settes inn tiltak i hjemmet. 

Skolen må tilpasse både miljøet og oppgavene (Pierangelo og Giullini, 2008), og i følge 

Læreplanverket (2006) er dette også noe skolen skal gjøre, uansett hvilke forutsetninger 

barnet har. Mestring og selvregulering kommer mer automatisk hos normaltbegavede barn 

enn hos barn med ADHD, og derfor vil de ha mer behov for hjelp til å mestre skolemessige 

krav, og derfor kan kanskje innføring av selvreguleringsintervensjoner ha noe for seg for å 

hjelpe barn med ADHD (Harris mfl, 2004, Zimmerman, 2000, Barkley, 2006).  
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1. Innledning  

Mange som har ADHD (hyperkinetisk lidelse) kan ofte slite med store problemer. Dette er 

en nevrobiologisk utviklingsforstyrrelse, som gir store konsentrasjonsvansker, uro, rastløshet 

og impulsivitet (Sosial og helsedirektoratet, 2005). ADHD regnes som en av de mest vanlige 

utviklingsforstyrrelsene hos barn, og internasjonalt er det en enighet at antall individer med 

denne lidelsen er på om lag 3-5 %. Elever med ADHD regnes som normalt evnemessig 

utrustet, men forstyrres skolefaglig og sosialt (Zeiner, 2004).  

ADHD blir ofte diskutert i media og blant mennesker generelt, og alle synes å ha en mening 

om hva ADHD er. Media har en tendens til å rette søkelyset mot negative faktorer, og da 

spesielt i forhold til medikamentell behandling. Anvendelse av sentralstimulerende 

medisiner er kontroversielt og bør derfor forskes på. Norge ligger på verdenstoppen i 

anvendelse av sentralstimulerende midler, og FN har uttrykt bekymring overfor dette 

(Folkehelseinstituttet, 2005). Medikamentell behandling er en av de mest vanligste 

behandlingsformene, og synes å ha virkninger som gjør hverdagen lettere for barn som har 

fått diagnosen ADHD. På skolen stilles det ofte krav til at en skal sitte stille og følge med i 

timene, og dette er noe som medikamentene kan hjelpe til med. Hva sier forskning om 

anvendelse av medikamenter i behandling av ADHD? Har de mange bivirkninger? Hvilken 

effekt har de? Langtidsvirkninger? Blir hverdagen enklere for individet med ADHD? Er det 

samfunnets krav til tilpasning som krever at barnet skal anvende medisiner for at de skal bli 

mer tilpasningsdyktige? Medikamentell behandling kan hjelpe individet med å mestre 

hverdagslige krav siden kjernesymptomene ved ADHD kanskje blir mindre fremtredende, 

men hva virker de mot i tillegg? Blir det faglige på skolen lettere å forstå?  Er det med på å 

heve skoleprestasjonene? Hjelper de mot atferdsvansker? Minsker de sjansen for å utvikle 

rusavhengighet? Det er mange spørsmål som dukker opp i forhold til sentralstimulerende 

midler og det er noe av det jeg vil se på i denne oppgava.  

Selv om mye av fokuset når det gjelder behandling av ADHD ligger på medikamentell 

behandling, finnes det andre behandlingstilbud som kan gis til barnet. Da enten i 

kombinasjon med medisin, eller som et alternativ til medisin. Ubehandlet ADHD kan føre til 

mange problemer for barnet, og derfor blir det viktig å sette i gang med tiltak slik at de kan 

få adekvat hjelp i forhold til sine vansker. Hva bør denne hjelpen bestå av? Hvilke tiltak er 
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det som settes i gang når et individ får diagnosen ADHD? Når en ser på Veileder i 

diagnostikk og behandling av AD/HD (2006), som Sosial og helsedirektoratet har gitt ut, kan 

en se at det finnes mange behandlingsalternativer som kan anvendes i forhold til ADHD, 

både når det gjelder barnet selv, i skolen eller i hjemmet. Denne veilederen ble nylig 

oppdatert som en følge av en rapport fra Sintef (2007), som varslet at det tok ca 4 år fra et 

barn ble henvist til det fikk stilt diagnosen. Dette er altfor lang tid med tanke på den 

problematikken som barn med ADHD gjerne har, og faren for utvikling av komorbide 

tilstander økes dersom det tar lang tid før en setter i gang med behandling. Den nye 

veilederen tenkes å være et hjelpemiddel for fagpersoner som jobber rundt barnet med 

ADHD, og kanskje kan den lette arbeidet i å diagnostisere ADHD siden 

diagnostiseringsprosessen ved ADHD ikke er en enkel sak, og den er tidskrevende. Jeg vil 

også søke å finne svar på om det finnes andre behandlingstiltak enn medikamentell 

behandling, og om de kan ha samme virkning som sentralstimulerende medikamenter. 

Innenfor forskning om ADHD har det skjedd en del nytt i det siste, og fokuset rundt 

årsaksforklaringer til ADHD, og hovedproblemene som ADHD forårsaker hos individet, ser 

kanskje ut til å endres? Teorien om selvregulering ser ut til å kunne bidra med nye 

perspektiver for behandling og tiltak for barn med ADHD.   

Hovedfokuset i denne oppgaven vil ligge på hvilke problemer en kan ha dersom en har 

ADHD. Dette vil jeg belyse gjennom både det ”alminnelige” synet hvor det fokuseres på at 

kjernesymptomene er hyperaktivitet, impulsivitet og oppmerksomhetsvansker og Barkleys 

nye syn på ADHD, hvor det vektlegges at hovedproblemet ligger i mangel på 

atferdshemming og regulering av atferd. Tiltak som kan settes i gang for individer som sliter 

med ADHD vil også bli gjennomgått og drøftet i lys av MTA-studien på behandlingseffekt. 

Teorien om selvregulering som et hjelpemiddel for individer som har ADHD har kommet 

som et friskt pust inn i ADHD behandlingen, og dette passer inn med det nye synet på 

ADHD som har utviklet seg i de siste årene.  

Det en må tenke som kliniker i forhold til arbeidet med denne gruppen barn, er at dette ikke 

er en håpløs situasjon, og mye kan bli gjort for å bedre hverdagen til ADHD diagnostiserte. 

Noen tiltak i skolen vet en at fungerer, og medikamentell behandling kan være til nytte for 

noen, mens for andre holder det å tilpasse omgivelsene rundt barnet. Det å lære barnet 

selvreguleringsstrategier er en nytenking innenfor behandling av ADHD, og ser ut til å ha 

positive virkninger for barn med ADHD. Det å implementere selvregulering i 
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klasserommene vil ikke bare gagne de med ADHD, men hele klassen. Dette er en fin teknikk 

for å forstå hvordan en lærer og selv være med på å overvåke sin egen læringsprosess.  

Det er mange spørsmål en kan stille seg når det kommer til ADHD og behandling, og jeg vil 

gjøre et forsøk på å finne svar på de spørsmål jeg har stilt innledningsvis. 

1.1 Bakgrunn for valg av oppgavetema 

Jeg mener temaet jeg tar opp er viktig fordi det ofte er oppe til diskusjon, både i media og 

blant folk flest. Mange har en mening om hva som er det riktige i forhold til ADHD, enten 

det gjelder overdiagnostisering, medikamentell behandling eller årsak. Jeg ble interessert i 

temaet ADHD etter at jeg i praksis møtte flere barn med ADHD, og fikk et innblikk i 

hvordan det er å leve med diagnosen ADHD. Debatten på tv og i aviser om ADHD og 

medikamentell behandling bidrog til at jeg fikk lyst til å utforske dette temaet grundigere.  

Derfor synes jeg det hadde vært interessant å se på ulike faktorer som faktisk gir ADHD-

diagnostiserte et bedre liv. Tiltakene som blir satt i gang kan ha mye å si for individets 

videre liv og mestring av hverdagen. Dette vil gjelde både i forhold til psykisk, fysisk og 

sosial fungering hos barna med ADHD. I denne oppgaven vil jeg hovedsaklig se på barnet i 

forhold til hjem og skole, fordi dette er arenaer som har mye å si for et individs tilpasning til 

samfunnet, og vil være med på gi barnet en mulighet til mestring av hverdagen. Jeg tror også 

dette er et dagsaktuelt tema fordi det er så mange som har denne lidelsen og fordi det ennå 

ikke er full enighet om hva som ligger til grunn for ADHD. 

1.2 Problemstilling 

ADHD OG TILTAK: diagnostisering, behandling og selvregulering. 

Min hovedproblemstilling er som følgende: 

Hvordan utarter lidelsen seg hos barn med ADHD, og hva kan eventuelt gjøres for å bedre 

deres mestring av hverdagen?  

Delspørmål: 
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Hvilken virkning har sentralstimulerende midler for barn med ADHD og hva viser forskning 

vedrørende effekt og bivirkninger? 

Hvilke andre behandlingsalternativer kan anvendes? 

Hva bidrar Barkleys nye teori med i forhold til nye årsaksforklaringer på ADHD, og kan den 

være med på å gi oss nye perspektiver på ADHD og behandling? 

Hva med selvregulering? Kan teorien om selvregulering gi oss noen nye innfallsvinkler i 

forhold til tiltak? 

1.3 Metode  

Dette er en teoretisk oppgave, hvor fokuset rettes mot barn med ADHD og behandlingstiltak. 

Jeg vil gjennom teori og forskning, søke å finne ut hvilke behandlingsalternativer som 

anvendes når et barn får diagnosen. Jeg har da særskilt sett på norsk faglitteratur i forhold til 

diagnostiseringsprosessen og behandlingsalternativene, og jeg har jeg tatt utgangspunkt i 

Veileder i diagnostikk og behandling av AD/HD, som Sosial og helse og helsedirektoratet 

har gitt ut, for å se på hva som gjøres i Norge. I tillegg har jeg benyttet meg utenlandsk 

litteratur, da særskilt fra USA, fordi utvalget av litteratur om temaet er større der.   

For å forklare ADHD har jeg benyttet meg mye av Barkleys teori om ADHD, og jeg har 

anvendt hans nye teori for å belyse hvordan selvregulering kan være med på å gi nye 

behandlingsalternativer for barn med ADHD. Zimmerman er en stor bidragsyter i teorien om 

selvregulering, så derfor har jeg tatt utgangspunkt i hans teori for å forklare 

selvreguleringsprosessen.  

Innenfor behandling av ADHD har jeg tatt utgangspunkt i MTA-studien for å finne resultater 

på hvordan ulike behandlingsalternativer virker, fordi den er en av de største studiene på 

dette området, og den tar for seg flere behandlingsalternativer og deres effekt over en lengre 

periode. Studien har sine svakheter, men den gir et bilde av hvilken behandlingsform som 

kan være den mest effektive. 
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1.4 Oppgavens plan 

Kapittel 2: Jeg starter oppgaven med å se på hvordan ADHD som fenomen har utviklet seg 

som en faglig diagnose, med et historisk tilbakeblikk 

Kapittel 3: Etter gjennomgang av historien bak ADHD kommer jeg inn på forekomst, 

komorbide vansker og arvelighet, risikofaktorer og beskyttelsesfaktorer. Dette vil være med 

på belyse omfanget av lidelsen og hva som egentlig kan være årsaken til ADHD. Det er også 

vanlig med komorbide vansker og derfor vil dette også bli gjennomgått i denne delen. 

Kapittel 4: I dette kapittelet vil jeg søke å forklare hva ADHD er og hvilke vansker som barn 

med ADHD kan ha som følge av lidelsen. Her tar jeg utgangspunkt i kjernesymptomene som 

anvendes som årsaksforklaring og diagnostiseringsgrunnlag ved ADHD. 

Kapittel 5: Diagnostisering av ADHD er ingen enkel sak, og jeg vil derfor se nærmere på 

den prosessen. Siden det i de siste årene har vært en økning i antall ADHD-diagnostiserte i 

Norge, synes jeg det er på sin plass å spørre om det kan være en fare for overdiagnostisering 

i Norge, og det kan virke som om det er enkelt å få diagnosen. Men er det egentlig det? 

Diagnostiseringsprosessen ser ut til å være en omstendig prosess, og for å bli diagnostisert, 

er det mange krav som skal møtes i forhold til kjernesymptomene. Jeg stiller spørsmål i 

forhold til overdiagnostisering med utgangspunkt i en artikkel av Olsen i Skolepsykologi 

(2007), hvor han diskuterer hvorfor vi trenger diagnoser, om det kan komme av at samfunnet 

trenger å rettferdiggjøre hvorfor noen faller utenfor de rammer som mennesker setter for 

toleranse av atferd.  

Kapittel 6: Det har blitt forsket en del på ADHD i de senere årene, og det er skjedd en del 

endringer i hvordan en ser på ADHD, og hva som kan gjøres for individer med ADHD. 

Barkley som er en stor bidragsyter innenfor ADHD,  har utviklet en ny teori om ADHD, og 

den prøver jeg kort å gjøre rede for her. Barkley antar at hovedproblemene til individer med 

ADHD kan ligge i hemming av atferdsimpulser og regulering av atferd. Siden han mener at 

ADHD kan gi mangel på selvkontroll, kan teorien om selvregulering både være med på å 

øke forståelsen av ADHD og gi nye perspektiver på tiltak for barn med ADHD. 

Selvreguleringsprosessen forklarer jeg gjennom å anvende Zimmerman sin teori om 

selvregulering.  
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Kapittel 7: Etter gjennomgang av selvregulering og Barkleys nye syn på ADHD, vil jeg i 

dette kapittelet se på ulike behandlingsalternativer som finnes for barn med ADHD. Jeg vil 

søke å finne svar på om det faktisk er slik at medikamentell behandling er den behandlingen 

som er mest effektiv, eller om det finnes andre behandlingsmetoder som kan gjøre den 

samme nytten? Det finnes ulike prinsipper for hvordan behandlingen kan gjennomføres og 

de prøver jeg og forklare her. Det at foreldre, lærere og barnet selv får informasjon, og god 

oppfølging av behandlingen, vektlegger jeg som to viktige punkter her. MTA-studien så på 

ulike behandlingstilbud som gis til barn med ADHD, og den anvender jeg her som grunnlag 

for å finne svar på spørsmålene mine rundt behandlingsalternativer. Jeg tar spesifikt for meg 

medikamentell behandling, fordi den både regnes som en veldig effektiv behandlingsmetode, 

samtidig som den er kontroversiell og omdiskutert. Andre behandlingsmetoder blir også 

gjennomgått, og jeg prøver å finne ut hvilke som kan anvendes på barn med ADHD. 

Kapittel 8: I avslutningskapittelet vil jeg forsøke å samle alle trådene, og forsøke å komme 

fram til svar på de spørsmålene jeg har stilt meg innledningsvis.  
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2. Et historisk tilbakeblikk på ADHD 

ADHD har i mange år vært et omstridt tema blant fagfolk som arbeider med barn, selv om 

det både begrepsmessig og kunnskapsmessig har skjedd mye de siste årene. Termen ADHD 

har først kommet i de senere år, og som diagnostisk begrep har det en historie på under 50 år 

(Zeiner, 2004:18). Historisk sett har diskusjonen rundt ADHD vært preget av hva som 

”utgjør kjernesymptomene, og hvilke undergrupper det er fruktbart å operere med” (Øgrim 

og Gjærum, 2002:383). 

Legen T. S. Clouston var først ute med en vitenskaplig artikkel om ADHD, Stages of over-

excitability, hypersensitiveness, and mental explosiveness in children and their treatment by 

the bromides, publisert i 1899, hvor han beskrev barn med symptomer som ligner dagens 

beskrivelser av ADHD. Årsaken til symptomene, antok Clouston, kunne være svekkelser i 

hjerneområder hvor atferdsinhibisjon finner sted, og han antok en genetisk årsak (Zeiner, 

2004). Senere, i 1902, utga den engelske legen Georg Still også en artikkel, Some abnormal 

and psychical conditions in children, der det også blir skrevet om ADHD-lignende 

symptomer (Øgrim og Gjærum, 2002). Artikkelen var basert på observasjoner av barn, 

beskrevet med kjennetegn som ”aggresjon, trass, motstand mot disiplin, emosjonelle 

overreaksjoner og dårlig impulskontroll. Deres intense følelsesuttrykk og behov for 

umiddelbar tilfredsstillelse var det mest karakteristiske” (Øgrim og Gjærum, 2002:381). Still 

mente at dette kom av en eller annen form for hjerneskade, og han antok en eller annen form 

for arvelighet siden han la merke til at familiene til disse barna var mer preget av 

alkoholisme, depresjon og kriminalitet enn et som regnes som vanlig i en familie (Øgrim og 

Gjærum, 2002). 

På 1940-50 tallet avtok interessen for hyperaktive barn, men interessen for barn med 

sammensatte lærevansker økte igjen på slutten av 1950 tallet, da særskilt for barn som hadde 

problemer med konsentrasjon, motorikk, impulsivitet og hyperaktivitet. Man antok at den 

mistilpassede atferden var forårsaket av en hjerneskade, og dette ble videreført i MBD-

begrepet (minimal brain dysfunction) (Zeiner, 2004). I diagnosehensyn var det 5 kjennetegn 

en så etter, og her var tanken at barnet skulle ha avvik på minst 3 av disse 5: motorikk, språk, 

aktivitetsnivå, oppmerksomhet og persepsjon/læring. MBD ble aldri regnet som en 

fullverdig diagnose i verken ICD eller DSM, og i dag anser man MBD-begrepet som alt for 
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vidt og lite hensiktsmessig, men det blir likevel anvendt innenfor trygdemedisinsk 

sammenheng (Øgrim og Gjærum, 2002).  

I de kommende årene økte både interessen og kunnskapen omkring barn med sammensatte 

lærevansker (Zeiner, 2004) og begrepet DAMP (deficiencies in attention motor control and 

perception) ble foreslått av en tverrfaglig nordisk gruppe (Øgrim og Gjærum, 2002). Denne 

betegnelse inkluderer også motoriske og perseptuelle tilleggsvansker, og den benyttes i alle 

skandinaviske land med unntak av Norge. DAMP vant ingen anerkjennelse internasjonalt, 

men den svenske professoren Christoffer Gilberg utførte en studie på barn diagnostisert med 

MBD (Zeiner, 2004), og fant ut at en gruppe av disse barna skilte seg særlig ut i forhold til et 

mer alvorlig symptombilde og et større behov for hjelp. Han regnet denne gruppen som mer 

avgrenset enn ADHD, og det er disse barna han mener kan gå under betegnelsen DAMP 

(Øgrim og Gjærum, 2002:383).   

På 1960-tallet fokuserte man mest på hyperaktiviteten som det mest sentrale ved syndromet 

og oppmerksomhetsvanskene kom mer i søkelyset på 1970-80 tallet, og dermed ble begrepet 

ADD (attention deficit disorder) dannet, og ved revisjon av DSM i 1994 valgte man begrepet 

ADHD (attention deficit hyperactivity disorder) (Øgrim og Gjærum, 2002). I Norge og ICD-

10 anvendes betegnelsen HFK (hyperkinetic disorder) (Sosial og helsedirektoratet, 2007a, 

Zeiner, 2004), mens det er DSM-IV som anvender betegnelsen ADHD. Jeg velger å anvende 

betegnelsen ADHD i min oppgave siden det er den betegnelsen som er mest brukt i den 

litteratur og forskning jeg har benyttet meg av, og det er i tillegg den betegnelsen som blir 

mest brukt i dagligtale.  

 



 19

3. Forekomst, komorbide vansker og arvelighet 

3.1 Forekomst  

Antallet barn med ADHD blir noe forskjellig ut i fra hvilket diagnosesystem en anvender. 

DSM-IV vil gi en forekomst på ca 4-8 %, og med ICD-10 en forekomst på 1-3 % (Sosial og 

helsedirektoratet, 2007a). Internasjonalt er det enighet om at antallet er om lag ca 3-5 % 

(Barkley, 2006) og selv om det finnes kulturelle forskjeller, er det liten forskjell i utbredelse 

(Schachar og Tannock, 2002). I norske skoler vil dette bety at det finnes mellom 10 000 og 

50 000 barn med ADHD. Tidligere trodde man at ADHD var noe man vokste av seg, men i 

den senere tid har man funnet ut at dette kanskje ikke er tilfellet. En går ut i fra at ca 50 % 

sliter med ADHD livet ut (Strand, 2007). Det er flere gutter enn jenter som får diagnosen 

ADHD på barneskolenivå, antallet jenter og gutter med diagnosen jevnes ut i 

ungdomsskolealder (Schachar og Tannock, 2002). Antall barn som får diagnosen i Norge er 

stigende (Olsen, 2007). 

3.2 Komorbide vansker 

Det regnes med at omlag 70 % av ADHD-diagnostiserte har komorbide vansker, som for 

eksempel spesifikke lærevansker (Zeiner, 2004).  Tilleggsvansker som kan forekomme ved 

ADHD er blant annet ODD (opposisjonell atferdsforstyrrelse), CD (alvorlig 

atferdsforstyrrelser), angst, depresjon, motoriske problemer, tilpasningsforstyrrelser, 

søvnvansker, tics og spesifikke og generelle lærevansker (Strand, 2007, Sosial og 

helsedirektoratet, 2007a). Dette vil føre til en ekstrabelastning i tillegg til de problemer de 

allerede sliter med, og de klarer ikke å nyttegjøre seg de ressursene de allerede har. Sosiale 

vansker er også vanlig blant barn med ADHD, fordi de har problemer med å lære seg 

hensiktsmessig mestring av hverdagslige krav i sosial samhandling med andre mennesker 

(Utdanningsdirektoratet, 2006).  

Det er viktig å ta hensyn til komorbide vansker når en utreder et barn for ADHD. Oftest er 

det ADHD-symptomene som først viser seg, og utredningen baseres på dette. Man ser gjerne 

på tilleggvanskene som et resultat av ADHD, og lar være å utrede barnet for andre lidelser 
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(Strand, 2007). Dette kan føre til at barnet blir feilbehandlet. Man kan forhindre utvikling av 

komorbide vansker med tidlig diagnostisering og behandling (Anastopolous mfl, 2006). Det 

er kanskje spesielt barn med tilleggsvanskene ODD og CD som ligger i risikosonen for 

aggressiv atferd og kriminalitet, sosial mistilpasning, skoleproblemer og underytelse (Strand, 

2007). Det kan være mange årsaker til uro og konsentrasjonsproblemer hos barn og voksne 

og derfor må en i diagnostiseringsprosessen utelukke andre årsaker. Andre forhold som kan 

gi de samme problemene er ”somatiske sykdommer, reaksjoner på aktuelle eller tidligere 

belastninger, store bekymringer, barn og ungdom som lever under dårlig omsorg/tilsyn, 

sykdom hos foreldre og mange andre forhold” (Sosial og helsedirektoratet, 2007a:12). 

Dersom en finner komorbide vansker, må en prøve å skille disse fra hverandre og eventuelt 

finne sammenhenger mellom dem, og behandlingen bør baseres på alle tilstandene som 

individet lider av (Sosial og helsedirektoratet, 2007a). ”Flere tilstander medfører gjerne mer 

kompliserte behandlingsprogrammer. Ikke sjelden må flere behandlinger foregå parallelt” 

(Sosial og helsedirektoratet, 2007a:13). Når et individ har flere diagnoser, vil den diagnosen 

som gir individet mest problemer bli behandlet først. Det er viktig at en ikke setter i gang 

med mange ulike behandlingstiltak på en gang, da dette kan medføre vanskeligheter med å 

tolke behandlingsresultatene og anvende adekvate behandlingsalternativer (Sosial og 

helsedirektoratet, 2007a). 

3.3 Arvelighet, risikofaktorer og beskyttelsesfaktorer 

”Årsaken har med biologiske faktorer å gjøre, men hvordan det går har å gjøre med hvordan 

barnet møter omgivelsene og hvordan omgivelsene møter barnet” (Sosial og 

helsedirektoratet, 2007a:7). Innenfor ADHD er arveligheten høy, den ligger mellom 0.6 og 

0.8, arvelighet oppgis som en indeks og ligger mellom 0.0 (laveste verdi for arvelighet) og 

1.0 (høyeste verdi for arvelighet) (Sosial og helsedirektoratet, 2007a:7). Miljøet kan være en 

risikofaktor for utvikling av ADHD, det har vist seg at en ”familiehistorie med HFK/ADHD, 

røyking, alkoholbruk og dårlig helse hos mor i svangerskapet, ung mor med lav utdanning, 

tidlige helseproblemer hos barnet, visse utviklingsforsinkelser, tidlig forekomst av høyt 

aktivitetsnivå og krevende atferd hos barnet, negativt samspill med mor” (Campbell i Øgrim 

og Gjærum, 2002:388) kan utgjøre risikofaktorer for utvikling av ADHD. Komplikasjoner 

under svangerskap/fødsel og misbruk av medikamenter i svangerskapet kan være en av de 

største miljøforårsakede risikofaktorene (Sosial og helsedirektoratet, 2007a).  
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”Norske oppfølgingsstudier av for tidlig fødte barn har vist at det er en overhyppighet av 

AD/HD-symptomer i denne gruppen sammenliknet med fullbårne barn” (Indredavik og 

Elgen i Sosial og helsedirektoratet, 2007a:7). Disse faktorene sier ikke noe om 

årsakssammenhenger og de er ikke nødvendigvis uavhengige av hverandre. Som et eksempel 

kan det tenkes at et barn med ADHD, som har foreldre med ubehandlet ADHD, vil få mindre 

adekvat hjelp enn et barn som vokser opp i en ressurssterk familie. I en ressurssterk familie 

sikrer foreldrene barnet de beste oppvekst- og utviklingsvilkår. I en ressurssvak familie kan 

det tenkes at dette ikke blir sørget for, og kan føre til at barnet i større grad bli påvirket av 

utviklingsforstyrrelsen, og igjen føre dette videre i sin familie. Dette er i tråd med de 

beskyttelsesfaktorer som Barkley (2006) videre beskriver: høyere utdanning hos mor, god 

helse hos barnet, høy familiestabilitet og gode kognitive evner hos barnet, spesielt når det 

gjelder språk. Psykososiale risikofaktorer som for eksempel sykdom hos foreldre, uro og 

krangling i hjemmet og økonomiske problemer er faktorer som også kan påvirke barns 

utvikling. Dette kan være med på å øke problemene til barn som allerede sliter med ADHD, 

og dersom foreldrene selv har ADHD, vil dette øke sjansen for ustabile oppvekstvilkår 

(Sosial og helsedirektoratet, 2007a). ”Foreldre som selv har AD/HD vil kunne ha 

vanskeligheter med å være stabile omsorgspersoner med forutsigbarhet og evne til å sette 

barnets behov foran egne (…) Barnets væremåte og forhold rundt barnet har også stor 

innvirkning på hvorledes AD/HD tilstanden utvikler seg” (Sosial og helsedirektoratet, 

2007a:7). 
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4. Hva er ADHD? 

ADHD står for attention deficit hyperactivity disorder, og er en nevrobiologisk 

utviklingsforstyrrelse, som gir store konsentrasjonsvansker, motorisk uro, rastløshet og 

impulsivitet. (Sosial og helsedirektoratet, 2005). Problemene til barn med ADHD er ofte 

sammensatte og kan påvirke flere sider ved individets fungering. I følge ICD-10 deler en inn 

symptomene på ADHD inn i tre kategorier, svikt i oppmerksomhet, hyperaktivitet og 

impulsivitet (Øgrim og Gjærum, 2002). Man vet ikke helt hva som er årsaken til ADHD, 

men forskere har en antagelse om at det kommer av en dysfunksjon i høyereordens kognitive 

funksjoner som forårsaker svekkelser i eksekutive funksjoner, selvreguleringsferdigheter, 

arousal og motivasjon. Dette vil påvirke fremtidsorientering og intensjonell atferd (Schachar 

og Tannock, 2002). 

Elever med ADHD er som regel normalt evnemessig utrustet, men forstyrres skolefaglig og 

sosialt. De sosiale vanskene deres kan føre til mobbing og ekskludering (Zeiner, 2004) og 

barn med ADHD kan oppleve alvorlige sosiale, akademiske og psykiske vanskeligheter i 

alle utviklingsstadier. De har også en tendens til å bli avvist av jevnaldrende og voksne, og 

kan bli behandlet på en mer negativ og kontrollerende måte (Schachar og Tannock, 2002). 

En kan også finne skolevegring som et resultat av manglende tilrettelegging i skolemiljøet 

(Zeiner, 2004). Kjernesymptomene deles inn i tre hovedgrupper: 

konsentrasjonsvansker/oppmerksomhetsvansker, hyperaktivitet og impulsivitet. 

Symptomene er mest synlig hos barn, og hyperaktiviteten avtar gjerne i ungdomsalderen og 

da er det gjerne problemer med organisering av hverdagen som gjør seg mest gjeldende, noe 

som viser seg spesielt i skolesituasjoner. Dette kan fortsette opp til voksenalder og det er 

særskilt problemer med konsentrasjon og impulsivitet som vedvarer som hovedsymptomer 

(Sosial og helsedirektoratet, 2007a, Schachar og Tannock, 2002).  

Media har en tendens til å fokusere på det negative ved ADHD og dette kan gi unødvendig 

engstelse for barnet selv og foreldrene. Det legges også stor vekt på at barn med ADHD er i 

faresonen for å utvikle rusmisbruk og bli kriminelle som voksne (Olsen, 2007). Dette gjelder 

ikke flertallet av ADHD diagnostiserte, og desto tidligere de blir oppdaget og får adekvat 

hjelp, desto mindre blir sjansen for negative utfall.  
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4.1 Problemområdene ved ADHD 

Problemer med oppmerksomhet, impulsivitet og hyperaktivitet er ofte det som legges merke 

til av mennesker rundt barnet med diagnosen ADHD. Disse problemene, som også regnes 

som kjernesymptomene ved ADHD, viser seg ved tidlig alder og er i en grad som regnes 

som upassende i forhold til det utviklingsnivået de befinner seg på (Barkley, 2006). De mest 

alvorlige konsekvensene er symptomenes innvirkning på de eksekutive funksjonene, som ”er 

en betegnelse på overordnede kognitive prosesser som styrer, koordinerer og regulerer 

aktiviteter” (Gjærum og Grøsvik, 2002:239). Individer med ADHD har ofte vansker med 

selvkontroll og regulering av atferd, som er en del av de eksekutive funksjonene. Det er store 

likheter innenfor diagnosegruppen, men også store variasjoner individuelt (Zeiner, 2006) og 

det er sjelden at et individ har alle symptomene. Foreldre til barn med ADHD kan fortelle at 

barnas atferd og symptomer kan variere i løpet av dagen, samt fra dag til dag (Schachar og 

Tannock, 2002). Hvordan forstyrrelsen arter seg hos de ulike individene vil være 

kontekstavhengig, avhengig av hvilke krav situasjonen stiller (Schachar og Tannock, 2002) 

og til tider kan de oppfattes som normaltfungerende (Zeiner, 2006). Barn med ADHD har 

gjerne problemer med å følge regler i både akademiske og sosiale settinger, ser kanskje bort 

når en snakker til dem, har behov for at instruksjoner blir repetert, skolearbeidet kan 

inneholde en del slurvefeil, de kan ha svake organiseringsferdigheter, er ofte glemsomme og 

kan miste saker som for eksempel skolebøker og andre ting som er viktige for dem 

(Schachar og Tannock, 2002). ADHD skyldes ikke mangel på ferdigheter eller kunnskap, 

men et problem med å opprettholde oppmerksomhet, innsats og motivasjon og problemer 

med å kontrollere atferd over lang tid, da særskilt når konsekvensene (eller belønningen) 

kommer etter lang tid, er svake eller ikke eksisterende. Det kan være vanlig å ha akademiske 

og sosiale problemer, samt organiseringsvansker for individer med ADHD (Barkley, 2006). 

Symptomene viser seg som regel både i strukturerte (klasserommet) og ustrukturerte (lek) 

omgivelser (Schachar og Tannock, 2002).  

4.1.1 Oppmerksomhet. 

Oppmerksomhet er en prosess, og vi styrer selv vår oppmerksomhet. Vi kan hemme og 

opprettholde oppmerksomheten, samtidig som vi selektivt kan velge hva vi retter vår 

oppmerksomhet mot (Pierangelo og Giulliano, 2008). Oppmerksomhetdimensjonen består 

av mange funksjoner, blant annet våkenhet, fokusering, skifte av fokus, delt oppmerksomhet, 
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opprettholdt oppmerksomhet, tempo for informasjonsbearbeiding og oppmerksomhetsspenn. 

(Øgrim og Gjærum, 2002, Barkley, 2006). Foreldre til barn med ADHD kommer gjerne med 

uttalelser som for eksempel at barnet ikke hører på dem, fullfører ikke oppgaver de starter 

på, dagdrømmer mye, mister mange saker og ting, mangler konsentrasjon, krever mer 

veiledning og skifter ofte aktivitet uten å fullføre noe (Barkley, 2006). Alle disse uttalelsene 

sier noe om hvordan det er å leve med ADHD, både for barnet selv og menneskene rundt 

dem (Barkley, 2006). Deres største svakhet innenfor oppmerksomhet kan i følge Barkley 

(2006) være mangel på utholdenhet og opprettholdt innsats og konsentrasjon når de holder 

på med oppgaver.  

Selv om et barn har ADHD, kan det virke som om de i noen situasjoner ikke har problemer 

med å opprettholde oppmerksomheten, da særskilt hvis det er en aktivitet de er interessert i 

(Barkley, 2006), som for eksempel ved dataspill. Da er det kanskje ikke så rart at enkelte kan 

få det inntrykket av at de egentlig er late, men i følge Barkley (2006) er det ikke ved disse 

anledningene at barnet får problemer, det er når oppgavene oppfattes som kjedelige eller 

repetitive, slik som for eksempel skolearbeid kan oppleves. Dersom en har liten indre 

motivasjon for en oppgave eller ikke får øyeblikkelige positive konsekvenser vil det i følge 

(Barkley, 2006) minske sjansen for at de har nok utholdenhet eller vil yte nok innsats til at 

en oppgave gjøres ferdig. Barnet vil på grunn av distraherende faktorer ofte holde på med 

andre oppgaver enn den de skal, og dermed ikke yte det som skal til for gjennomføring av 

oppgaven. 

4.1.2 Impulsivitet. 

Funksjonene som oftest assosieres med ADHD er dårlig atferdskontroll og liten evne til å 

utsette belønning (selv tenåringer og voksne med ADHD kan ha problemer med å vente på 

belønning, og kan da velge en mindre belønning bare fordi den kommer raskt, i stedet for å 

vente på en som kan være mye mer attraktiv). De kan også ha en manglende evne i å hemme 

responser (Barkley, 2006), de tenker sjelden på konsekvenser av egne handlinger og kan ofte 

handle uten å tenke først. Konsekvensen av dette kan for eksempel være at de snakker når 

det ikke er deres tur, forstyrrer andre, deltar i risikofylte aktiviteter, de kan fremvise 

emosjoner uten begrensinger, kan ha problemer med turtaking og kan ta fra andre barn leker 

eller slå andre hvis de ikke får det som de vil (Pierangelo og Giulliani, 2008). Det en har 

kommet fram til i det siste, er at konsentrasjonsvanskene en finner hos individer med ADHD 
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er sekundære og at en kan si at ADHD er en atferdsforstyrrelse hvor en har problemer med å 

regulere og hemme atferd (Barkley, 2006). Kanskje det er derfor trening i selvregulering kan 

ha så stor virkning på barn med ADHD, fordi det kan resultere i bedre regulering av atferd, 

samt hemme responser som kan være upassende i forhold til den konteksten de befinner seg 

i? 

4.1.3 Hyperaktivitet. 

Hyperaktivitet er kanskje det symptomet som er mest synlig for andre mennesker og studier 

viser at barn med ADHD er mer aktive enn andre barn, selv når de sover (Pierangelo og 

Giulliani, 2008). Utviklingsmessig sett kan de ha et upassende aktivitetsnivå, både når det 

gjelder motorisk og verbal aktivitet. Ofte har de en rastløshet i kroppen og bevegelser som 

ikke passer til, eller er nødvendige for den aktiviteten de befinner seg i. Det er derfor disse 

barna ofte ikke er å finne på plassen sin i skoletimene, de fingrer alltid med et eller annet og 

prater når de ikke skal prate (Barkley, 2006). Dette kan vise seg å være mer utbredt når de 

befinner seg i kjedelige og lite stimulerende settinger.  

Det en ser i forhold til kjernesymptomene og ADHD, er at de har en stor innvirkning på 

skolehverdagen. Barn med ADHD finner ofte ikke skoletimene interessante og klarer da ikke 

å regulere sin egen atferd og hemme impulser. Dette vil da få en negativ virkning på både 

lærer og de andre elevene.  

4.1.4 Eksekutive funksjoner og den nære utviklingssonen 

Forskning har vist at barn med ADHD kan ha svake eksekutive funksjoner. Det kan virke 

som om hjernen har for mange arbeidere, men ingen leder som kan kontrollere eller styre 

dem. Når de eksekutive funksjonene virker som de skal, kan vi tenke, planlegge, organisere, 

styre og overvåke våre tanker og handlinger (Pierangelo og Giulliani, 2008). Dette er 

ferdigheter som ved normal utvikling modnes og læres over tid, mens det ved ADHD ikke 

skjer automatisk. Det å gi barn med ADHD litt ekstra hjelp for å klare sin skolegang kan 

være med på å gagne både barnet og samfunnet generelt. Et mål i læreplanen er å utdanne 

alle til å bli selvstendige voksne individer som kan forsørge seg selv (Læreplanverket, 2006). 

Et hjelpemiddel i denne prosessen kan være å ta inn Vygotskys sone for den nærmeste 
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utvikling, som viser hvordan barn kan trenge litt ekstra støtte for best mulig utvikling av 

ferdigheter (Vygotsky, 1978).  

Vygotsky var opptatt av den generelle relasjonen mellom læring og utvikling. Læring og 

utvikling er gjensidig relatert fra barnets første levedag. Vygotsky mente at dette ikke var 

bra nok å tilpasse læringen til barnets utviklingsnivå. Han mente at det er to utviklingsnivå 

som må tilpasses læring. Det første kalte han barnets aktuelle utviklingsnivå: det 

utviklingsnivået barnets mentale funksjoner befinner seg på i dag. Intelligenstester kan 

anvendes for å finne ut hvordan barnet ligger an og kan klare på egen hånd. Barnet har et 

utviklingsnivå til, det kan nå enda litt lenger med hjelp av mer kompetente personer. Det er 

her sonen for den nærmeste utvikling kommer inn: distansen mellom barnets aktuelle 

utviklingsnivå, som blir bestemt av selvstendig problemløsning og det potensielle 

utviklingsnivået, som blir bestemt gjennom problemløsning med mer kompetente andre. Den 

kompetente andre kan være en voksen eller jevnaldrende (Vygotsky 1978).  

4.2 Oppsummering 

I dette kapittelet har jeg sett på problemer som barn med ADHD kan ha, og det viser seg at 

deres problematikk kan svekke deres mestring av hverdagslige krav på mange måter. Dette 

gir konsekvenser både i forhold til fungering i skole, hjem og fritid. Dersom et barn ikke får 

behandling kan forstyrrelsen gi seg utslag i mange problemer, og derfor er det viktig at 

barnet blir oppdaget tidlig slik at de blir henvist til riktige instanser for nærmere utredning. 

Denne prosessen tar jeg for meg i neste kapittel om diagnostiseringsprosessen. 
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5. Diagnostisering. 

Diagnostisering er per dags dato ingen enkel sak, det finnes ingen enkel test som kan si om 

en person har ADHD eller ikke (Øgrim og Gjærum, 2002). Diagnostiseringen baseres på at 

det har vært en vurdering av atferd over tid og i ulike situasjoner, av atferd som medfører 

vansker for individet i det daglige liv. Her vil da kjernesymptomene ved ADHD fungere som 

et utgangspunkt for utredningen. Ved diagnostisering må det finne sted en utredning hvor 

flere instanser samarbeider. Gangen i utredningen er at barnet fanges opp av 

barnehage/skolepersonalet, foreldrene selv eller andre personer rundt barnet, og blir da 

henvist videre for nærmere vurdering (Sosial og helsedirektoratet, 2007a). De fleste barna 

blir henvist etter at de har begynt på skolen, men det viser seg ofte i samtaler med foreldrene 

at symptomene har vært til stede fra tidlig av (Schachar og Tannock, 2002). Utredningen vil 

som regel settes i gang av barnets fastlege eller pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT), dette 

kan være fordi det er de som først blir kontaktet når en har mistanke om at barnet har 

problemer. Man ønsker å få utført ulike psykologiske og pedagogiske tester for å finne ut av 

skolefaglige ferdigheter, og en nevropsykologisk undersøkelse for å finne grad av kognitivt 

svikt hos individet, som kan si noe om individets fungering i forhold til hukommelse, 

oppmerksomhet og eksekutive funksjoner (Sosial og helsedirektoratet, 2007a). Det er viktig 

at en anvender flere informasjonskilder og metoder i diagnostiseringen (Schachar og 

Tannock, 2002).  

I Norge vil stort sett utredningen basere seg på flere ulike informasjonskilder og metoder: 

klinisk diagnostisk intervju med pasienten, foreldrene eller eventuelt andre aktuelle, hvor 

også barnets medisinske historie (anamnese) blir vektlagt, spørreskjema som utfylles av 

pasient, foreldre og lærere, psykologisk, pedagogisk, medisinsk og nevrologisk testing og 

utredning av barnet, samt undersøkelser som kan hjelpe til med å kartlegge 

differensialdiagnostiske tilstander. Det er mange faktorer en ønsker å innhente informasjon 

om, blant annet: relaterte sykdommer hos andre i familien, utviklingshistorie, tidligere 

sykdommer, nåværende helse, symptomer som individet selv som pårørende eller andre 

rundt barnet har observert, fungering i skole og arbeid, hva de driver med på fritiden, 

familiesituasjon og fungering, sosial tilpasning og mestring og komorbide vansker (Øgrim 

og Gjærum, 2002, Sosial og helsedirektoratet, 2007a, Barkley, 2006). Foreldreintervjuene er 
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kanskje et av de viktigste verktøyene en har i diagnosesammenheng (Øgrim og Gjærum, 

2002:401). 

 I observasjoner av barnet bør en være oppmerksom på at barn med ADHD kan være flinke 

til å skjule sine symptomer i nye situasjoner, og derfor kan det hende at en ikke ser noe 

unormalt ved første møte (Schachar og Tannock, 2002). Dette betyr at en må observere 

barnet i flere settinger.  

”En utredning ved mistanke om ADHD skal: avklare om det foreligger grunnlag for å 

konkludere med diagnosen AD/HD, herunder også nødvendige differensialdiagnostiske 

vurderinger. For barn og unge bør en vurdere nivået av ulike funksjonsområder med tanke 

på skolebaserte støttetiltak.” (Sosial og helsedirektoratet, 2007a:9). Vurderingen skal ligge 

til grunn når en ser på hvilke behandlingstiltak en setter i gang med. Her må det være 

fagpersoner med kompetanse innenfor utredning og diagnostisering av psykologiske og 

nevrologiske tilstander som står for dette arbeidet, og dette kan gjerne gjøres i samarbeid 

med PPT (Sosial og helsedirektoratet, 2007a). Fastlegens oppgaver i utredningen vil være å 

ta utgangspunkt i hva pasienten/foreldrene sier om vanskene og videre se på debut, 

alvorlighetsgrad, omfang av funksjonsnedsettelse, om det er andre sykdommer som kan 

forklare symptomene. Dersom dette viser seg å passe best med ADHD, arbeider en videre 

med en mer fyldig utviklingsanamnese, medisinsk undersøkelse, samt innhenting av 

informasjon fra andre instanser. Dersom det tyder på at pasienten har ADHD, henvises 

pasienten videre til spesialister på området (spesialistlege eller spesialisthelsetjenesten) som 

foretar en mer fyldig differensialdiagnostisk vurdering og diagnostisk konklusjon. Deres 

oppgave består også i å fastsette behandlingstiltak, og deretter å tilbakeføre pasienten til 

fastlegen som kan videreføre den behandlingen som har blitt utprøvd av spesialistene. De 

skal også bistå legen med råd og veiledning og foreta årlig kontroll (Sosial og 

helsedirektoratet, 2007a). 

Et hjelpemiddel i denne prosessen er ICD-10 (International classification of Mental 

Behavioral Disorders) som Norge er pålagt å bruke i henhold til WHO (Verdens 

helseorganisasjon). Et annet diagnoseverktøy som finnes er DSM-IV (Diagnostic and 

Statistical Manual for Mental Disorder) som anvendes i Nord-Amerika. Både ICD-10 og 

DSM-IV anvendes i forskningsarbeid. Kravene til diagnostisering er strengere i ICD-10 enn 



 29

i DSM-IV, noe som kan påvirke hvor mange som blir diagnostisert med ADHD (Strand, 

2007).  

Kriteriene for diagnostisering av ADHD i ICD-10 (Sosial og helsedirektoratet, 2007a:36-

37):  

1. Svikt i oppmerksomhet: minst seks av følgende symptomer skal ha vært til stede i minst 

seks måneder og i en grad som forårsaker mistilpasning og som avviker fra normalt 

utviklingsnivå. 

a) klarer ofte ikke å være oppmerksomme på detaljer, gjør skjødesløse feil i skolearbeid, 

jobb eller andre aktiviteter. 

b) klarer ofte ikke å opprettholde/fokusere oppmerksomheten over tid i forhold til oppgaver 

eller i lek. 

c) hører tilsynelatende ofte ikke på hva som sies til han eller henne. 

d) klarer ofte ikke å følge med på instruksjoner eller gjøre ferdig skolearbeid eller 

arbeidsoppgaver (ikke på grunn av opposisjonell atferd eller mangelfull forståelse av 

instruksjoner). 

e) har ofte vansker med å organisere oppgaver og aktiviteter. 

f) unngår ofte eller misliker sterkt oppgaver som krever vedvarende mental anstrengelse, for 

eksempel hjemmelekser. 

g) mister eller roter bort ting som er nødvendige for visse oppgaver eller aktiviteter. 

h) blir ofte lett distrahert av ytre stimuli. 

i) er ofte glemsom gjennom daglige aktiviteter. 

2. Hyperaktivitet: minst tre av følgende symptomer på vedvarende hyperaktivitet (motorisk 

overaktivitet) skal ha vært til stede i minst seks måneder, i en grad som forårsaker 

mistilpasning og som avviker fra normalt utviklingsnivå: 

a) er ofte urolig med hendene (fikler) eller føttene, eller vrir seg i stolen. 
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b) forlater plassen i klasserommet eller andre steder hvor det er ventet at en skal forbli 

sittende. 

c) løper ofte omkring eller klatrer overdrevent i situasjoner hvor det er upassende (hos 

ungdommer eller voksne kan det bare være en følelse av rastløshet til stede). 

d) er ofte overdrevent støyende under lek eller har vansker med å ta del i rolige 

fritidsaktiviteter. 

e) viser et vedvarende mønster av overdreven motorisk aktivitet som ikke blir vesentlig 

modifisert av sosiale sammenhenger eller krav. 

3. Impulsivitet: minst ett av følgende symptomer på impulsivitet skal ha vedvart i minst seks 

måneder i en grad som forårsaker mistilpasning og som avviker fra normalt utviklingsnivå. 

a) bryter ofte ut med svar før spørsmålet er ferdigstilt. 

b) klarer ofte ikke stå i kø eller vente på tur under lek eller i gruppesituasjoner. 

c) avbryter eller trenger seg ofte på andre (for eksempel bryter inn i andres samtaler eller 

lek). 

d) snakker ofte overdrevent mye uten å vise passende hensyn til sosiale begrensninger. 

4. Debut: forstyrrelsen må ha debutert før fylte 7 år. 

5. Utbredthet: kriterieoppfyllelse må foreligge i mer enn en kontekst eller situasjon, 

eksempelvis må uoppmerksomhet og overaktivitet være til stede både hjemme og på skolen 

eller i en annen kontekst hvor barnet blir observert, for eksempel i en klinikk. (Holdepunkter 

for at atferden er gjennomgripende på tvers av situasjoner vil vanligvis kreve informasjon fra 

mer enn en kilde. Foreldrerapporter om atferd i klasserom vil sannsynligvis ikke være 

tilstrekkelig.) 

6. Symptomene under punktene 1-3 forårsaker klinisk betydningsfulle plager eller betydelig 

sosial, akademisk/skolemessig eller yrkesmessig funksjonsreduksjon. 
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7. Forstyrrelsen oppfyller ikke kriteriene forgjennomgripende utviklingsforstyrrelse, manisk 

episode, depressiv episode eller andre angstlidelser (Sosial og helsedirektoratet, 2007a:36-

37). 

Kriteriene for å få diagnosen er ganske like i DSM-IV og ICD-10, men det er ikke like 

strenge krav i DSM-IV, og derfor blir antallet med ADHD også større dersom en anvender 

DSM-IV. Begge diagnosemanualene krever en debut på før fylte 7 år, og symptomene må 

forekomme i minst to situasjoner og være en belastning for personen selv og sine 

omgivelser. Symptomene skal ha vart i minst 6 måneder, og i en grad som ikke samsvarer 

med barnets utviklingsnivå eller kunne forklares av andre lidelser. Den største forskjellen vil 

ligge i vektleggingen av kjernesymptomene, hvor ICD-10 krever at oppmerksomhetssvikt, 

hyperaktivitet og impulsivitet skal være til stede samtidig for å kunne diagnostisere ADHD. I 

DSM-IV ser man impulsivitet og hyperaktivitet mer som en side av samme sak, og derfor 

kreves det ikke at begge må være til stede sammen med oppmerksomhetsdimensjonen. 

DSM-IV opererer i tillegg med flere undergrupper av ADHD. ADHD kombinert type, hvor 

en oppfyller alle kriteriene, ADHD overveiende uoppmerksomhetstype, hvor bare kriteriene 

for oppmerksomhet er oppfylt og den siste ADHD overveiende hyperaktiv-impulsiv type 

(ICD-10, 1999, Sosial og helsedirektoratet, 2007a).  

5.1 Overdiagnostisering? 

Er det virkelig så mange i Norge som har ADHD, eller forekommer det en 

overdiagnostisering? Olsen (2007) spør i sin artikkel om tanker rundt diagnostisering om det 

har blitt slik at så fort et barn viser tegn til negativ atferd, kommer ADHD-problematikken 

opp. Samfunnet vårt har etter hvert blitt mer komplisert og kravene til tilpasning har blitt 

større både i skolen og ellers i samfunnet (Olsen, 2007). Dette kan føre til lavere toleranse 

for avvikende atferd, og en diagnose kan være nødvendig for å rettferdiggjøre at noen faller 

utenfor de fastsatte rammene som mennesker må forholde seg til. Det har blitt diskutert om 

ADHD er en valid diagnose, på grunn av alle variasjonene i symptombildet hos individer 

med ADHD, både når det gjelder kontekst og aldersmessige endringer. Denne variasjonen 

antas av andre igjen å være et tegn på kompleksiteten som finnes i den menneskelige 

fungering (Schachar og Tannock, 2002). På den andre siden kan barn diagnostisert med 

ADHD ha en mer utfordrende atferd enn jevnaldrende, problematferden regnes å være av en 
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mer alvorlig art og vedvarende over tid. Forstyrrelsen kan påvirke barnas relasjon til både 

jevnaldrende og foreldre, og den kan i tillegg svekke barnas akademiske prestasjoner og 

psykiske helse (Barkley, 2006, Schachar og Tannock, 2002). Det finnes mange 

undersøkelser som validerer lidelsen. Noen bruker for eksempel observasjon av barn i 

lekesettinger. En ser da at de er mer ”av og på” i leken, og har mindre utholdenhet enn det en 

ser hos normalutviklede jevnaldrende. Barna blir kategorisert som mer aktive enn andre 

barn, og i laboratoriesettinger har de en tendens til å være mindre oppmerksomme enn andre 

barn. Det er også kulturelle forskjeller i forhold til lidelsen og dette kan være fordi det i 

forskjellige kulturer settes ulike krav til hva som tolereres av atferd (Schachar og Tannock, 

2002). I Hong Kong blir for eksempel flere barn blir regnet som hyperaktive av sine foreldre 

enn ellers i verden, og dette kan være fordi de stiller større krav til konformitet. Når barna 

blir undersøkt med objektive målinger, vil de fleste bli klassifisert innenfor normalområdet i 

forhold til hyperaktivitet (Schachar og Tannock, 2002). Uansett er det viktig å sette et 

spørsmålstegn ved om lidelsen eksisterer, fordi vi i dag ikke har oppnådd full forståelse av 

hva som ligger til grunn for den (Schachar og Tannock, 2002). Diagnoser kan lette tilgangen 

til hjelp og tilrettelegging. Det er fastsatte rutiner og hjelpetiltak som iverksettes, og 

individet blir fulgt opp på en helt annen måte enn hvis det ikke har en diagnose. For 

individet selv og personer rundt kan diagnosen gi svar på en del spørsmål, en årsak til 

problemene, kontakt med andre som sliter med det samme og tilgang til informasjon 

angående diagnosen. Dersom en vet årsaken, er det lettere å løse problemet (Olsen, 2007). 

Kan dette da føre til at fagfolk for raskt setter en diagnose, spør Olsen (2007) videre, siden 

årsak til atferdsavvik kan være mange og ikke nødvendigvis ADHD? Det å ha fått en 

diagnose kan også føre til ulemper, som for eksempel at den kan virke stigmatiserende, en 

kan ha blitt feildiagnostisert og diagnosen kan virke negativt inn på barnets selvfølelse. 

Siden antallet individer med ADHD er så stort som det er i Norge, trenger vi fagfolk med 

bred kompetanse innenfor faget, både til diagnostisering og tilrettelegging av tiltak. Selv om 

barnet har fått diagnosen, må en ikke glemme at dette er et individ med individuelle behov 

og vil da trenge tilrettelegging som er individuelt tilpasset. 
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6. ADHD og selvregulering 

I dette kapittelet vil jeg se på Barklys nye teori om ADHD og hvordan selvregulering kan 

være med på å gi individer med ADHD en mulighet mestring av hverdagen til tross for 

problematikken de har på grunn av lidelsen. Jeg beskriver den nye teorien til Barkley, hvor 

han antar at hovedproblemene til individer med ADHD ligger i det å hemme atferdsimpulser 

og regulere atferd. Selvreguleringsteorien vil være et viktig bidrag til forståelsen av hvordan 

en skal tilrettelegge behandlingen for barn med ADHD, og her anvender jeg Zimmerman sin 

teori om selvregulering for å forklare selvreguleringsprosessen. Videre ser jeg på hvordan en 

kan anvende selvregulering av behandlingen av ADHD. 

Individer med ADHD trenger en strukturert hverdag for å klare å kompensere for vanskene 

de har på grunn av sin diagnose. Dette er viktig uansett om de anvender medisin eller ikke. 

Medisinen kan hjelpe dem med å konsentrere seg bedre, og gjør at de kan klare å sitte stille 

lenge nok til at de kan få utført sine oppgaver. Individer med ADHD vil trenge ekstra hjelp 

for å klare seg gjennom skolen, og et steg på veien kan være å lære dem strategier for å 

bedre deres ferdigheter innenfor studieteknikker. Et sitat fra en voksen mann med ADHD 

om studievaner kan være med å belyse hvor viktig det kan være for et individ med ADHD å 

få hjelp til å klare studiene sine:  

What studies? I never studied. I did not study, I didn`t know how to study. I had a 

bedroom that was on Myrtle Avenue in Fitchburg, wich was a very busy collegestreet. I 

could not study because life would be going on all around me. I would be sitting on my 

bed trying to read and for every five words I read, some other noise or something would 

pop up. It could be the wind blowing, it could be the breeze, it could be children playing, 

it could be somebody talking loudly, it could be a car, a truck or a bird`s chirp. It didn`t 

make a difference what it was. (Sharma, 96:110). 

Dette sitatet viser hvor lett et individ med ADHD kan bli distrahert av stimuli som befinner 

seg rundt dem. Individer som ikke har ADHD vil ikke bestandig tenke over lyder som vind, 

barn som leker eller billyd som distraherende effekter. Derfor er det viktig at omgivelsene 

blir tilrettelagt slik at de lettere kan konsentrere seg og fullføre sine oppgaver. Individer med 

ADHD vil trenge flere hjelpemidler for å kunne studere på en mer effektiv måte, som for 

eksempel medisin, som denne personen etter hvert begynte med. Han mente at dette hjalp på 

konsentrasjonen, og han klarte å lese mer. Individer med ADHD vil kunne trenge 
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kompenserende ferdigheter for å takle sine vansker. Noen anvender musikk med øretelefoner 

for å blokkere ut all annen støy når de leser eller de studerer på et helt stille rom uten 

visuelle eller auditive forstyrrelser. Her kan det også innebære å lære individene 

selvreguleringsteknikker, som nettopp slike tilpasninger er en del av, som har vist seg som et 

svært positivt hjelpemiddel for barn og voksne med ADHD (Sharma, 1996, Barkley, 2006, 

Zimmerman, 2000).  

There are number of self-regulation processes or strategies that can be effectively taught 

to students with deficiencies or difficulties in self-regulation to aid in their development 

of these capabilities. These include self-monitoring (also called self-assessment or self-

recording), self-evaluation, self-instruction, goal setting, and self-reinforcement. All of 

these aspects of self-regulation have been thoroughly researched and classroom tested, 

and have demonstrated efficacy for students with LD and ADHD (Harris mfl, 2004). 

6.1 Det nye synet på ADHD 

Teorier om ADHD er i følge Bakley (2006) tidsbegrensede verktøy, fordi det hele tiden blir 

gjort forsøk på å bedre eksisterende teorier og lage nye teorier. På grunn av alle ulike teorier, 

med utestede hypoteser og ulike forslag til hva som ligger til grunn for forstyrrelsen, mener 

Barkley at de ikke fungerer som retningslinjer for tilpassede tiltak for denne gruppen. Videre 

mener han at det nye perspektivet på ADHD kan være et godt alternativ, selv om det er langt 

fra perfekt. Det nye synet på ADHD tar hensyn til at i tillegg til hovedproblemene med 

hyperaktivitet, impulsivitet og oppmerksomhet, har barn med ADHD en manglende evne til 

selvkontroll som også utgjør en del av symptombildet (Barkley, 2006). Han mener videre at 

hovedproblemene innenfor ADHD er å hemme atferdsimpulser, vente på belønning, 

utholdenhetsvansker når de arbeider med oppgaver som krever selvregulert atferd, produsere 

arbeid av den kvalitet og mengde som tilsvarer deres kapasitet, opprettholde innsats under 

arbeid med oppgaver, følge med når instruksjoner blir gitt og planlegge, styre og kontrollere 

målrettede og framtidsrettede handlinger.  

Årsaken til at Barkley har så stor tro på dette nye perspektivet er at han antar at barn med 

ADHD har en tendens til å utføre handlinger uten tanke for konsekvenser eller tidligere 

erfaringer. De handler altså før de tenker. Dette har ikke noe å gjøre med manglende 

ferdigheter, men problemer med å utføre de ferdighetene de allerede kan (Barkley, 2006). 

Det at barn med ADHD har problemer med å regulere egen atferd, kan i følge Barkley 
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(2006) komme av en svikt i de eksekutive funksjonene, og dette antas å påvirke 

selvreguleringsprosessen og dermed gi svikt i impulskontrollen. Barn med ADHD stopper 

ikke opp og tenker før de handler, og det er i denne pausen i følge Barkley (2006) 

selvkontrolleringsferdighetene kobles inn og gjør det mulig for mennesker å tenke før de 

handler. I følge Harris mfl (2004) er eksekutive funksjoner de selvreguleringsferdighetene 

som hjelper oss med å styre egen kognisjon for å bedre vår selvkontroll og oppnåelse av 

målrettet atferd. Barkley (2006) antar at de eksekutive funksjonene inndeles i 4 funksjoner, 

nonverbalt arbeidsminne, verbalt arbeidsminne, selvregulering av affekt og motivasjon, og 

planlegging eller rekonstruksjon. I Barkleys nye teori antas det at atferdshemming (hemme 

potensielle responser, stoppe en pågående respons og påvirke atferdskontrollen) styres av 

disse 4 funksjonene, og at svikt i disse fire vil ende opp med svikt i en femte eksekutiv 

funksjon, utførelseskontroll og motorisk kontroll.  

Nonverbalt arbeidsminne:   ”is defined as the capacity to maintain internally represented 

information in mind or online that will be used to control a subsequent response” (Barkley, 

2006:307). “Nonverbalt arbeidsminne innebærer bl.a. det å kunne trekke fram indre bilder av 

tidligere hendelser og de erfaringer som ble gjort” (Øgrim og Gjærum, 2002:393). Dette kan 

forstås som evnen til å anvende erfaringer fra tidligere hendelser i møte med nye 

utfordringer, og kunne forutse konsekvenser av handlinger (Barkley, 2006). Barkley (2006) 

vektlegger også muligheten mennesker har til å imitere 

handlingsmønstre/handlingssekvenser fremvist av andre mennesker, og dette krever mye av 

det nonverbale arbeidsminnet. Dersom et individ har problemer med det nonverbale 

arbeidsminnet kan dette føre til at en mister mye av den verdifulle læringen som ligger i å 

observere andres atferd og selv prøve dette ut senere på egen hånd. ”Evnen til å gjenta 

lagrede handlingssekvenser, eller sette sammen elementer fra ulike sekvenser inngår også i 

det nonverbale arbeidsminnet” (Øgrim og Gjærum, 2002:393).  

Verbalt arbeidsminne: dette innebærer internalisering av språket for å hjelpe utviklingen av 

selvkontroll, og barnet utvikler et indre språk som hjelper med korrigering av atferd 

(Vygotsky, 1978). I det verbale arbeidsminnet finner vi evnen til beskrivelse og refleksjon 

over seg selv, problemløsning eller det å stille spørsmål til seg selv og moralsk resonnering 

(Øgrim og Gjærum, 2002:393). Disse ferdighetene hjelper barnet med å føre en indre dialog 

med seg selv når de møter nye utfordringer eller skal løse oppgaver (Barkley, 2006) og 

barnet kan med hjelp av både det nonverbale og det verbale arbeidsminnet prøve å lage seg 
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en forestilling om veien til målet, samt korrigere atferden og innsatsen sin underveis 

(Barkley, 2006, Øgrim og Gjærum, 2002).  

Selvregulering av affekt og motivasjon: som en del av den integrerte prosessen med private 

og selvkontrollerte handlinger følger også det å kunne motivere seg selv (Barkley, 2006). I 

arbeidet mot et langsiktig mål, kan barnets følelser og motivasjon fungere som en drivkraft 

når umiddelbare konsekvenser er fraværende, og det kreves selvreguleringsstrategier som 

gjør kontroll av affekt og motivasjon mulig, siden møte med nye utfordringer kan gi sterke 

affektive reaksjoner hos barnet. Dersom barnet klarer å hemme atferd, kan det få mulighet til 

å vurdere før det handler (Øgrim og Gjærum, 2002:393).  

Planlegging og rekonstruksjon: dette representerer to gjensidig relaterte aktiviteter, analyse 

og syntese. Med analyse menes det at man kan dele opp en handlingssekvens i ulike 

handlinger, og med syntese menes det at man kan anvende ulike deler i handlingssekvenser 

og sette dem sammen til nye handlingskombinasjoner. Dette kan også gjelde i anvendelse av 

språket, hvor en henter ord fra hukommelsen og binder dem sammen på nye måter (Barkley, 

2006). Analyse og syntese regnes som viktige elementer i både kreativitet og 

problemløsning (Øgrim og Gjærum, 2002).  

Dersom et individ har svikt i disse 4 eksekutive funksjonene, noe som ofte gjelder barn med 

ADHD, mener Barkley (2006) at det kan føre til svikt i motorisk kontroll og 

utførelseskontroll, som kalles den femte eksekutive funksjonen. Dette vil si at individet kan 

få vansker med impulskontroll, handlingskontroll, hemming av irrelevante 

oppgaveresponser, utførelse av målrettede responser og nye/komplekse motoriske sekvenser, 

målrettet utholdenhet, mottaglighet for feedback, fleksibel atferd, fortsette på oppgaver etter 

distraksjon og kontrollere egen atferd ved å bruke indre representert informasjon (Barkley, 

2006:316). Når en ser på hvilke problemer ADHD kan gi, ser en at det kan ha store 

konsekvenser for den daglige fungering.  

”Compelling evidence exists that ADHD comprises a deficit in the development of 

behavioural inhibition” (Barkley, 2006:318). Videre sier Barkley (2006:318) at ADHD kan 

komme av mangelfull utvikling og fungering av prefrontal cortex og dens forbindelse til 

andre hjerneområder. Dette kan bidra til økt forståelse av ADHD-problematikken. Forskning 

tyder også på at ADHD kan komme av en forstyrrelse i selvregulering, og at teorier om 

selvregulering kan øke forståelsen av ADHD. Når atferdshemmingen fungerer som den skal, 
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vil man klare å stoppe opp før en responderer til hendelser, en kan tenke gjennom hva en vil 

gjøre. I denne pausen mener Barkley (2006) at selvkontrollerte handlinger (selvregulert 

atferd) iverksettes for å endre atferden slik at fremtidige konsekvenser maksimeres, i stedet 

for å fokusere på øyeblikkelige konsekvenser, altså selvregulert atferd. Handlingene som en 

anvender i prosessen styres av de eksekutive funksjonene, og her kommer forbindelsen 

mellom problemer med atferdshemming, selvregulering og eksekutive funksjoner som en 

finner hos individer med ADHD. Forstyrrelsen vil påvirke internaliseringen av adekvate 

atferdsmønstre, og vil derfor gjøre selvregulering og selvkontroll vanskelig for individet med 

ADHD (Barkley, 2006).  

Selvreguleringsteorien vil være et viktig verktøy i forståelsen og behandlingen av ADHD 

dersom Barkleys antagelser skulle vise seg å stemme. Hele teorien hans er ikke validert med 

forskning, men deler av den kan vise seg å stemme (Barkley, 2006:319). Dersom en i tillegg 

ser på eksisterende behandlingsalternativer av ADHD, ser en at mange av 

selvreguleringsteknikkene allerede anvendes.   

6.2 Hva er selvregulering?  

I følge Zimmerman (2000) er evnen til selvregulering en av menneskenes viktigste 

kvaliteter. ”Our regulatory skill or lack of thereof is the source of our perception of personal 

agency that lies at the core of our self” (Zimmerman, 2000:13). Selvregulering kan være 

vanskelig å definere fordi det er så mange komponenter som definisjonen må dekke og det 

finnes utallige teorier om selvregulering. Schunk og Zimmerman (2004:323) definerer 

selvregulering på denne måten:”Self-regulation has been defined formally as self-generated 

thoughts, feelings, and actions for attaining academic goals”.  

Pintrich (2000) har forsøkt å samle alle teoriene om selvregulering og kom fram til 4 

forskjellige antagelser som er til felles for alle teoriene om selvregulering. Den første 

antagelsen er at læring er en aktiv og konstruerende prosess, hvor individet i 

læringsprosessen ses på som en aktiv deltager. De konstruerer aktivt sin egen forståelse av 

informasjon som kommer fra både omgivelsene og deres eget sinn. Den andre antagelsen går 

ut på at individet kan regulere, overvåke og kontrollere egen kognisjon, motivasjon, atferd 

og visse aspekter ved omgivelsene sine. Dette vil ikke si at individet kan ha kontroll over 

alle, men kan med stort hell påvirke disse faktorene. En tredje antagelse er at individet setter 
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seg mål eller standarder for sin egen læringsprosess, og kan ut i fra dette vurdere om det er 

behov for tilpasning eller forandring underveis. Den siste antagelsen som er til felles for alle 

modellene om selvregulert læring, er at selvreguleringsaktiviteter virker som et bindeledd 

mellom individet og konteksten rundt dem, dette vil da påvirke læringsresultatet. Dette kan 

da forklares som at det er individets evne til å selvregulere egen kognisjon, motivasjon og 

atferd som utgjør bindeleddet i relasjonene mellom person og kontekst og eventuell 

prestasjon (Pintrich, 2000).  

Selvregulering tar utgangspunkt i det sosialkognitive perspektivet, og Albert Bandura har 

vært en stor bidragsyter når det kommer til selvregulert læring. I følge Bandura kan 

selvregulering defineres som en prosess, en interaksjon mellom flere faktorer, og i et 

sosialkognitivt perspektiv ser en på selvregulering som en resiprokal, tresidig prosess som 

består av en interaksjon mellom personlige, atferdsmessige og miljømessige faktorer. Disse 

vil hele tiden påvirke hverandre og være med på å styre reguleringen av læringsprosessen til 

et individ (Bandura, 1986). Det som er spesielt med dette perspektivet er at det tar for seg 

alle prosessene som et individ går i gjennom i læringsprosessen. Selvregulering vil i følge 

Zimmerman (2000) referere til alle selvgenererte tanker, følelser og planlagte handlinger 

som en har tilegnet seg og tilpasset, slik at en kan oppnå personlige mål. Dette vil si at 

selvregulering er avhengig av våre tanker og motiver. I teorien om selvregulering tar en ikke 

bare hensyn til målet en skal oppnå, en tar også hensyn til prosessen mot målet, blant annet 

hva individet tror om seg selv, affektive reaksjoner, motivasjon, ferdigheter, kunnskapsbase, 

selvkontroll og alle andre faktorer som kan påvirke et individs fungering. Den lærende tar 

selv kontroll over egen læring, og fungerer som sin egen lærer, han er metakognitivt, 

motivasjonelt og atferdsmessig aktiv i egen læringsprosess (Zimmerman, 2000). Zimmerman 

(2000) mener også at man kan feile ved at man ikke innehar de selvreguleringsferdigheter 

som kreves. Før jeg kommer inn på selve selvreguleringsprosessen vil jeg forklare de ulike 

elementene som ligger i prosessen, altså de kognitive og motivasjonelle elementene som er 

integrert i selvreguleringsprosessen (Bråten, 2002). 

6.2.1 Kunnskap. 

Det er viktig at en har gode kunnskaper når en starter på en oppgave. Dette vil gjelde både 

kunnskaper om hvordan løse en oppgave og kunnskaper om temaet som en skal arbeide med. 

Her vil det også være viktig at en vet hvordan en kan innhente seg kunnskaper dersom en 
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skulle mangle de forkunnskaper som kreves. Kunnskapen bør være organisert, strukturert og 

lagret slik at den kan gjenkalles og manipuleres på en effektiv måte. Det som er 

hovedpunktet her, er at en har kunnskap om strategier og problemløsningsmetoder som kan 

være til hjelp når en skal starte på en oppgave. Etter hvert som en får trening i å anvende 

strategier vil dette bli en automatisert ferdighet, og en vet når og hvor en skal anvende dem. 

Dette vil være med på frigjøre mentale og kognitive ressurser slik at energien kan anvendes 

på selve oppgaveløsningen. Det vil også gi rom for å øke vanskelighetsgraden på oppgaver 

og utfordringer en velger å satse på. Når en har oppnådd god kunnskap om strategier og 

anvendelse av dem, får en bedre innsikt i når de kan anvendes og når de ikke passer så bra, 

en blir flinkere til å se hvilke metoder en kan anvende for å nå sine mål. Etter hvert vil en 

også få et stort repertoar av strategier og kunnskap om dem, slik at en kan variere og tilpasse 

dem underveis i arbeidsprosessen, og sjansen for å oppnå et best mulig resultat økes. En kan 

lettere identifisere problemet, finne løsninger slik at en kan komme fram til målet, og man 

vet når en ikke klarer det på egen hånd og derfor må søke hjelp hos mer kompetente andre 

(Bråten og Olaussen, 1999, Bråten, 2002, Meichenbaum og Biemiller, 1998). Dersom en har 

gode forkunnskaper vil det muliggjøre anvendelse av avanserte strategier og i tillegg minske 

behovet for dem etter hvert som en får mer ekspertise på området (Meichenbaum og 

Biemiller, 1998). 

 

6.2.2 Strategier.  

Strategier defineres av Meichembaum og Biemiller (1998) som en plan for hvordan en løser 

problemer eller for å konstruere og implementere nye ferdigheter på et domene. Eksperter 

har en velutviklet evne i forhold til det å tilegne seg ny kunnskap, da også når det gjelder 

innhenting, bearbeiding og organisering av nytt stoff. Strategier kan være til hjelp når en 

skal integrere ny kunnskap i det vi allerede kan fra før og letter gjenhenting av tidligere 

ervervet kunnskap (Bråten og Olaussen, 1999). God strategibruk krever at en har en bred 

kunnskapsbase som kan anvendes når en skal starte med en oppgave, møter problemer eller 

står fast i problemløsningsprosessen. Det er spesielt viktig at en har et strategirepertoar som 

er variert, velutviklet og effektivt, og at en har en fleksibel kognisjon slik at en vet når en 

ikke kan nok eller ikke innehar de strategier som kreves, slik at en søker hjelp i tide. Dersom 

en har gode ferdigheter innenfor strategibruk, vil en ikke ha behov for å anvende så mange 
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og en vet implisitt hvilken strategi som passer hvor. Det er viktig med refleksjon over 

strategibruken fordi man lettere kan overføre dem til langtidshukommelsen, og de kan 

gjenhentes ved senere anledninger (Meichenbaum og Biemiller, 1998).  

Målet med å lære seg strategier er at disse etter hvert kan bli automatiserte ferdigheter som 

kan integreres i vårt problemløsningsrepertoar og som med enkelthet kan gjenhentes ved 

behov. Dette vil være med på å forenkle skolearbeidet. Strategibruk er ikke snakk om 

snarveier og enkle knep for å klare skolearbeidet, strategibruk krever mye arbeid og trening. 

Eleven er fortsatt i en aktiv prosess hvor strategier velges ut og anvendes for å lette 

skolearbeidet, og etter hvert som de blir automatisert, vil det kunne åpne for et mer avansert 

bruk (Bråten og Olaussen, 1999). Dette vil hele tiden kreve at eleven er villig til å trene mye 

på anvendelse og variasjon i strategibruk, slik at de etter hvert blir eksperter og slipper å 

anvende så mye energi på å lære seg nye og bedre strategier. Dette åpner for frigjøring av 

ressurser til problemløsning og de kan lære på en mer effektiv måte.  

6.2.3 Motivasjon. 

Vi er ikke maskiner som setter i gang med å arbeide så snart en trykker på en knapp. Våre 

interesser, utholdenhet, ønsker om å lykkes, vilje og lidenskaper er bare noen av de 

faktorene som spiller inn når vi skal sette i gang med en aktivitet. Motivasjonelle faktorer vil 

påvirke alle sider ved vår prestasjon (Meichenbaum og Biemiller, 1998). Det er ikke selve 

målet som gir et individ motivasjon, men de reaksjonene individet får etter å ha evaluert seg 

selv (Zimmerman, 2000). Innenfor motivasjon er det flere aspekter som vil være med på å 

påvirke vår evne til å prestere. I de neste avsnittene vil jeg ta for meg ulike teorier som vil 

være med på å påvirke vår evne til å prestere og ta nye utfordringer. 

Attribusjonsteori: 

Attribusjoner er årsaksforklaringer som vi anvender når vi opplever suksess eller når vi 

mislykkes (Meichenbaum og Biemiller, 1998). Dersom en har et positivt attribusjonsmønster 

vil en attribuere suksess og feiling til noe en selv kan ta skylden for. Ved suksess vil en 

tenke at en har klart å anvende de beste strategier og satt ned nok tid og anstrengelse i 

arbeidet, mens en ved et mislykket forsøk vil attribuere dette til dårlig innsats og 

strategivalg. Dette vil igjen være med på å øke personens tro på seg selv, og at de vet at de 

kan hvis de vil. Ved et negativt attribusjonsmønster, vil en attribuere suksess til noe utenfor 



 41

seg selv, som flaks eller enkle oppgaver og feiling til noe i seg selv, en kan ikke nok, har 

ikke ferdighetene som trengs eller at en rett slett er for dum til å prestere. Dette gir elevene et 

negativt selvbilde og vil være med på å hindre at eleven tar på seg nye utfordringer 

(Zimmerman, 2002).  

Attribusjoner har stor innflytelse på om vi setter i gang med en oppgave eller ikke. Dersom 

en har høy motivasjon og tro på at en kan mestre vil en søke nye utfordringer, og dersom en 

har lav motivasjon og setter egne ferdigheter i tvil, vil dette være et hinder i forhold til nye 

utfordringer. Her vil det være viktig med metakognisjon for å se hvordan en selv tenker om 

egen mestring (Meichenbaum og Biemiller, 1998). Hvordan vi attribuerer suksess og feiling 

er viktig hos elever med ADHD, det er viktig for å kunne opprettholde motivasjon. En får 

ikke automatisk attribusjonstrening, dette er noe som må bygges opp over tid og krever at en 

trener på det, altså at det implementeres inn i undervisningen  

Mestringsorientering: 

Dweck (1999) har i sin teori beskrevet hvordan mestringsorientering kommer fra hvordan vi 

ser på og forstår intelligens. Hun skiller mellom antagelsen om at intelligens er noe konstant 

som det ikke går an å endre og antagelsen om at intelligens faktisk kan endres gjennom 

utvikling og læring, slik at man faktisk kan øke sine kognitive ferdigheter ved å anstrenge 

seg. Når man ser på intelligens som en medfødt og forutbestemt egenskap ved en selv, kan 

dette føre til alvorlige konsekvenser for eleven. En konsekvens kan være at elevene ender 

opp med at målet for deres læringsprosess blir og ikke tape ansikt ved at de må mestre for å 

virke smarte, i stedet for å komme til å virke dumme overfor andre. Det andre synes om dem 

vil bli en avgjørende faktor i forhold til hvordan en går løs på oppgaver. Individet vil først se 

på seg selv som smart dersom det har oppnådd suksess uten å yte noe særlig innsats, og når 

de gjør det bedre enn klassekameratene. Når de mislykkes vil de gjerne attribuere dette til 

intelligensen sin, og anta at de ikke innehar de ferdigheter som skal til for å mestre. Dersom 

en tenker slik om egen læring, vil en i læringsprosessen søke å unngå utfordringer hvor 

muligheten for å mislykkes er stor, og kan være en trussel mot selvfølelsen. Dette vil føre til 

at de mister store læringsmuligheter og føle mestring ved hardt arbeid (Dweck, 1999).  

Dersom en derimot ser på intelligens som noe som en kan påvirke, blir bildet noe helt annet.  

Det finnes individuelle forskjeller i forhold til hvor fort en lærer, arbeider eller hvordan en er 

utrustet fra naturens side, men det som er fellestrekket her, er at de legger ned en innsats for 
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å mestre utfordringene de møter i livet, og derfor vil de få gleden av å oppleve mestring og 

personlig utvikling. En har fokus på at alle som legger ned høy innsats, og får den veiledning 

som det er behov for, vil utvikle sine intellektuelle ferdigheter. Dette har mange positive 

konsekvenser og, det gjør at de vil lære mer (Dweck, 1999). En vil kanskje ikke bry seg så 

mye om hva andre synes om en når en har mestring og læring som overordnet mål. Det en 

legger ned av arbeid blir noe en gjør for seg selv. Selv om en har lav selvtillit, men tro på at 

en kan utvikle egne evner, vil en jobbe hardt mot målet og ta på seg nye utfordringer. 

Elevene vil føle seg smarte når de anstrenger seg for å oppnå et mål, eller klarer en 

utfordring, opplever kompetanseheving og kan anvende det de kan til noe nyttig, som for 

eksempel å hjelpe andre studenter (Dweck, 1999). 

Self-efficacy – forventning om egen mestring. 

Bandura utviklet begrepet om self-efficacy, og dette har å gjøre med hvordan individet ser 

på seg selv, og hvordan de ser på egne evner i forhold til mestring. Dette vil si det samme 

som at et individ vil sette i gang med oppgaver hvor de tror at de innehar de ferdigheter som 

skal til for å mestre. Menneskets følelse av self-efficacy vil påvirke mange sider ved et 

individs fungering, som for eksempel valg av aktiviteter, målene de setter seg, hvor mye de 

anstrenger seg, utholdenhet og til slutt deres læring og prestasjon (Bandura, 1986, Bandura 

1997). Det er viktig for motivasjon og læring at en retter søkelyset mot læringsmål i stedet 

for resultatmål (Bandura, 1986), og dette er sentralt i den sosial kognitive teorien om læring 

og motivasjon (Zimmerman, 2000).  

6.2.4 Metakognisjon. 

Metakognisjon regnes som viktig i selvregulering. De elever som presterer bra, ser ut til å ha 

høy metakognitiv oppmerksomhet og velutviklede selvreguleringsferdigheter. Det er ikke 

nok å ha kunnskap om det spesifikke området en skal arbeide med, en må også ha kunnskap 

om hvordan ens egen kognisjon virker under problemløsning, da særskilt hvordan ulike 

oppgavetyper, strategier og omgivelser påvirker ens prestasjon. Begrepet metakognisjon 

referer til kognisjon om egen kognisjon, hva du tenker om egen tenking, ideene du har om 

egne ideer og hvordan du ser på deg selv som en problemløser som selv kan planlegge, 

overvåke, evaluere og regulere egne kognitive prosesser. Det vil altså si å være i stand til å 

lese sitt eget sinn (Meichenbaum og Biemiller, 1998). For å oppnå ekspertise innenfor 

skolemessig mestring bør en ha høy metakognitiv kompetanse. Kunnskap om seg selv i 
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forhold til hvordan egen kognitiv fungering er. Refleksjon over hvordan vi forstår og 

hvordan en ser på psykiske faktorer som holdninger, intelligens, hukommelse, altså hvordan 

vi ser på oss selv som lærende og arbeidende vesener. I dette ligger det også at en overvåker, 

kontroller og reflekterer over egen innsats, kognisjon og progresjon (Bråten og Olaussen, 

1999).  

6.3 Selvreguleringsprosessen. 

Selvregulering beskrives som en syklisk prosess fordi feedback fra tidligere erfaringer og 

prestasjoner blir anvendt for tilpasning underveis i læringsprosessen. Tilpasning underveis er 

nødvendig fordi personlige, atferdsmessige og miljømessige faktorer hele tiden er i endring 

og må overvåkes og kontrolleres under hele prosessen. Det er i følge Zimmerman (2000) tre 

prosesser en går igjennom i feedbackprosessen. Den første er atferdmessig selvregulering og 

det vil si at en observerer seg selv og tilpasser prestasjonen sin. Den andre prosessen er 

miljømessig selvregulering, hvor en overvåker og tilpasser de miljømessige betingelsene. 

Den siste er personlig selvregulering, og her må individet overvåke og tilpasse de kognitive 

og affektive tilstandene (Zimmerman, 2000, Schunk og Zimmerman, 2004). 

Selvreguleringsprosessen blir videre delt inn i tre sykliske faser: aktivering og planlegging, 

strategibruk og viljestyring og refleksjon og reaksjon. 

6.3.1 Aktivering og planlegging. 

Denne fasen innebærer alt en gjør før en setter i gang med selve læringsforsøket. Individet 

forbereder og aktiverer de prosesser som skal til for å utføre handlingene som skal føre til 

målet. Dette vil da innebære at individet innhenter relevant kunnskap, aktiverer 

motivasjonelle faktorer og planlegger hvordan en strategisk går fram for å nå målet en har 

satt seg (Zimmerman, 2000, Pintrich 2000). Den strategiske tilpasningen vil si at et individ 

trenger et sett med metoder og ferdigheter for å komme fram til målet de har satt seg, og i 

planleggingsfasen velges det ut hvilke strategier en vil anvende. Selvreguleringsstrategier er 

hensiktsmessige personlige handlinger som anvendes for å oppnå noe eller mestre 

ferdigheter. Dersom en i planleggingsfasen velger ut de mest adekvate strategiene vil det 

kunne øke egen prestasjon, fordi det vil hjelpe kognisjon, kontrollere affektive tilstander og 

utførelse. Her også kreves det en syklisk tilpasning fordi affektive, personlige og 
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miljømessige faktorene vil påvirke individet i prosessen (Zimmerman, 2000). Det er viktig å 

merke seg at en bør ha et stort repertoar av strategier, fordi ulike oppgaver krever ulike 

strategier, og de kan variere i effektivitet fra person til person. Her må en underveis tilpasse, 

modifisere og kanskje bytte strategier slik at individet har størst mulighet for å oppnå sitt 

mål. 

Ferdigheter i selvregulering vil ha liten verdi dersom individet ikke klarer å motivere seg 

selv til å anvende dem, og derfor vil motivasjonelle faktorer spille en stor rolle i denne fasen. 

Her kan vi nevne Banduras teori om self-efficacy, eller tro på egen mestring, som Skaalvik 

og Skaalvik (2005) har valgt å oversette det med, som jeg også vil anvende i oppgaven. 

Denne teorien går ut på at dersom individet har tro på at de innehar de ferdigheter som 

trengs for å mestre, vil sjansen for at de setter i gang med de aktiviteter som skal til for å 

oppnå målet økes. Det at de har tro på egen mestring kan gjøre at de klarer å motstå 

hindringer underveis, som for eksempel press fra jevnaldrende til å finne på mer spennende 

aktiviteter, de kan regulere seg selv bedre og de anvender nok tid på oppgaven, de vil 

overvåke egen læringsprosess, evaluere seg selv bedre underveis og sette seg høyere mål 

(Bandura, 1997). Desto høyere tro et individ har på egen mestring, desto høyere mål setter 

de for seg selv og desto mer forpliktet blir de i forhold til å fullføre målene sine (Bandura, 

Locke og Lathan i Zimmerman, 2000). Når en person mislykkes i å fullføre sine mål, vil 

høyt selvregulerte personer tilpasse sin innsats, mens personer med lav selvregulering vil 

trekke seg bort, og kanskje avslutte prosessen (Bandura og Cervone i Zimmerman, 2000).  

Høyt selvregulerte individer vil i planleggingsfasen dele opp hovedmålet i delmål, slik at 

prosessen de skal gjennom virker mer oppnåelig. Dette vil også si at de får belønning 

underveis, og ikke bare når hovedmålet er nådd. Dette kan gjøre aktiviteten mer motiverende 

og sjansen for at en lykkes økes. Zimmerman (2000) mener videre at dette kan gjøre at den 

ytre motivasjonen kan gå over til indre motivasjon for oppgaver en setter i gang med, fordi 

en begynner å se på prosessen som en livslang læring- og mestringsprosess. 

6.3.2 Strategibruk og viljestyring. 

Her vil det si at en overvåker og observerer seg selv under oppgaveprosessen, og det er nå en 

har kommet til det punktet at en setter i gang med selve oppgaven. Det er flere 

overvåkningsprosesser som kan være nyttige her. Selvinstruksjoner, hvor en beskriver 
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hvordan en går fram for å utføre en oppgave. Forestillinger, hvor en danner seg mentale 

presentasjoner som hjelper til med innkoding og prestasjon. Oppmerksomhetsfokusering, 

hvor en prøver å bedre konsentrasjonen ved å screene ut distraherende faktorer, som for 

eksempel eksternale hendelser eller indre prosesser. Her kan miljømessig strukturering være 

en effektiv strategi, hvor en prøver å finne kontekster som gjør at en retter oppmerksomheten 

mot oppgaven i stedet for andre ting som kan virke forstyrrende (Zimmerman, 2000). Dette 

er faktorer som hjelper en med å rette fokus mot oppgaven og optimalisere egen innsats. Det 

å vite selv hvordan en best konsentrerer seg og har kunnskap om egen konsentrasjonsevne 

kan hjelpe når en skal tilrettelegge sine egne kontekster. Andre strategier er å lære seg 

studiestrategier, som for eksempel skrive notater, huskelister, lesing for å oppnå forståelse 

og prestasjonsstrategier som for eksempel skriveteknikker og problemløsningsstrategier 

(Zimmerman, 2000).  

Når en observerer seg selv under oppgaveløsningen, ser individet etter spesifikke aspekter 

ved egen innsats og hvilke resultater den gir. For at dette skal være virkningsfullt, bør en ha 

lært seg effektive observasjonsstrategier. Det er viktig at en gir feedback til seg selv og 

korrigerer handlingene sine underveis. Her kan et tips være at en fokuserer på de dagene en 

har klart seg bra, både for å opprettholde motivasjonen og ikke miste motet underveis. 

Dersom en ender opp med å gi seg selv dårlig feedback kan dette resultere i at en blir for 

kritisk til seg selv og ikke klarer å se de positive tingene en gjør. Dette kan virke 

demotiverende og føre til at en gir opp. Gjennom gjentatt observasjon av seg selv, vil 

individet etter hvert legge merke til gjentatte mønstre i egen fungering, og desto bedre en 

kjenner seg selv, jo bedre kan en korrigere egen fungering, da både de indre og ytre 

prosesser (Zimmerman, 2000). En kan etter hvert prøve ut flere metoder for finne de mest 

effektive strategiene og eksperimentere med egen innsats, ved at en systematisk varierer 

ulike aspekter ved egen atferd (Bandura, 1997). 

6.3.3 Refleksjon og reaksjon. 

Denne fasen innebærer at en reflekterer over egen innsats (Bandura 1986), selve 

reguleringsprosessen som er nært knyttet til selvobservasjoner. Strategien en anvender her, 

er å bedømme egen innsats, som innebærer at en evaluerer egen innsats og attribuerer 

innsatsen til resultatet (Zimmerman, 2000). Dersom selvreguleringsferdighetene er 

velutviklede og en har tro på egen mestring, vil en etter hvert attribuere resultatet i forhold til 
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hvor mye arbeid en har lagt ned. Da kan en ved suksess attribuere den til at en har arbeidet 

bra, og har mestret denne utfordringen, og dersom en skulle mislykkes, vil en attribuere 

resultatet til dårlig innsats eller feil valg av strategier underveis. Dette vil da gi et mer 

positivt selvbilde og vil ikke påvirke motivasjonen i den grad som hvis man har et mer 

uheldig attribusjonsmønster, hvor en attribuerer suksess til ytre omstendigheter som flaks 

eller lette oppgaver, eller noe i seg selv, som vil føre til at en nedvurderer egne evner og får 

et mer negativt selvbilde (Bandura 1997, Zimmerman, 2000). Det er viktig å tenke på at 

motivasjonen ikke stammer fra målene i seg selv, men fra reaksjonene en får fra 

evalueringen og refleksjonene en har etter endt handling. Hvor fornøyd en er med egen 

prestasjon, er en viktig faktor fordi mennesker har en tendens til å velge handlinger som en 

tror kan ende opp med et positivt resultat. Dette fører til positiv affekt og en føler seg tilfreds 

med egen innsats. En vil da prøve å unngå de handlinger som kan føre til negativ affekt og 

kanskje i verste fall føre til at vi får prestasjonsangst. Dette virker inn på motivasjonen, og vi 

setter kanskje inn et ekstra gir for å oppnå målet vi har satt oss (Bandura, 1997, Zimmerman, 

2000).  

Når en er i en selvreguleringsprosess innebærer dette at en hele tiden må tilpasse og endre 

strategier underveis og refleksjon over strategibruk og innsats vil gi retningslinjer for 

hvordan en kan gjøre ting bedre neste gang og kanskje oppnå bedre resultater. Dersom en 

ikke klarer å regulere egen innsats og strategibruk, kan det resultere i at en feiler i å 

attribuere innsats/strategibruk på en adekvat måte. Dette kan være uheldig og gi 

konsekvenser som resulterer i at en kommer inn i en negativ sirkel hvor individet prøver å 

beskytte seg mot fremtidig følelse av mislykkethet ved å ikke prøve seg på nye utfordringer, 

og dette kan begrense personlig vekst og framtidig læring (Bandura, 2006, Meichenbaum og 

Biemiller, 1998, Zimmerman, 2002). 

6.4 Dysfunksjon i selvregulering. 

Dersom en ikke kan regulere seg selv og egen atferd kan dette få enorme konsekvenser for 

individet. Dysfunksjon kan føre til at en ikke klarer å ta vare på seg selv og egen helse, som 

for eksempel ikke klarer å ta medisinen sin til rett tid og utsetter seg selv for skader og 

sykdommer som for eksempel anoreksi, bulimi, tar anabole steroider ved kroppsbygning, tar 

ikke medisin ved astma eller diabetes. Selv mistilpasset atferd, aggresjon og kriminalitet har 
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blitt assosiert med lav impulskontroll og manglende selvregulering. Det å ha barn i klassen 

med selvreguleringsproblematikk kan gi seg uttrykk i personlige problemer hos barnet, og 

kan dermed bli et problem for læreren å ha i klassen (Zimmerman, 2002).  

Hvorfor vil det alltid finnes noen som ikke får utviklet adekvate selvreguleringsferdigheter?  

I følge Zimmerman (2000) kommer dette av at de har strategier og teknikker som er lite 

effektive, de klarer ikke å reflektere over egen atferd og finne ut hva som eventuelt kan 

endres eller korrigeres slik at de får en mer passende atferd, reaksjonsmåte eller arbeidsmåte. 

Derfor vil de i selvreguleringsprosessen mislykkes i å velge riktige strategier, og delmål 

underveis. De vil igjen mangle personlig kontroll, slik at progresjonen mangler og de 

kanskje anvender metoder som går ut på å gjøre det meste i siste liten og derfor blir de ofte 

forsinket når de skal levere oppgaver. De kan ende opp med å gjøre ting som er lite sosialt 

akseptert og derfor stigmatiserende for personen selv, et eksempel her kan være kraftig 

vektøkning hvor en ikke klarer å regulere eget matinntak og mosjon (Zimmerman, 2000). 

Når en mangler evnen til å regulere egen atferd vil dette føre til at en må stole mer på sosial 

sammenligning for å evaluere egen innsats og resultat. Dette er i det lange løp ikke holdbart, 

fordi de vil komme til kort, og etter hvert vil dette gi individet negative følelser om seg selv 

og et mistilpasset attribusjonsmønster. Individet får liten eller ingen tro på egen evne til å 

mestre og det kan komme til å miste den indre motivasjonen for akademiske oppgaver 

(Zimmerman, 2000).  

Årsaker til dysfunksjon kan være mangel på sosial læringserfaring, foreldrene klarer ikke å 

være konsekvente nok i forhold til krav og skolearbeid, de klarer ikke å kontrollere barnets 

innsats i skolearbeid eller deres fritidsaktiviteter. Foreldre som stiller krav til barna sine og 

holder et øye med hva de driver med og kontrollerer skolearbeid får ikke bare en bedre evne 

til å regulere seg selv, men de får et høyere nivå i sosial og kognitiv utvikling. Motivasjon 

spiller også inn, det er vanskelig å lære seg selvregulering dersom en nærmest er apatisk 

eller har manglende interesse for skolearbeid (Zimmerman, 2000).  

6.5 Hva kan teorien om selvregulering bidra med i forhold til 
ADHD 

Et av holdepunktene for å satse på tiltak på skolen, er at dersom elevene med ADHD oppnår 

mestring på skolen, virker dette som en buffer for andre problemer, som for eksempel 
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dårlige sosiale ferdigheter, få venner og lite fritidsaktiviteter. Det som er tanken bak 

selvregulering er at dette ikke bare skal anvendes i skolen, men også ellers i livet. Barnet vil 

ha kognitive verktøy og strategier for hvordan de kan takle eventuelle problemer de møter i 

livet. Dette vil hjelpe dem med å tilpasse atferden sin til andre mennesker, lærer seg metoder 

for impulshåndtering og de kan klare å tenke gjennom hva de skal si før de snakker. Det sier 

seg jo selv at symptomene ved ADHD ikke gir de letteste kvalitetene for andre mennesker å 

forholde seg til, derfor må det som en del av behandlingsforløpet være et mål å lære seg 

metoder for bedre å tilpasse seg samfunnets krav, normer og regler. Det kan diskuteres om 

dette er riktig. Skal vi alle være A4? Er det ikke plass for variasjon? Men vi mennesker er nå 

en gang slik at vi må oppføre oss på bestemte måter for å bli akseptert, og derfor vil det være 

fagpersonenes oppgave å gi barnet den bagasjen de trenger for å tilpasse seg på best mulig 

måte. Dette kan gjøre dem bedre rustet til å takle hverdagens krav, og få en mulighet til å 

føre et mest mulig normalt liv innenfor de krav og rammer som gjelder innenfor det 

samfunnet en vokser opp i.  Satsing på skolegang og innføring av selvreguleringsteknikker 

fra barna allerede er små, vil gagne både barnet selv og samfunnet. En vil få selvstendige 

individer som kan klare seg selv, i stedet for individer som gir opp underveis og i verste fall 

kan ende opp som kriminelle eller rusmisbrukere. 

Selvregulering kan sies å gå direkte inn på hovedproblemene til individer med ADHD og 

mange studier viser at nettopp elever med ADHD eller lærevansker sliter med 

selvreguleringsprosessen, og at mange av problemene de har i forhold til både akademiske 

og sosiale ferdigheter kommer fra vansker med selvregulering når det gjelder organisert og 

strategisk atferd (Harris mfl, 2004).  I en metaanalyse over eksisterende litteratur på 

selvregulering og dens virkning på oppmerksomhetsvansker og dårlig innsats på oppgaver, 

ble det sett på hvilken effekt 4 ulike selvreguleringsstrategier (selvovervåking, 

selvovervåking sammen med selvforsterkning, selvkontroll og selvforsterkning) har på barn 

med ADHD. Resultatene av metaanalysen viste at selvreguleringsstrategiene hadde en 

positiv effekt på elevens oppmerksomhet og akademiske produktivitet (Reid mfl, 2005). 

Dette kan være med på å indikere at elever med ADHD kan få et positivt utbytte av 

selvreguleringsintervensjoner.  

Det er viktig å tenke på at problemene barn med ADHD har ikke er frivillig valg de tar, men 

noe som kommer av nevrologiske betingelser. Individer med ADHD får problemer når det 

kommer til å prestere og når de skal hemme impulser og atferd for å møte situasjonelle krav. 
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Resultatet kan bli en væremåte som er lite konsistent og de kan virke på andre som at de 

mangler respekt for andre mennesker. De får vansker med å følge regler, da spesielt hvis de 

ikke er krystallklare og de trenger forsterkninger for å følge dem. Dette skyldes ofte at 

individer med ADHD har en svikt i de eksekutive funksjonene, og som følge av dette har de 

liten selvkontroll og svake ferdigheter innenfor atferdsregulering. De mangler den indre 

kontrollen over egen atferd, og derfor har de behov for en ekstern kontroll som kan hjelpe 

dem med selvkontroll og regulering av egen atferd. Barn med ADHD vil trenge hjelp for å 

utvikle ferdighetene (Pierangelo og Giuliano, 2008).  

I en studie prøvde man å sammenligne privat tale hos barn med ADHD med normalutviklede 

jevnaldrende gjennom problemløsning, og denne studien indikerte at barn med ADHD 

bruker mer ytre privat tale (verbaliserer høyt for seg selv under problemløsning) enn 

sammenligningsgruppen. Dette gjaldt både ved problemløsningsoppgaver og ved 

oppmerksomhetsoppgaver (Corkum mfl, 2008). Implikasjoner i forhold til dette mente 

Corkum mfl (2008) var å gi barn med ADHD en læringsarena hvor de har mulighet for å 

kunne anvende ytre privat tale, og både foreldre og lærere bør få vite hvorfor de bør få lov til 

dette. Privat tale, om den er ytre eller indre, hjelper barnet i problemløsningssituasjoner, og 

den kan hjelpe barnet å regulere egen atferd ved at de snakker høyt til seg selv for å 

korrigere upassende atferd, eller for å finne alternative måter å handle på. Deres manglende 

evne til å anvende indre privat tale kan være et tegn på svake selvreguleringsferdigheter 

(Corkum mfl, 2008). 

Det er utført en del forsking på hva som kan sies å være effektiv behandling for barn med 

ADHD og selv om det per i dag ikke er gjennomført så mange studier i forhold til ADHD og 

selvregulering, viser de som er gjennomført oppløftende resultater. Forskning gjennomført 

på elever med lærevansker, viste at innføring av Self-Regulated Strategy Development 

(SRSD) ikke er kostbart, verken i forhold til tid eller penger, og elevene i studien rapporterte 

at ”the self-regulation components are helpful and desirable” og dette støtter anvendelsen av 

SRSD-modeller med eksplisitt utvikling av selvregulering (Harris mfl, 2004:188). Fortsatt er 

en ved det nivået at en sitter igjen med flere spørsmål enn svar, og mer forskning trengs for å 

påvise selvreguleringens positive virkning (Harris mfl, 2004). En kan uansett med sikkerhet 

si at å sette i gang tiltak som hjelper elever med ADHD å utvikle selvreguleringsferdigheter 

vil ha en positiv innvirkning på deres liv, og en vet nok om tiltak innenfor selvregulering til 

å tilpasse og gjennomføre dem (Harris mfl, 2004). 
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Det står i Læreplanverket (2006:52-53) at læreren skal gi elevene undervising i 

læringsstrategier. Dette vil si at de skal motivere elevene fordi dette øker lysten til å lære, de 

blir mer utholdende og nysgjerrige og kan arbeide mer målrettet med skolearbeidet. Her 

kreves det engasjerte, faglig sterke og inspirerende lærere som bruker varierte og tilpassede 

arbeidsmåter som gir rom for at elevene selv kan delta. Læringsstrategier er strategier som 

kan føre til at elevene blir deltagere og medvirker i egen læringsprosess. De kan organisere, 

planlegge, gjennomføre og vurdere eget arbeid slik at de når sine mål. Elevene kan selv se 

hva de har lært og hva de må lære seg for å nå ulike mål. Læringsstrategiene bør tilpasses 

elevens forutsetninger og læringssituasjon, eleven skal bli bevisste hvor viktig det er med 

egeninnsats og hvorfor det er viktig med strategier for å lette skolearbeidet. Målet med 

strategier er at de skal kunne benyttes i flere situasjoner og hjelpe med å generalisere 

ervervet kunnskap til å anvendes på andre områder.  

Selv om ikke Læreplanverket anvender termen selvregulering, rommer den mange av de 

samme prinsippene som selvreguleringsprosessen har. Det som kanskje ikke står konkret, er 

de personlige, emosjonelle og miljømessige faktorene som selvreguleringsteorien verdsetter 

høyt som påvirkningskilder til læring. En ser at i prinsippene som Læreplanen opererer med 

at det skal tas hensyn til personens forutsetninger og progresjon i forhold til skolearbeidet og 

tilpasse slik at elevene på best mulig måte kan nå sine mål. Her kan det passe inn med 

selvregulert læring hvor læreren kan gå inn og tilpasse mer i tråd med 

selvreguleringsprinsipper for elever med ADHD. I følge Barkley (2006), Zimmerman (2000) 

trenger ikke normalutrustede elever like mye opplæring i hvordan de skal lære, fordi 

læringen skjer mer automatisk hos dem. Det er elever som sliter på skolen som kan trenge en 

mer utdypende opplæring i hvordan regulere egen atferd, omgivelser og affektive tilstand for 

å fremme best mulig læring, og da spesielt individer med ADHD. Dette er da i følge Barkley 

(2006) i tråd med forstyrrelsens hovedproblemer som ligger i at de har problemer med 

selvkontroll (selvregulering) og dermed regulering av egen atferd.  

Skolen bør oppmuntre elevene til kontinuerlig læring og personlig utvikling, bevare elevenes 

naturlige motivasjon og nysgjerrighet. Dette kan oppnås gjennom å lære elevene metoder og 

strategier slik at de etter hvert kan ta mer ansvar egen læring, lære å sette seg mål og 

evaluere egen innsats. Barna må også få være med å skape sin egen læringsplass, slik at 

læringsarenaen bli deres egen. En kan gjerne anvende barnas egne interesser, lek og 

spontane kreativitet og glede i forhold til det å mestre nye ting. Læringsmiljøet bør være 
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tilpasset barnas alder, kjønn, kultur, interesser og deres evne til å mestre (Bråten mfl, 2003). 

Det er ikke bare barnas interesser og motivasjon som gir læring, det er også behov for en god 

egen vilje hos eleven. Dette er også et punkt som verdsettes i selvregulering (Elstad og 

Turmo, 2007).  ”Good teaching must be based on the realization that all children are 

different and should be treated differently” (Bråten mfl, 2003:15). For å oppnå likhet i 

skolen er det ikke bare individuelle forskjeller en må ta hensyn til, men også sikre et variert 

utvalg oppgaver som reflekterer ulikhetene mellom elevene (Bråten mfl, 2003). ”It is a 

fundamental view that also children who strive more than others, both academically and 

socially, should be given opportunities to use their abilities, attain a positive view of 

themselves, and experiences continued learning and personal development” (Bråten mfl, 

2003:14).  

Selvregulering finner ikke sted i et vakuum, miljømessige faktorer vil spille en stor rolle i 

utvikling av selvreguleringsferdigheter. Miljømessige tilpasninger kan øke eller svekke 

selvregulering. Elever kan med godt hell lære seg hvordan de selv kan tilpasse omgivelsene 

sine for å øke sjansen for fullførelse av skolearbeid, læreren kan sikre feedback til eleven om 

innsats og belønne selvregulert atferd. For vellykket selvregulering kreves det at 

omgivelsene er strukturerte og stabile og har forutsigbare rutiner (Harris mfl, 2004). Dette er 

i tråd med hvilke tiltak som anbefales for elever med ADHD, og en må huske på at barn med 

ADHD alltid vil ha selvreguleringsproblemer uansett hvor mye omgivelsene er tilpasset 

(Harris mfl, 2004), og de vil trenge ekstra hjelp og støtte i skolearbeidet. Studier har vist at 

innføring av selvreguleringsteknikker kan hjelpe barn med ADHD og lærevansker. For 

eksempel kan selvevalueringsteknikker vise seg positive for å øke anvendt tid og bedre 

innsats på oppgaver (Ervin og Shapiro mfl i Harris mfl, 2004:178). I tillegg utførte Harris 

mfl (2004) en studie hvor de så på selvovervåkningsteknikker både i forhold til 

oppmerksomhet og innsats, og den viste bedring på både oppgaveløsning og 

stavelsesferdigheter. 

Dersom det viser seg at Barkleys nye teori om ADHD stemmer, og hovedvekten på 

forklaringen av ADHD ikke lenger skal ligge i at elevene har hovedproblemer med 

oppmerksomhet, impulsivitet og hyperaktivitet (Barkley, 2006), vil det bli behov for helt nye 

behandlingslinjer for individer med ADHD. Selv om behandlingsalternativene som allerede 

fines i dag kan ha en del av selvreguleringsteknikker i seg, vil en måtte legge ned en del 

arbeid i utikle nye metoder for bedring av atferdskontroll, og her kan selvreguleringsteorien 
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kan komme til nytte, både i forhold til skole, hjem og fritid. Barn med lærevansker har ofte 

problemer med å anvende strategier på samme måte som andre elever, og kan i følge 

Meichenbaum og Biemiller (1998) med godt hell lære av ekspertene i læring, som har 

velutviklede selvreguleringsferdigheter og kan selv kontroller egen læringsprosess.  

6.6 Oppsummering 

Det nye innenfor ADHD er å se på lidelsen som en årsak av manglende selvkontroll og 

mangel på regulering av egen atferd (Barkley, 2006).  I dette nye synet på ADHD vil teorien 

om selvregulering bidra med nye innfallsvinkler i forhold til behandling av ADHD. Elever i 

skolen vil kunne ha nytte av å lære seg selvreguleringsteknikker uansett om de har ADHD 

eller ikke, og i følge Harris mfl (2004) koster det lite å sette i gang og det er ikke særskilt 

tidskrevende. Det er ikke utført så mye forskning på selvregulering og ADHD enda, men de 

resultater som finnes, viser oppløftende resultater.    
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7. Behandlingsalternativer. 

 I forrige kapittel gikk jeg gjennom Barkleys (2006) nye teori om ADHD, hvor 

selvregulering blir vektlagt som en del av behandlingen av ADHD, fordi det i hans teori 

antas at lidelsen kan føre til mangel på selvkontroll og regulering av egen atferd. I dette 

kapittelet vil jeg se på ulike behandlingsalternativer som er aktuelle for barn med ADHD. 

Jeg vil forsøke å finne svar på spørsmålene jeg stilte innledningsvis om det faktisk er 

medikamentell behandling som gir de beste resultatene eller om det kan være like effektivt å 

anvende andre behandlingsmetoder som for eksempel atferdsterapi eller opplæring av 

foreldre/lærere i å håndtere problematferd. Det finnes ulike prinsipper for hvordan 

behandlingen kan gis og de prøver jeg å forklare her. Det at foreldrene og barnet får 

informasjon og oppfølging vektlegger jeg her som to viktige punkter. MTA-studien tok for 

seg ulike behandlingstilbud som gis til barn med ADHD, og den studien ser jeg på i 

forbindelse med hvilke behandlingsalternativer som ser ut til å ha effekt og hvilke som er de 

mest relevante å gi barn med ADHD. Det jeg spesifikt går inn på i forhold til behandling er 

medikamentell behandling, og hvilke erfaringer en har med bruk av sentralstimulerende 

midler, og videre over på andre behandlingsmetoder som kan anvendes både i forhold til 

barnet selv, skolen og hjemmet.  

Behandlingen har som hovedmål å redusere AD/HD-symptomer, bedre funksjonen i 

hverdagen og forhindre eller begrense utvikling av tilleggsproblemer. Den vil som regel 

være omfattende og innebærer gjerne at spesialpedagogiske, psykologiske/psykiatriske, 

medisinske og psykososiale tiltak tas i bruk. Individuell plan vil være et nødvendig 

hjelpemiddel jf. forskrift om individuell plan og veileder til forskriften (Sosial og 

helsedirektoratet, 2007a:15).   

Årsaken til ADHD ses i hovedsak på som biologisk, med symptomer som kan behandles, 

men ikke kureres (Barkley, 2006). Det er flere tiltak som kan iverksettes for individer med 

ADHD og behandling kan hindre mange av de problemene som ubehandlet ADHD kan gi. 

Det kan være til hjelp å tenke på ADHD som en utfordring som det kan gjøres noe med 

(Pierangelo og Giulliani, 2008). Intervensjoner har en svært positiv effekt fordi både 

symptomer og komorbide tilstander er veldig sensitive til miljømessige variabler. Selv om 

intervensjoner har en positiv effekt, kan elever med ADHD slite mer enn andre på skolen 

(Barkley, 2006), og dette skal tas hensyn til, jf krav om tilrettelagt opplæring i henhold til 
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Læreplanverket (2006). Målet med intervensjonene må da være å finne måter hvor en kan 

takle symptomene på best mulig måte og hindre et negativt utfall (Barkley, 2006).  

ADHD-symptomene forsvinner ikke når en setter i gang med behandling, men den kan være 

med på å lette symptombildet for barnet slik at de får en bedre mestring av hverdagen og 

lettere kan møte krav i skole og ellers i livet. Studier har vist at behandling fungerer 

(Barkley, 2006, MTA, 1999) Derfor er det et poeng å satse på en bredere kompetanse hos 

foreldre, lærere og andre fagpersoner som arbeider med barnet. Det kan være en tanke å 

etablere et behandlingsprogram hvor en ser på ADHD som en kronisk tilstand, som krever 

en langvarig behandlingsperiode for å oppnå resultater (Pierangelo og Giulliani, 2008). Det 

er viktig at en i behandlingen prøver å lære både foreldre og lærere (og individet selv) å 

identifisere problemområder og problemsituasjoner og finne teknikker for å mestre dem 

(Øgrim og Gjærum, 2002). Øyeblikkelig ros og belønning for fremgang og god atferd er av 

stor betydning, enkle og tydelige beskjeder bør vektlegges (Sosial og helsedirektoratet, 

2007a). Dersom tiltak ikke iverksettes, kan det i følge Barkley (2006) føre til en rekke 

negative utfall, som for eksempel svake karakterer, lav mestringsevne, lave sosiale 

ferdigheter, de kan bli avvist av jevnaldrende, og kan komme til å kutte ut skolen.  

7.1 Prinsipper for behandling 

Det finnes ulike behandlingsalternativer for barn med ADHD, og her bør 

lege/PPT/BUP/skole planlegge dette i samarbeid med foreldrene og barnet selv (dersom 

alderen skulle tilsi at de er i stand til å uttale seg selv). Det er uansett viktig å være lydhør 

overfor barnets egne ønsker og behov. Det er to spørsmål en bør stille seg når en ser på valg 

av behandlingsalternativer. Det ene er hvilken forståelse av ADHD som ligger til grunn og 

det andre om det finnes noen undersøkelser som kan bekrefte behandlingens effekt (Øgrim 

og Gjærum, 2002).  

I følge Schachar og Tannock (2002) kan familien være ganske utslitt og kanskje ikke klare 

for å sette i gang med store behandlingstiltak med en gang. Da kan medikamentell 

behandling være et positivt tiltak slik at familien kan hente seg inn igjen ved at de får en 

roligere periode hvor symptomene ikke er så fremtredende. Medikamentell behandling kan 

bli oppfattet som en enkel løsning på problemene som ADHD kan forårsake. En må gjøre 

foreldrene oppmerksomme på at det kanskje blir behov for iverksetting av andre tiltak i 
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tillegg til medikamentell behandling, som for eksempel ta igjen forsømt skolearbeid, lære 

seg måter å mestre skolefaglige og sosiale krav på, problemløsningsferdigheter og 

leksehjelp. Listen over hva barnet trenger hjelp til kan bli lang, og denne hjelpen må gis i 

tide for at barnet ikke skal miste for mye av sin skolegang. Medisin kan hjelpe barnet med å 

bli roligere, det kan bli enklere for barnet å tolke og bearbeide input og stimuli fra 

omgivelsene, og barnet kan bli mer mottagelig for andre tiltak. Det vanligste i dag er i følge 

Øgrim og Gjærum (2002) en multimodal tilnærming som rettes mot barnet selv, foreldrene 

og lærerne. Dersom en ser på ulike undersøkelser og forskningsresultater kan en se at dette 

er det mest effektive (MTA, 1999, Barkley, 2006, Schachar og Tannock, 2002, 

Socialstyrelsen, 2004, Øgrim og Gjærum, 2002, Zeiner, 2002).  

I en rapport gjennomført av Sintef varsles det at det tar om lag 4 år fra et barn henvises til 

diagnosen blir stilt (Sintef, 2004), og dette er altfor lenge med tanke på hvilke problemer et 

barn med ADHD har, og hvilke tiltak som bør iverksettes. Hovedmålet med denne studien 

var å få svar på hvilke behandlingstilbud som finnes for barn og unge i Norge, og hvordan 

hjelpeapparatet fungerer. Studien ble satt i gang for å finne nye løsninger for hvordan en 

bedre kan utføre utrednings- og behandlingstilbudet i Norge. Forfatterne bak rapporten kom 

med et ønske om at lærere, barnehagepersonale skal bli skolert slik at de tidlig skal kunne 

identifisere ADHD, og at de har klare rutiner for hvilke tiltak som skal igangsettes når de får 

mistanke om ADHD (Sintef, 2004). Etter denne rapporten utarbeidet Sosialdirektoratet flere 

informasjonshefter, både til tjenesteytere og til foreldre. Disse heftene ble nylig oppdatert og 

er et tiltak for å gi bedre informasjon til alle om både årsak, diagnostisering og 

behandlingstiltak.  

Medisinsk behandling krever nøye oppfølgning av inntak, virkning, atferdsresponser og 

bivirkninger og andre behandlingsalterantiver bør gis systematisk og med god oppfølging da 

dette har mye å si for effekten av behandlingen (MTA, 1999). Skolen bør også involveres 

når en skal se på behandlingseffekt, og regulær kontakt med lærer kan være nødvendig for å 

overvåke atferdsendring og bivirkninger i skolesettinger (Schachar og Tannock, 2002). 

7.1.1 Informasjon 

Etter diagnostisering er det viktig å gi informasjon og rådgivning til pasienten og pårørende 

(Sosial og helsedirektoratet, 2007a). Informasjon til foreldre, barnet og lærere kan øke 
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forståelsen av ADHD, de kan få mer realistiske forventninger og bedre oppfølging underveis 

i behandlingen (MTA, 1999). De bør få en mulighet til å lære hva ADHD er og hva som kan 

gjøres. Informasjon øker forståelsen av hvorfor barnet tenker, handler og føler som det gjør, 

og at det ligger utenfor barnets kontroll. Desto mer en vet om forstyrrelsen, desto lettere blir 

det å møte utfordringene og en forstår at det er barnet som har problemer, det er ikke barnet 

som forårsaker dem (Pierangelo og Giulliani, 2008). Korrekt informasjon om symptomer, 

hva som kan være årsaken til vanskene, klinisk forløp, behandlingsalternativer og prognose 

bør gis. Dersom barnet er gammelt nok, må det selv få vite mest mulig, og selv læres opp til 

å mestre sin egen hverdag. Når en får beskjed om at en har ADHD, vil det dukke opp en 

masse spørsmål, slik at informasjonsbehovet er ekstra stort i starten, og da er det viktig at en 

sørger for at de får nok informasjon og hjelp. (Sosial og helsedirektoratet, 2007a). En må 

vektlegge barnets rett til og behov for en tilbakemelding som de kan forstå og at en i 

tilbakemeldingen peker på muligheter som finnes. Det kan være en fordel å gi foreldrene 

tilbakemelding først slik at de kan få bearbeidet resultatene før arbeidet med tiltak og 

behandling settes i gang. Foreldrene bør inkluderes i prosessen og få delta på møter med 

andre instanser slik at muligheten for en felles forståelse er til stede før det settes søkelys på 

behandling (Øgrim og Gjærum, 2002). Foreldrene bør også få kunnskap om hva som kan 

gjøres for å hjelpe barnet. Foreldrene kan hjelpe barnet med å utvikle seg 

selvreguleringsferdigheter for å bedre håndtering av symptomer og atferd på egen hånd 

(Pierangelo og Giulliani, 2008). 

7.1.2  Behov for oppfølging 

Barnet, foreldre og lærere har behov for oppfølging etter en endt intensiv 

behandlingsperiode. Effekten av ulike programmer avtar dersom de ikke følges opp (MTA, 

1999). I følge Øgrim og Gjærum (2002) er det etter en intensiv periode ikke behov for mer 

enn lavfrekvent kontakt og oppfølging, ca 1-2 ganger i året. Oppfølging kan hjelpe 

foreldrene til å opprettholde det de har lært og gir dem en trygghetsfølelse, de er ikke alene 

om problemene. Her kan foreldre og lærere få en mulighet til å melde fra om endringer i 

symptombildet, om det er mistanke om komorbide tilleggsvansker. Problemer i forhold til 

skolen kan fanges opp og forsøkes rettes på slik at et godt samarbeid sikres. Et viktig punkt 

er at en har stabile støttespillere, slik at det ikke hele tiden skiftes på personer som arbeider 

med saken, og dersom det gjøres bør foreldrene slippe å måtte gjenfortelle sin historie 
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(Sintef, 2004). Det kan være en ide at en på skolen har en lærer som følger opp eleven og har 

ansvaret for kontakten med hjemmet. Læreren og eleven kan gjerne ha ukentlige møter hvor 

en gjennomgår hvordan ting fungerer og hva som skal satses på videre. Læreren sørger for å 

gi foreldre og andre lærere informasjon om hva de er kommet fram til. Her kan det med 

fordel utarbeides uke- og dagsplaner som gjør det lettere for eleven å følge med i hva som 

skal skje fremover (Schachar og Tannock, 2002).  

7.2 MTA-studien, hva viste den? 

I regi av National institute of mental health i USA ble en omfattende klinisk studie satt i 

gang for å vurdere ulike behandlingsmodeller som kunne være nyttige i behandling av 

ADHD: The multimodal treatment study of children with AD/HD (MTA). Denne studien har 

fått stor oppmerksomhet internasjonalt og har hatt stor påvirkning for videre arbeid med 

ADHD (Socialstyrelsen, 2004). 579 barn i alderen 7-9,9 år ble rekruttert til studien. Alle 

barna var diagnostiserte med ADHD, kombinert type, og de var regnet som normalutrustet 

intellektuelt sett. Barna ble randomisert utvalgt til en av fire mulige grupper med ulike 

behandlingsopplegg. De ble under studien fulgt opp parallelt med de samme 

oppfølgingsmetoder. Gruppene var like med tanke på bakgrunn og problemområder ved 

start. De fire gruppene hadde ulike behandlingsopplegg: a) medisinsk behandling, som ble 

administrert av forskergruppen, medisinen ble gitt systematisk og fulgte et stramt 

tidsopplegg, b) atferdsmessig behandling, foreldre og lærere fikk atferdstrening, og barnet 

selv mottok atferdsbehandling, c) kombinert medisinsk og atferdsmessig behandling, her 

mottok barnet både a og b og til slutt gruppe d) hvor barnet ikke fikk noen av de overnevnte, 

men samme oppfølging, og de mottok det opplegget som helsevesenet i deres kommune 

kunne tilby. Her gav forskergruppen tips om hvor de kunne henvende seg. Her viste det seg 

at 70 % mottok medisinsk behandling i form av ritalin (MTA, 1999).  

Etter studien kom forskergruppen frem til følgende konklusjoner (MTA, 1999:1077-1085): 

1. For å redusere ADHD symptomer viste det seg at medisinering og kombinert 
medisinering og atferdsbehandling gav de beste resultatene. Kombinert behandling 
gav ikke bedre resultater enn bare medisiner når det gjaldt kjernesymptomene. 

2. For andre variabler som aggressivitetssymptomer, internaliserte vansker, sosiale 
ferdigheter, foreldre/barn relasjoner, skoleprestasjoner var gruppeforskjellene mindre, 
bortsett fra ved kombinert behandling hvor resultatene var signifikant bedre.  
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3. Det var ingen forskjell i forhold til hvor behandlingen fant sted (i denne studien 
foregikk den på 6 ulike steder), det essensielle her var at behandlingsopplegget krever 
sterk strukturert metodikk. 

Når en så på langtidsvirkninger hadde den kombinerte behandlingen de aller beste 

resultatene (Socialstyrelsen, 2004), og det er svært effektivt med multimodale 

behandlingsalternativer når en har som mål å bedre sosial atferd (Pierangelo og Giulliani, 

2008). 

 

Klinikere velger å tolke studien slik at det er multimodale behandlingsopplegg som gir de 

beste resultater for barn med ADHD (Anastopoulos mfl, 2006, Pierangelo og Giulliani, 

2008), og det er viktig at det tas sikte på langtidsbehandlinger som gjerne kombinerer flere 

ulike behandlingsalternativer og hvor flere instanser samarbeider for best mulig resultat. 

Enkelte studier viser at sentralstimulerende medikamenter reduserer kjernesymptomene, 

minsker aggressiv atferd og en får høyere frustrasjonsterskel, bedrer sosiale ferdigheter, øker 

innsats, utholdenhet og blir mer tilpasningsdyktig, mens det i studier i laboratoriesettinger 

ikke er funnet signifikant bedring i oppmerksomhetsfunksjonen. Medisin påvirker heller 

ikke self-efficacy eller attribusjonsmønster (Schachar og Tannock, 2002). I MTA studien 

kom det frem at medisinsk behandling egentlig virket like bra som andre 

behandlingsmetoder på kjernesymptomene ved ADHD. Dersom en anvender en rigid 

tolkning kan en komme til å unnlate svært effektive behandlingsmetoder som atferdsterapi, 

skolemessig tilrettelegging og muligheten for å utvikle strategier som kan hjelpe mestring og 

andre vansker enn kjernesymptomene som barn med ADHD kan ha i tillegg. Det er her vi 

kommer inn på svakheter ved studien, som kan være med på å gi rom for rigide tolkninger. 

7.2.1  Svakheter ved studien. 

I MTA-studien ble det ikke anvendt noen kontrollgruppe, verken i forhold til medisin, hvor 

en gruppe mottok placebo eller det at en hadde en gruppe som ikke mottok noen form for 

behandling i det hele tatt. Årsaken til dette var at det ikke ble funnet etisk forsvarlig av 

etiske komiteer i USA (MTA, 1999). Dette førte til at en ikke hadde noen 

sammenligningsgruppe som ikke hadde fått noen form for behandling å sammenligne med, 

bare data innhentet av barna før behandlingen ble iverksatt. Dette kan ha vært med på å 

svekke resultatene. 
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Effekten hos barna som fikk medisinsk behandling ble sjekket når medisindosen var på det 

mest optimale nivået i kroppen, mens virkningen av atferdsterapien ble målt mens den var på 

nedtrappingsstadiet (Socialstyrelsen, 2004). Har man egentlig sett på langtidsvirkningene av 

atferdsterapi? En må kunne anta at foreldre- og lærertrening har gitt resultater på lang sikt, 

hvor de kanskje har lært seg andre metoder å forholde seg til barnet på og mer positive 

interaksjonsmønstre har blitt utviklet underveis. Kanskje det ikke er så lett å måle disse 

resultatene etter kort tid (selv om dette var en langtidsstudie), men at dette er metoder som 

trenger lengre tid for å feste seg hos de det gjelder og resultatene først viser seg etter lang 

tid? 

I studiet ble medisineringen utprøvd og tilpasset det enkelte individ (noe som også er det 

mest forsvarlige), mens atferdsterapien var fastsatt på forhånd uten individuell tilpasning, det 

samme opplegget ble gitt til alle (Socialstyrelsen, 2004). Det som har vist seg hos barn med 

ADHD er at de er like ulike som resten av befolkningen, og derfor har behov for tilpassede 

individuelle opplegg for å oppnå optimal effekt (Barkley, 2006).  

Medisinsk behandling virker direkte på kjernesymptomene, men ADHD fører ofte med seg 

flere vansker som en kan trenge hjelp til. Medisin hjelper ikke automatisk mot lærevansker, 

angst, sosiale vansker eller vanskelige barn/foreldre relasjoner. Men den kan være med på å 

lette arbeidet med de andre problemene, fordi barnet kan bli mer mottagelig for hjelp. Derfor 

kan det være riktig å tolke MTA-studien med at multimodale behandlingsopplegg er det 

mest passende og at de gir de beste resultatene for barn med ADHD.   

7.3 Medisinsk behandling.  

Når et barn eller en voksen blir behandlet med medikamenter, er dette fordi en ønsker en 

bedring av kjernesymptomene. Hos mange vil den medikamentelle behandlingen være til 

hjelp for nettopp dette. 

Mange barn og unge opplever selv at de i større grad klarer å være slik de ønsker. 

Foreldre og lærere kan erfare at barna gjennomfører oppgaver bedre enn før, følger 

beskjeder lettere, og kommer i færre konfliktsituasjoner. Medisinene fjerner imidlertid 

ikke lærevansker eller atferdsproblemer, men barna kan bli lettere mottakelig for læring 

og vanlig oppdragelse (Sosial og helsedirektoratet, 2007c:3). 
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Det har vært mye diskusjon i media om det er riktig å medisinere barn med ADHD, og 

dersom en ikke har kunnskap eller forståelse for hvordan denne tilstanden virker inn på 

barnets hverdag, kan det være lett å forstå at mange kan sitte igjen med en negativ 

oppfatningen av medikamentell behandling. Det essensielle i behandlingsforløpet er å bedre 

barnets liv slik at de selv føler at de har det bra og fungerer på mest mulig adekvat måte. Det 

er også viktig å vite at medikamenter bare er en del av et behandlingsforløp, og det bør settes 

inn flere tiltak i tillegg. 

7.3.1 Medisiner og utprøving 

Det som brukes i legemiddelbehandling av ADHD, er sentralstimulerende midler 

(metylfenidat, dekstroamfetamin og racemisk amfetamin) og ikke-sentralstimulerende 

midler, som for eksempel Strattera.  Det som oftest anvendes på barn og voksne er 

metylfenidat, som for eksempel Ritalin og Concerta (Sosial og helsedirektoratet, 2007b). 

Metylfenidat og amfetaminpreparater virker på stort sett samme måte, deres virkning går rett 

på kjernesymptomene ved ADHD. De har også ganske like bivirkninger (Sosial og 

helsedirektoratet, 2007b). 

Når et individ blir tilbudt medisinsk behandling er det regler for hvordan dette gjøres, 

avhengig av hvilket legemiddel en anvender. Man anvender en prøveperiode for å se 

hvordan middelet virker inn på pasienten, og videre en tilvenningsperiode med nøye 

oppfølging av hvordan stoffet virker på individets atferd og generelle helse, samt dosering 

og bivirkninger (Sosial og helsedirektoratet, 2007b). I prøveperioden anvendes det 

sjekklister som fylles ut både før, under og i etterkant av medisinering og tester som måler 

konsentrasjonsevne med og uten medisin. Denne utprøvningsperioden tar gjerne et par uker, 

til slutt samles alle involverte parter til samtaler og oppsummerer erfaringer (Sosial og 

helsedirektoratet, 2007c).  

7.3.2 Bivirkninger og effekt 

På grunn av at bivirkninger er vanlige i starten, vil ikke medisineringen avsluttes pga 

bivirkninger. Oftest forsvinner de i løpet av kort tid. Dersom de allikevel skulle vedvare, vil 

det være aktuelt å prøve ut et annet medikament (Sosial og helsedirektoratet, 2007b). 

Bivirkninger kan ofte komme på grunn av for høy dose fordi desto høyere dose, desto flere 
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bivirkninger, og derfor vil de mest sannsynlig forsvinne dersom en minker dosen (Pierangelo 

og Giulliani, 2008). De vanligste bivirkninger ved bruk av sentralstimulerende midler er 

nedsatt appetitt, vekttap, søvnløshet og hodepine (Schachar og Tannock, 2002, Barkley, 

2006). Forhøyet blodtrykk og puls kan også forekomme. Andre bivirkninger er irritabilitet, 

emosjonell labilitet og økning av tics, svimmelhet, angst, utslett, feber, leddsmerter og 

håravfall, men dette regnes som mer sjeldent. En viktig del av medisinsk behandling er 

jevnlige kontroller for å følge med på effekt og eventuelle bivirkninger (Schachar og 

Tannock, 2002, Øgrim og Gjærum, 2002).  

Det er viktig med en prøveperiode for å finne riktig dosering, og hvilken type medisin som 

fungerer best på individet. Når det settes i gang behandling, må pasienten eller foreldrene 

samtykke til behandlingen (Sosial og helsedirektoratet, 2007a, 2007b). 

Det viser seg at det ikke finnes alvorlige langtidsbivirkninger ved bruk av 

sentralstimulerende midler, og effekten er godt dokumentert (Sosial og helsedirektoratet, 

2007a), men noen kan utvikle toleranse og derfor må kanskje dosen justeres etter hvert 

(Schachar og Tannock, 2002). Forskning har vist at behandling med sentralstimulerende 

midler gir positive resultatet for barn og voksne med ADHD, da særlig i forhold til 

reduksjon av aggressivitet og opposisjonell atferd, samt bedring av skoleprestasjoner (Sosial 

og helsedirektoratet, 2007a). Det blir antatt at medisinene påvirker de hjerneområdene som 

er ansvarlige for produksjon av neurotransmittorer som hjelper elektriske impulser å vandre 

langs nervecellene og gjør at mennesker kan reagere på viktige aspekter i omgivelsene. En 

regner da med at medisinen stimulerer til å øke produksjonene av neurotransmittoren 

dopamin og derfor økes barnets evne til oppmerksomhet, kontrollere impulser og redusere 

hyperaktivitet (Pierangelo og Giulliani, 2008). I MTA undersøkelsen viste det seg at 

medikamentell behandling gav de beste resultater, og gikk direkte på kjernesymptomene ved 

ADHD. Med andre behandlingsalternativer i tillegg til medisinering, økte sjansen for 

bedring på andre relaterte områder. Resultatene viste at det var bare medikamentell 

behandling som ga en direkte effekt på kjernesymptomene (MTA, 1999). American 

Academy of pediatrics (AAP) konkluderte etter undersøkelser at sentralstimulerende 

medikamenter kan være en trygg og effektiv måte å behandle ADHD hos barn på, og at ca 

80 % av barn med ADHD vil respondere på ett av medikamentene dersom de administreres 

på en systematisk måte (AAP i Pierangelo og Giulliani, 2008).    
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Legemidlene har ingen helbredende effekt, de bare hemmer kjernesymptomene ved ADHD 

(Sosial og helsedirektoratet, 2007c) og det har ved undersøkelser blitt påvist virkning hos ca 

75-90 % hos barn med ADHD (Pierangelo og Giulliani, 2008). Det kan være behov for å 

anvende medisiner i lang tid, men etter hvert som individet modnes, lærer mer og 

livsbetingelser endres, som for eksempel avsluttet skolegang, kan føre til at de etter hvert 

kan holde opp med medisinene (Sosial og helsedirektoratet, 2007c). En vanlig oppfatning er 

at barn med ADHD kan få problemer med rus i voksen alder, og at dette kommer av 

langtidsbruk av sentralstimulerende midler. Undersøkelser har vist at dette ikke stemmer, og 

det er stort sett udokumenterte undersøkelser som kommer med slike påstander (Strand, 

2007). Andre undersøkelser som for eksempel Faraone mfl  (2003) utførte en 

metaundersøkelse som viste at behandling med sentralstimulerende midler reduserte sjansen 

for å utvikle rusproblematikk i voksen alder. Biederman mfl (1999) utførte en langtidsstudie 

av gutter med ADHD hvor de kom fram til lignende resultater. Ved anvendelse av 

medikamentell behandling redusertes risikoen for utvikling av rusproblematikk i 

ungdomsalder med 85 %, og de fant også ut at individer med ADHD som ikke hadde fått 

noen form for medikamentell behandling, hadde en signifikant høyere risiko for å misbruke 

rusmidler. 

7.3.3 Er det et overforbruk av medisiner i Norge? 

Er det muligheter for at medisin foreskrives for ofte? Et av holdepunktene for antagelsen kan 

være at en ikke vet nok om langtidsvirkninger ved bruk av sentralstimulerende 

medikamenter, og dette kan regnes som en av de mest signifikante begrensningene når en 

setter spørsmålstegn ved medisinbruk (Schachar og Tannock, 2002). Det en vet er at de 

bedrer kjernesymptomene så lenge man tar medisinen, men at de ikke bedrer de akademiske 

prestasjonene, minsker ikke sjansen for antisosial atferd, gjør ikke relasjonene til andre 

mennesker noe enklere eller øker selvfølelsen hos barnet (Barkley, 2006). 25 % av antall 

barn med diagnosen som i utgangspunktet er aggressive, viser ingen bedring i prososial 

atferd etter medisinering, og medisiner kan gi en økning av de sosiale vanskene barnet 

allerede har fordi medisinene kan føre til sosial tilbaketrekking og sosial mistilpasning 

(Schachar og Tannock, 2002). Foreldre kan også være skeptiske til å medisinere barna sine. 

Her kan etiske årsaker ligge til grunn, og foreldrene kan være mer oppmerksomme på andre 

behandlingsmetoder. Det viser seg at foreldre kan bli mer positive til medisinering dersom 
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de blir gitt i kombinasjon med andre behandlingstilbud (Schachar og Tannock, 2002). Det å 

behandle barn med sentralstimulerende midler er kontroversielt (Pierangelo og Giulliani, 

2008), og derfor er det viktig at en stiller spørsmål om medisinering. Folkehelseinstituttet 

varsler at det har vært en eksplosiv utvikling i anvendelse av medikamenter i forhold til 

ADHD i Norge, og at FN har uttrykt bekymring. Norge ligger på verdenstoppen når det 

gjelder foreskriving av medisin og det har økt drastisk de siste årene (Folkehelseinstituttet, 

2005). Hva som er årsaken til dette kan være mangt, men etter at diagnosen ADHD ble mer 

kjent, har flere barn og voksne blitt diagnostisert med ADHD og fått foreskrevet medisiner. 

Det kan hende at tallet stabiliserer seg etter hvert.  

Dersom en følger gode diagnostiseringsprosedyrer vil sjansen for overforbruk bli signifikant 

redusert, men en må huske på at medisin ikke alltid er det riktige for alle barn (Pierangelo og 

Giulliani, 2008). 

7.4 Ikke-medikamentelle behandlingsalternativer. 

Ikke-medikamentelle behandlingsalternativer kan anvendes som et alternativ til medisinsk 

behandling eller i kombinasjon. Men det kan være vanskelig å si noe om hvilken effekt disse 

har alene fordi de stort sett vil bli utført i tillegg til andre behandlingsmetoder, som for 

eksempel medikamenter (Pierangelo og Giulliani, 2008). Noen foreldre ser kanskje ikke 

behovet for annen behandling enn medisin i starten, men etter hvert når de ser at alle 

problemene ikke forsvinner, kommer de gjerne tilbake med ønsker om andre tiltak i tillegg 

(Schachar og Tannock, 2002; Pierangelo og Giulliani, 2008). Noen familier kan være svært 

kaotiske og klarer kanskje ikke å administrere en medisinsk behandling, og vil derfor trenge 

andre intervensjoner først (Schachar og Tannock, 2002). Atferdstrening som gis til foreldre 

og lærere er de mest vanlige, fordi det kan være en tendens til at både foreldre og lærere kan 

få et negativt samspill med barnet (Schachar og Tannock, 2002). Ved at de får opplæring i 

hvordan de på best mulig måte kan forstå atferden og lære seg hvordan de kan mestre 

vanskelig atferd, kan dette påvirke hvordan de ser på barnet og gi rom for et mer positivt 

samspill. Fordeler med atferdstrening kan være at det koster lite og kan gjennomføres av 

helsepersonell utenfor psykiatrien, som kan være en fordel siden psykiatrisk behandling kan 

virke som et større hinder og mer stigmatiserende for foreldrene å anvende (Schachar og 
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Tannock, 2002). Studier viser at ikke-medikamentelle behandlingsmetoder kanskje ikke har 

så stor virkning alene, men kan øke effekten av medisiner og minske dosen (MTA, 1999). 

Ofte anvendes psykologiske intervensjoner basert på sosial læringsteori, og metodene her er 

gjerne direkte undervisning, rollespill og modellering for å lære foreldre og lærere 

belønnings- og forsterkningsteknikker som kan anvendes på ønskelig atferd og en prøver å 

minske bruken av straffende strategier. De kan få en mulighet til å lære seg strategier som 

gjør at de er bedre rustet til å møte utfordrende atferd, trass og stahet hos barnet (Schachar 

og Tannock, 2002). Dette kan være med på å bedre foreldrenes kontroll over barnet, øke 

deres selvsikkerhet, redusere stress i familien og dempe opposisjonell atferd (Schachar og 

Tannock, 2002). Psykologiske intervensjoner kan være effektive selv om de ikke har den 

samme effekt på kjernesymptomene som medisin, men de bør allikevel implementeres i en 

multimodal behandling, fordi de kan hjelpe mot andre vansker som barn med ADHD ofte 

sliter med og som medisin ikke virker på (Pierangelo og Giulliani, 2008). Disse metodene 

kan med hell også anvendes i skolen, fordi læreren også vil ha nytte av å lære seg hvordan 

en kan håndtere problematferd hos eleven. 

7.5 Hjemmet og barnet med ADHD. 

I hovedsak vil mye av ansvaret for barnets utvikling og behandlingsforløp ligge i hjemmet 

(Læreplanverket, 2006), og derfor vil samarbeid mellom hjemmet og alle andre instanser 

som er inne i bildet bety mye for hvordan resultatet blir. Helt fra starten er det viktig at en 

som fagperson legger forholdene til rette for et fruktbart samarbeid med hjemmet, hvor en er 

oppmerksom på både barnet og pårørende. I en rapport fra Sintef (2004) om 

behandlingstilbud kom det fram at foreldrene syntes det var vanskelig å forklare problemet 

for tjenesteyterne. De måtte forklare de samme problemene flere ganger til ulike instanser, 

og de satt igjen med den oppfatningen at tjenesteyterne hadde et annet syn på problemene 

enn dem. Videre fortalte foreldre om manglende informasjon om årsaken til ADHD og 

hvilke behandlingstilbud de kunne få. Den medisinske informasjonsdelen var de stort sett 

fornøyd med, siden den var både informativ og godt dokumentert med undersøkelser. En høy 

andel foreldre mente også at det manglet tiltak som gjorde det mulig for hele familien å få 

hjelp.  
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Foreldre får sjelden hjelp til å innhente seg kunnskap om hvordan de på best mulig måte 

forholder seg til barnet sitt eller hvordan de håndterer konfliktsituasjoner. Ikke sjelden ser 

mennesker rundt familien hva som er feil, og legger årsaken til atferdsproblemene hos barnet 

til foreldrenes manglende foreldreferdigheter. Dette kan også gjelde de personer som 

familien søker hjelp hos (Socialstyrelsen, 2004). Dette skaper unødig stress og skyldfølelse 

hos foreldrene og de kan komme til å føle seg inkompetente som foreldre (Schachar og 

Tannock, 2002). De negative holdningene og relasjonen som foreldrene kan utvikle til sitt 

eget barn, kan komme til å smitte over på andre mennesker som barnet forholder seg til, som 

for eksempel søsken, jevnaldrende og slektninger (Socialstyrelsen, 2004). Det at foreldrene 

ikke får den hjelp og støtte de trenger, kan føre til at foreldrene føler seg lite kompetente som 

foreldre, og dette vil igjen kanskje føre til at de får en negativ relasjon til barnet sitt. I følge 

Anastopolous mfl (2006) kan foreldretreningsprogrammer hjelpe foreldre med å sikre at det 

utvikler seg en sunn tilknytning mellom foreldre og barn, med sterke emosjonelle bånd. 

7.5.1 Hvorfor bør familien involveres i behandlingen? 

 Forskning utført av Anastopolous har vist at barn med ADHD oftere kan ha en mer usikker 

tilknytning til foreldrene sine, og dersom det ikke arbeides med foreldre/barn relasjonen kan 

barnet stå i faresonen for å utvikle psykiske problemer (Anastopolous mfl, 2006) og 

atferdsmessige problemer (Patterson, 1982). Derfor er det viktig at foreldrenes bekymring 

blir tatt på alvor når de kommer for å få hjelp med å håndtere sitt eget barn, og de må få den 

hjelpen som trengs for å bedre familieforholdene. Schachar og Tannock (2002) mener at 

foreldre til barn med ADHD har en signifikant større sjanse for å komme opp i en skilsmisse 

på grunn av økt isolasjon og problemer vedrørende foreldrerollen. Undersøkelser har også 

vist at barn med ADHD tenderer til å leve i ressurssvake familier (Schachar og Tannock, 

2002), men dette kan tenkes å være et resultat av foreldrene kanskje også har ADHD og som 

de kanskje ikke har fått hjelp med å håndtere? Dette kan jo være en mulighet siden den 

genetiske faktoren i ADHD anses som sterk (Barkley, 2006).  

I følge Patterson (1982) sin teori om utvikling av antisosial atferd virker gode 

familieinteraksjoner som en buffer mot utvikling av alvorlige atferdsforstyrrelser. 

Familiemiljøet virker som en lærings- og erfaringsarena både for positiv og negativ 

utvikling. Med dette menes ikke at foreldre som får en sirkel med negativitet i forhold til 

interaksjoner med eget barn vil gjøre at barnet utvikler alvorlige atferdsforstyrrelser, men 
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kan være med på å vise hvor viktig hjemmemiljøet er for barns utvikling. Derfor er dette en 

av arenaene en må ta hensyn til når en setter opp et behandlingsopplegg for barnet, foreldre 

bør involveres i behandlingen. Anastopolous mfl (2006) mener at gjennom 

foreldretreningsprogrammer kan foreldrene få en mulighet til å lære seg hvordan de på best 

mulig måte forholder seg til barnet sitt for å sikre en god interaksjon dem i mellom og 

emosjonelle bånd som kan virke som en buffer mot vansker som de helt sikkert kommer til å 

møte.  

Et barn med ADHD vil på grunn av sin lidelse stille større krav til foreldrenes innsats og 

foreldreferdigheter, og de kan ha mer aggressiv oppførsel i relasjonen til foreldre, søsken og 

jevnaldrende, og de møter gjerne flere problemer i forhold til akademiske krav som øker 

oppover klassetrinnene. Forskning har vist at foreldre til barn med ADHD oftere er mer 

strenge og mer negative i interaksjonen med sine barn (Anastapolous mfl, 2006), og dette 

kan være lite heldig når en skal oppdra barn som gjerne trenger faste grenser, men også en 

stor mengde med tålmodighet. I følge Anastapolous mfl (2006) vil et barn trenge noen som 

yter eksternal kontroll over deres atferd og hvordan de handler, fordi de selv ikke klarer å 

tenke over konsekvenser av handlinger de foretar seg. For at de selv kan utvikle evnen til å 

regulere og kontrollere egen atferd, vil det si at foreldrene må yte den ytre kontrollen for 

korrigering av atferd og tankemønstre hos barnet, slik at det etter hvert overfører dette til seg 

selv og klarer å korrigere det på egen hånd. Dette kan henge sammen med Vygotskys (1978) 

antagelse om at utvikling og læring skjer på to plan: først forekommer utviklingen i den 

sosiale arenaen, sammen med andre mennesker og dette kaller han en interpersonlig prosess. 

Deretter mener han at det finnes en prosess til, en intrapersonlig prosess, hvor barnet 

internaliserer det som er lært sammen med andre inn i seg selv, kunnskapen og ferdighetene 

blir barnets egen eiendom og noe som barnet kan kontrollere. For utvikling av praktisk 

intelligens, viljestyrt oppmerksomhet og hukommelse er denne internaliseringen en viktig 

del. Barnet kan bedre kontrollere egen atferd ved internalisering av ferdigheter lært sammen 

med andre (Vygotsky, 1978). 

På grunn av problematikken som barn med ADHD har, kan de ha problemer med å gjøre det 

som forventes av dem eller å følge regler (Barkley, 2006). Derfor vil det være et viktig 

moment i behandlingen at en prøver å øke barnets kunnskap om egen atferd og hvilke 

konsekvenser deres handlinger kan få, og videre gi dem verktøy som gjør at de etter hvert 

kan klare å kontrollere egen atferd. Barnet vil trenge hjelp til å utvikle sine sosiale 
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ferdigheter og dette skjer i det sosiale rom sammen med andre mennesker (Socialstyrelsen, 

2004). Familien kan være en nyttig treningsarena for dette. 

7.5.2 Parental management training (PMT) 

Et program som er godt dokumentert er PMT (parental management training), denne 

modellen bygger på sosial læringsteori og kommunikasjonsteori. Denne er utviklet spesielt 

med tanke på barn mellom 6-12 år som har diagnosen ADHD og atferdsvansker (Sosial og 

helsedirektoratet, 2007a). Målet med dette programmet er å lære foreldrene effektive 

metoder som gjør at de kan møte barnas vanskeligheter på en adekvat måte (Socialstyrelsen, 

2004) og videre forsøke å endre negativ samhandling mellom foreldre og barn, fremme en 

akseptabel sosial atferd hos barnet og endre fastlåste, negative systemer mellom foreldre og 

barn (Karlsen, 2004). Programmet baserer seg på å lære foreldrene nye teknikker for 

samhandling med barnet, og er et intensivt program hvor en terapeut anvender mye tid 

sammen med familien (Socialstyrelsen 2004, Karlsen, 2004). Forskning har vist at dette 

fungerer i forhold til atferdsproblemer, både i hjem, skole og barnehage (Socialstyrelsen 

2004, Anastopolous, 2006, Karlsen, 2004) og har virkninger på både kort- og langsikt, som 

for eksempel at foreldrenes mestringsfølelse øker, miljøet i familien bedres og aggresjon og 

hyperaktivitet kan reduseres(Øgrim og Gjærum, 2002). 

7.5.3 Andre programmer 

Andre programmer som kan være til nytte for foreldre med barn som har ADHD er Webster-

Stratton, et program som er utviklet for anvendelse på yngre barn (Sosial og 

helsedirektoratet, 2007a). Dersom barnet blir tidlig oppdaget og diagnostisert med ADHD er 

det viktig å sette i gang med tidlige tiltak, slik at en kan forhindre en negativ utvikling. Da 

kan Webster-Stratton være et tiltak som med hell kan anvendes i forhold til foreldrene 

(Socialstyrelsen, 2004). Multisystemisk terapi (MST) er samlede tiltak som er tenkt rettet 

mot ungdom med store atferdsvansker. Dette kan anvendes som et alternativ til fengsels- og 

institusjonsopphold. Tiltakene i denne modellen kan være medikamentell behandling, hjelp 

til å finne positive fritidsaktiviteter, familieterapi, intensiv PMT, tilrettelegging av 

skoletiltak og individuell støtteterapi for emosjonelle problemer (Sosial og helsedirektoratet, 

2007a). Familieterapeutiske intervensjoner for familier hvor et av familiemedlemmene har 

ADHD kan også være aktuelt. Formålet med denne metoden er å dempe det emosjonelle 
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spenningsnivået slik at kommunikasjonen mellom familiemedlemmene blir bedre, og 

resultatet blir et bedre familieklima (Sosial og helsedirektoratet, 2007a). 

7.6 Behandlingsmetoder rettet mot barnet 

Det er viktig at barnet får et individuelt tilrettelagt behandlingsprogram, siden dette har vist å 

gi best resultater (MTA, 1999). Det er store forskjeller i hva som trengs av tiltak og 

personene rundt barnet må undersøke nøye hva det kan være behov for. 

Individuell psykoterapi: Dette er en terapiform som kan gis dersom individet sliter med en 

del negative erfaringer som de kan ha behov for å løse med terapi (Sosial og 

helsedirektoratet, 2007a), og kan være nyttig dersom det finnes komorbide tilstander som 

angst, depresjon og lavt selvbilde. Det er vanskelig å påvise effekt på kjernesymptomene 

(Øgrim og Gjærum, 2002). 

Kognitiv atferdsterapi: I kognitiv atferdsterapi kan en trene på selvinstruksjoner som kan 

være til hjelp for å øke problemløsningsferdigheter og anvende disse i hverdagslivet for å 

redusere impulsive handlinger. Barn med ADHD kan ha en redusert evne i forhold til å 

stoppe innøvde handlingsmønstre når de møter nye situasjoner, med kognitiv atferdsterapi 

kan en søke å finne alternative handlingsmåter og vurdere konsekvensene av disse (Øgrim 

og Gjærum, 2002). Terapien bør ha et strukturert opplegg. Dette skal være til hjelp for å 

mestre hverdagen og fokuset bør ligge på nåtid og søke å finne løsninger på hvordan en kan 

få fremtiden til å bli mer positiv (Sosial og helsedirektoratet, 2007a).  

Sosial ferdighetstrening: I sosial ferdighetstrening kan barnet få trening i å oppsøke andre, 

lytte, finne kompromisser og styre aggresjon og emosjonelle reaksjoner. Dette kan gis som 

eksplisitt trening, med en pedagogisk ramme. Metoden kan være rollespill, samtaler og 

lekser og den har lovende forskningsresultater (Øgrim og Gjærum, 2002) 

7.7 Skolen og barnet med ADHD. 

Det å ha elever med ADHD kan være en utfordring for skolen, og kan gi store konsekvenser. 

ADHD påvirker direkte elevenes prestasjon på skolen, som for eksempel at de kan ha 

problemer med å sette i gang med oppgaver, opprettholde innsatsen over tid, takle 
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overganger mellom ulike fag, samarbeid med andre, følge instruksjoner og akademisk 

produktivitet i forhold til ferdighetsnivå (Pierangelo og Giulliani, 2008). Deres problemer 

kan resultere i lavere karakterer, lærevansker, underyting, lav selvfølelse, de blir avvist av 

jevnaldrende, de kan få angst og depresjoner som igjen kan føre til at de dropper ut av skolen 

eller blir underytere i forhold til de forutsetninger har (Schachar og Tannock, 2002). Det er 

kanskje nettopp på skolen at barnet får mest problemer som følge av ADHD (Pierangelo og 

Giulliani, 2008). Symptombildet påvirker direkte elevenes evne til å lære og dette skaper 

læringsproblemer (Zeiner, 2006). Ofte er det andre tilstander som kan ha et lignende 

symptombilde som ADHD, og dette kan da føre til at de kliniske uttrykkene blandes 

sammen, og skolens personale kan ha vansker med å forstå forskjellene mellom 

diagnosegruppene (Zeiner, 2006).  Dette kan påvirke om barna med ADHD får den hjelp de 

trenger, og faggruppen som jobber rundt barnet må være behjelpelig med å gi informasjon 

og veilede læreren i prosessen slik at adekvat hjelp blir gitt.  

Det er ofte atferdsproblemene som får mest oppmerksomhet i skolen, og de kan også være 

med på å gi barnet store problemer. Men det finnes tiltak som kan iverksettes i skolemiljøet 

for å bedre atferden til barn med ADHD, derfor kan det tenkes at problemene kan være et 

produkt av at skolemiljøet er lite tilpasset (Pierangelo og Giulliani, 2008). I følge Barkley 

(2006) kan manglende kunnskap hos lærere når det gjelder ADHD, sykdomsforløp og 

behandling/skoleopplegg føre til dårlige fremtidsutsikter. Dersom en setter i gang tiltak hvor 

læreren ikke har den kompetansen eller kunnskapen som trengs, vil dette føre til at tiltakene 

har liten eller ingen virkning. Derfor er det viktig at før det settes i gang tiltak, må en passe 

på at læreren får nok kunnskap om ADHD og blir gitt den opplæringen som trengs for at 

tiltakene skal kunne fungere i praksis. Det er kanskje en tanke at lærerne får mer kunnskap 

om lærevansker og eventuelt ADHD gjennom lærerutdanningen, da de fleste lærere vil få 

flere elever gjennom sin praksis med ADHD eller andre lærevansker. Dersom en først har 

fått opplæring i hvordan en tar tak i dette, vil det etter hvert bli mindre tidkrevende med 

tilrettelegging og implementering av tiltak.  

Barkley (2006) sier videre at hvor effektivt et tiltak er, bestemmes av hvor motivert og 

engasjert læreren er, og at manglende kunnskap hos læreren kan føre til lite adekvat 

samhandling mellom lærer og elev, og negative erfaringer for eleven i forhold til skolen. ”I 

praksis vil de fleste barn med AD/HD trenge ekstra hjelp i skolen, noen ganger også i 

barnehagen” (Sosial og helsedirektoratet, 2007a:22). Tiltakene her kan være tilpasning av 
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aktuelle læremidler, hjelp med konsentrasjons- og innlæringsvansker, spesifikk hjelp i ulike 

fag ved lærevansker og hjelp til å regulere egen atferd. I følge Sosial og helsedirektoratet 

(2007a) er det noen overordnede prinsipp som en bør følge: strukturering av skoletimene, 

slik at skoledagen blir oversiktlig, tilrettelagt undervisning i forhold til ferdigheter og 

kunnskapsnivå, tett og systematisk oppfølging, og da gjerne mer enn elever normalt trenger, 

og derfor blir det kanskje aktuelt med flere lærere og til slutt en individuell opplæringsplan 

(IOP) (Sosial og helsedirektoratet, 2007a).  I barnets IOP kan man fokusere på barnets sterke 

sider, den kan reflektere mål en ønsker at barnet skal oppnå og hvilke metoder en skal 

anvende for måloppnåelse. Dersom spesialundervising er nødvendig, skal også dette inn i 

elevens IOP, samt hvordan spesialundervisingen ska gjennomføres, både som implementert 

inn i ordinær undervisning og eventuelt alene (Pierangelo og Giulliani, 2008).  

De problemene som barn med ADHD møter i skolen kan kanskje reduseres dersom en 

tilpasser skolearbeid og miljøet rundt barnet. Det har vist seg at atferdsproblemer ofte 

forekommer dersom oppgavene i skolen er for omfattende, kompliserte eller barnet finner 

dem uinteressante. Barna kan komme til å miste mye av det faglige innholdet i skolen, samt 

manglende utvikling av de ferdigheter som kreves og dermed ende opp som underytere 

(Pierangelo og Giulliani, 2008). Tiltak må settes i gang på skolen, i klasserommet, fordi 

intervensjoner som gjøres utenfor skolen ser ut til å ha liten innflytelse på hvordan en 

fungerer på skolen. Intervensjonene på skolen bør ha både proaktive strategier (tilpasse 

undervisning og/eller klasseromskonteksten) som kan hindre at utfordrende atferd 

forekommer og reaktive (belønnende konsekvenser) strategier (Barkley, 2006). 

7.7.1 Problemområder og aktuelle metoder for tiltak 

På skolen kan barna med ADHD møte noen problemer som er ganske vanlige for denne 

gruppen elever, og dette innebærer at det også finnes en del løsninger for hvordan en kan 

prøve å møtekomme disse (Øgrim og Gjærum, 2002). 

Motivasjonsproblemer: Barnet har gjerne en nedsatt evne til å motivere seg selv og arbeide 

mot langsiktige mål og vil derfor ha større behov for hyppige og umiddelbare 

forsterkninger/belønninger. Dersom det er et problem for skolen å gjennomføre belønningen 

av ønsket atferd, kan det sendes med registreringskort hjem, hvor foreldrene følger opp 

belønningen som barnet skal ha (Øgrim og Gjærum, 2002).  
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Oppmerksomhet: Det kan hjelpe å skjerme barnet fra effekter i omgivelsene som kan virke 

distraherende (Barkley, 2006, Zimmerman, 2000) og gi barna mer tid, mindre 

arbeidsmendge, oppdelte oppgaver, hvor hvert delmål belønnes, metoder og læremidler som 

virker motiverende og gradvis trene opp barnet slik at de kan jobbe i lengre økter av gangen 

(Øgrim og Gjærum, 2002). Det kan være til hjelp å finne oppgaver som barnet finner 

interessante og som er tilpasset deres ferdighetsnivå, slik at de ikke gir opp for fort, eller 

oppmerksomheten avtar (Pierangelo og Giulliani, 2008). 

Hyperaktivitet: En bør gi rom for fysisk aktivitet, belønne atferd hvor de har forholdt seg 

rolig når det kreves, lære gjennom praksis, toleranse hos lærere i forhold til økt 

aktivitetsnivå, gi barnet hyppige pauser og styre unna aktiviteter som utløser hyperaktiv 

atferd (Øgrim og Gjærum, 2002).  

Impulsivitet:  I forhold til problemer med impulsive handlinger kan man anvende kognitiv 

atferdsterapi for å trene opp evnen til å tenke før en handler (Øgrim og Gjærum, 2002). 

Svake eller variable skoleferdigheter: En bør sjekke om barnet kan ha komorbide 

lærevansker som ligger til grunn for deres vansker i skolen. Normalbegavede barn med 

ADHD trenger ofte mengdetilpasset skolearbeid. Utnytt gjerne gode tidspunkt og situasjoner 

(Øgrim og Gjærum, 2002) og det kan være lurt å ikke fokusere på de dårlige dagene, hvor 

ikke alt har gått som det skal (Zimmerman, 2000). Ca 30 % av barn med diagnosen har 

lærevansker, og en kan ikke tilskrive dette bare til ADHD (Øgrim og Gjærum, 2002). I 

forhold til elever med ADHD kan det tenkes at de kan ha gått glipp av en del av den faglige 

undervisningen og vil måtte trenge muligheter for å ta igjen det tapte. I følge Barkley (1986) 

ligger barn med ADHD omtrent 30 % eller mer bak de andre elevene, og derfor er det mer 

utfordrende for denne gruppen å prestere like mye på skolen og utvise den samme sosiale 

atferden som er forventet av andre barn. Disse elevene vil trenge mer struktur, hyppigere og 

frekvente positive konsekvenser og mer støtte for å fullføre skolearbeidet. 

Minneproblemer: Problemer med arbeidsminne og informasjon som må være tilgjengelig 

mens en arbeider kan gjerne skrives ned. Verbalisering, visualisering og repetisjon av regler, 

instrukser og faglig innhold kan hjelpe barna med huske relevant informasjon. Sjekke om 

minnelageret er hensiktsmessig oppbygd med tanke på begreps- og tidskategorier (Øgrim og 

Gjærum, 2002). 
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Tidsmessig nærsynhet: Det kan være en fordel å prøve og bevisstgjøre eleven på å hente 

fram tidligere erfaringer og tenke på konsekvenser på sikt. En kan lære barnet å anvende en 

tidsplanlegger (Øgrim og Gjærum, 2002) som gir barnet en bedre oversikt over dagen og 

hvilke aktiviteter de skal være med på.  

Perspektiv på elevens mestring: Man bør fokusere på barnets sterke sider (Øgrim og 

Gjærum, 2002). Det kan hjelpe å bedre eventuelle svake familieforhold, fordi gode 

familierelasjoner virker som en beskyttelsesfaktor mot ulike vansker (Socialstyrelsen, 2004, 

Patterson 1982, Øgrim og Gjærum, 2002). 

Kreativitet: Barn med ADHD oppleves gjerne som kreative fordi de ikke følger regler eller 

vanlige mønstre. Idemyldring og assosiasjoner rundt et tema kan være hensiktsmessig for å 

få dem med i undervisingen (Øgrim og Gjærum, 2002). 

Implementering av skolemessige tilpasninger i klasserommet: Timene bør være strukturerte 

og oversiktlige. Læreren bør forklare nøye hva som skal læres, og forbinde det med hva de 

har hatt om emnet tidligere. Læreren bør si klart i fra om forventinger i forhold til atferd i 

timen, hvordan timen skal organiseres, hvilket materiale de kommer til å trenge og forklare 

hvor de kan finne stoffet. Instruksjonen og planen for timen bør være så enkelt som mulig. 

Det er en fordel å sjekke elevens forståelse underveis, det kan hjelpe læreren å finne ut om 

eleven har behov for ekstra hjelp. Barn med ADHD kan ha store problemer med overganger 

og derfor bør eleven forbredes om dette i forkant. Det å gi elevene forutsigbarhet sikrer at de 

forstår både instruksjoner og fagstoffet bedre(Pierangelo og Giulliani, 2008).   

 

7.7.2 Må alle være skoleflinke? 

I en artikkel i Skolepsykologi peker Olsen på at det settes et sterkt fokus på mestring av 

skolegang hos barn med ADHD, og at dette kan være vel og bra, men likevel er det ikke så 

mange individer med ADHD som tar høyere utdanning (Olsen, 2007). Olsen spør videre om 

det bare er høyere utdanning som verdsettes, og er det bare de som tar en utdanning på 

universitetsplan som en kan si har mestret livet sitt? I vår verden er det mange yrker som 

ikke krever en langvarig utdannelse, eller en har yrker som en kan ha mulighet til å lære seg 

på selve arbeidsplassen. Dette er kanskje tiltak som kan iverksettes for barn og ungdom med 
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ADHD som sliter med skolegangen. Dette kan være mer interessant og lettere å konsentrere 

seg om for dem, fordi det blir mer praktisk rettet og fokuset ligger ikke i repetitive oppgaver 

slik som oftest gjøres i skolemessig arbeid. Det er selvfølgelig ikke snakk om at individer 

med ADHD ikke har muligheter til å mestre høyere utdanning, men blant elever med ADHD 

er mangfoldet like stort som blant normalutviklede og dette vil si at høyere utdanning ikke 

ligger for alle. Skolegang bør og skal prioriteres fordi det er en arena for læring av både 

akademiske og sosiale ferdigheter, og det er viktig for barnet å få mest mulig ut av 

skolegangen sin med tanke på videre mestring av livet og få en mulighet til å føle at de er 

inkludert på den sosiale arena. Men tanken bak denne diskusjonen er at det finnes alternative 

muligheter for individer med ADHD enn skole for å få arbeid senere i livet, og dette er det 

viktig å ta med seg når en arbeider med barn med ADHD.  

 

7.7.3 Hva sier læreplanen om barn med spesielle behov? 

I prinsipper for opplæringen står det at det disse skal bidra med å ”tydeliggjøre skoleeiers 

ansvar for en opplæring som er i samsvar med lov og forskrift, i tråd med 

menneskerettighetene og tilpasset lokale og individuelle forutsetninger og behov” 

(Læreplanen, 2006:51). Videre står det at fellesskolen skal bygge på og ivareta mangfoldet 

blant elevene, da også ta hensyn til de forutseninger og behov de kommer til i skolen med. 

Skoleledelsen skal i samarbeid med lærerne søke å nå målene for en best mulig skole med 

tilpasset opplæring og varierte arbeidsmetoder, sikre et psykososialt læringsmiljø som 

fremmer helse, trivsel og læring og legge til rette for et godt samarbeid mellom skole og 

hjem og sikre at foreldrenes medansvar ivaretas, en forutsetning for et godt samarbeid er god 

kommunikasjon, og her kan en følge opp elevens faglige og sosiale uvikling og generell 

trivsel. Det er foreldrene som har hovedansvaret for barnet, men det bør i skolen legges til 

rette for at alle kan få mulighet til mestring selv om de har foreldre som kanskje ikke er så 

involverte i elevens skolegang. Tilpasset opplæring skal foregå i fellesskap med klassen så 

langt det er mulig, og alle skal få gleden av å oppleve mestring og takle utfordringer sammen 

med andre uansett om en har vansker eller ikke. Spesialundervisning gis dersom det er 

behov for en mer omfattende tilpasning enn det som kan gis innenfor den vanlige 

opplæringen. I klasserommet kreves det at læreren har klare forventninger til elevenes 
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innsats og deltagelse, og de må ha kunnskap om ulike elevers behov og læringsstrategier 

(Læreplanen, 2006).    

 

7.7.4 Hva bør gjøres? 

Et av holdepunktene for å satse på tiltak i skolen er at mestring på skolen kan virke som en 

buffer for andre problemer, som for eksempel lave sosiale ferdigheter, mangel på venner, 

mangel på fritidsaktiviteter og aggressiv atferd (Socialstyrelsen, 2004). Det kan være lurt at 

en i skolesammenheng fokuserer på de gode dagene, og ikke gjør så mye ut av de dagene da 

ikke alt går på skinner (Zimmerman, 2000). Ofte er det mer utfordrende for barn med ADHD 

å prestere like mye på skolen og utvise den samme sosiale atferden som er forventet av andre 

barn og Barkley (2006) mener at studenter med ADHD generelt ligger 30 % eller mer bak de 

andre studentene når det gjelder sosiale ferdigheter og organiseringsferdigheter. Derfor vil 

disse studentene trenge mer struktur, hyppigere og frekvente positive konsekvenser, mer 

konsistente konsekvenser og tilpasninger for å fullføre arbeid.  

Samarbeid mellom hjem og skole kan bety mye for utfallet, og når både lærer og foreldre har 

kunnskap om ADHD, de har realistiske mål og er motiverte for å jobbe med ADHD, kan det 

være lett å få til et godt samarbeid. Men dersom det er konflikter, kan dette lett hemme 

elevens progresjon på skolen. Det kan være mye som fremmer konflikter mellom skole og 

hjem, som for eksempel at læreren ikke vet nok, ikke har tro på intervensjoner, ikke er 

motivert for å jobbe med utfordrende elever eller at foreldrene ikke er enige i hva skolen gjør 

eller at de ikke selv vet nok om barnets diagnose. Dersom foreldrene føler at skolen ikke 

gjør nok, eller det rette for barnet sitt, må de presse på slik at skolen setter i gang med 

adekvate tiltak (Barkley, 2006). I den norske skole er tanken at foreldrenes ressurser og 

elevens bakgrunn eller ferdigheter ikke skal påvirke hvilke rettigheter en har i skolegangen. 

Det skal ikke være foreldrenes oppgave å måtte presse skolen for å få hjelp og tilpasset 

undervisning. Likevel kan det være sånn at barna med de mest ressurssterke foreldrene får 

mest, og ofte er skoler med ressurssterke foreldre også tidligere ut med intervensjoner fordi 

de har foreldre som hele tiden følger med og krever at tiltak blir satt i gang. Uansett hvordan 

foreldrenes forutsetninger er, bør en prøve å få dem med på arbeidet rundt barnet, slik at det 

kan åpnes for tiltak både i hjem, fritid og skole.  
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7.8 Oppsummering 

Det man kan se i forhold til behandlingsalternativer er at i følge MTA-studien og tolkninger 

av den, er det multimodale behandlingsmetoder som ser ut til å ha best resultater. Dette vil si 

at barnet får både medikamentell behandling, samt et individtilpasset behandlingsopplegg 

som har som mål å redusere de vansker som medisinen eventuelt ikke hjelper mot. Selv om 

det settes spørsmålstegn om det er riktig å gi sentralstimulerende medikamenter til barn med 

ADHD, ser de ut til å ha virkning som gir individer med ADHD en bedre hverdag, og de kan 

kanskje bedre virkningen på andre aktuelle behandlingsalternativer. Vedrørende spørsmålet 

mitt om medikamentell behandling gir de beste behandlingsresultatene, kan det vel sies at 

det er det eneste alternativet som ser ut til å ha virkning direkte på kjernesymptomene ved 

ADHD, og de ser ut til å kunne øke effekten av andre behandlingsalternativer. Det finnes 

utallige andre behandlingsalternativer, både rettet mot barnet selv, hjemmet eller skolen, og 

kan være et positivt tiltak for å hjelpe barnet med ADHD. I følge Øgrim og Gjærum (2002) 

har det vært vanskelig å påvise effekt på de ulike tiltakene, og de baseres seg mest på klinisk 

erfaring. I MTA (1999) undersøkelsen kom det frem at atferdsmodifiserende tiltak først viste 

effekt etter lang tid.  

Når en ser på de ulike behandlingsalternativene og sammenligner det med teorien om 

selvreguleringen som jeg så på i kapittel 6, kan en se at det allerede finnes en del 

selvreguleringsteknikker i de behandlingsalternativene som allerede eksisterer, som for 

eksempel i kognitiv atferdsterapi hvor en prøver å lære barnet selvinstruksjonsteknikker for 

å øke barnets problemløsningsferdigheter (Øgrim og Gjærum, 2002), og dette er noe en også 

finner igjen i teorien om selvregulering, hvor selvinstruksjoner er beskrivelser av hvordan en 

skal løse en oppgave (Zimmerman, 2000). Dersom en legger det nye synet på ADHD til 

grunn for årsaksforklaringer til ADHD, kan det føre til at det kommer nye 

behandlingsopplegg for barnet med ADHD, både når det gjelder i skolen, i hjemmet og for 

barnet selv. 
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8. Konklusjoner og avsluttende kommentar  

Siden omfanget av barn med ADHD er så stort, trenger man gode retningslinjer for både 

diagnostisering, behandling og tiltak. I følge Sintef (2004) var det ønskelig at lærere og 

andre som jobber med barn vet hva en skal gjøre når en har mistanke om at et barn har 

ADHD, og setter i gang med tiltak med en gang, selv om barnet ikke har noen diagnose. 

Tidlig intervensjon kan være med på hindre utvikling av tilleggsproblemer og komorbide 

tilstander (Anastopoulos mfl, 2006). Tiltak bør iverksettes både i hjem og skole, siden 

effekten har en tendens til å ikke overføres fra et sted til et annet. Det er viktig med et godt 

samarbeid mellom hjem og skole for å hindre konflikter, og det fremmer mestring hos barnet 

med ADHD (Barkley, 2006). 

ADHD er en nevrobiologisk utviklingsforstyrrelse som kan påvirke flere sider ved et 

individs liv. Lidelsen kan gi store vansker med konsentrasjon, hyperaktivitet og impulsivitet 

og vil påvirke flere sider ved barets fungering (Sosial og helsedirektoratet, 2005). Barn med 

ADHD regnes som normalt evnemessig utrustet, men kan få problemer faglig og sosialt 

(Zeiner, 2004). Hvordan lidelsen arter seg er kontekstavhengig, og symptomene kan variere 

fra dag til dag, og i løpet av dagen (Schachar og Tannock, 2002). Barn med ADHD kan også 

ha problemer med de eksekutive funksjonene, og dette bringer oss over til Barkleys nye 

tanker rundt problemområdene ved ADHD. Barkley (2006) sier selv at hele hans teori ikke 

er bekreftet, men likevel kan teorien hans bidra til å øke forståelsen av hva det egentlig vil si 

å leve med ADHD. Forstyrrelsen vil påvirke mange sider ved et barns liv, både i hjemmet, 

på skolen og i fritiden. Derfor er det viktig at det forskes på ADHD for å øke forståelsen av 

hva en kan gjøre for å hjelpe de som har blitt diagnostiser med ADHD.  

I Barkleys (2006) nye teori vektlegges det at hovedproblemene ligger i manglende evne til 

selvkontroll, og dette medfører til problemer med blant annet å hemme atferdsimpulser, 

vente på belønning, utholdenhet, selvregulert atferd, mestring i forhold til kapasitet, 

opprettholde innsats, følge instruksjoner, styre og kontrollere målrettede og fremtidsrettede 

handlinger. Dette mener Barkley (2006) kommer av en svikt i de eksekutive funksjonene, og 

individet klarer derfor ikke å anvende selvreguleringsferdigheter, og dermed skjer det en 

svikt i impulskontrollen. Vanligvis klarer vi mennesker å stoppe opp for å tenke før vi 

handler, det er i denne pausen vi tenker gjennom konsekvenser og benytter oss av tidligere 
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erfaringer for å vurdere hvilken respons som kan være aktuell i den situasjonen vi befinner 

oss i. Det er her individer med ADHD møter på problemer, de klarer ikke å anvende 

selvreguleringsprosesser som skal til for å stoppe opp å tenke før de handler (Barkley, 2006). 

Innføring av selvreguleringsintervensjoner kan være effektiv for barn med ADHD, og det 

finnes studier som bekrefter dette (Harris mfl, 2004, Ervin & Shapiro mfl i Harris, 2004, 

Reid, 2005, Barkley, 2006, Corkum mfl, 2007). I tillegg vet vi i dag nok om 

selvreguleringens positive virkning til at det bør iverksettes tiltak (Harris mfl, 2004). 

Dersom det viser seg at teorien til Barkley stemmer, kan den bidra til å øke forståelsen av 

ADHD, og en kan anvende selvreguleringsteorien som et hjelpemiddel i behandlingen av 

ADHD. 

Problemer med selvregulering kan gi store konsekvenser for den daglige fungeringen, og 

evnen til selvregulering er et av menneskenes viktigste kvalitet i følge Zimmerman (2000). 

Selvregulering er en resiprokal prosess, hvor en gjensidig interaksjon mellom personlige, 

atferdsmessige og miljømessige faktorer forekommer (Bandura, 1986). Zimmerman (2000) 

mener at selvregulering referer til menneskers selvgenererte tanker, følelser og planlagte 

handlinger som en har tilegnet seg og tilpasset slik at en kan oppnå personlige mål. 

Selvreguleringsferdighetene er med på å styre vår læring og atferd (Zimmerman, 2000), og 

barn med ADHD kan ha nytte av å lære seg ulike strategier som kan gi dem redskaper for å 

mestre krav fra samfunnet. Et eksempel kan være miljømessig tilpasning, som kan hjelpe 

barnet med å tilpasse omgivelsene slik at de kan konsentrere seg bedre.  Barn med ADHD 

vil trenge en del hjelp for å mestre krav både i skolen og i hverdagen ellers. Det å lære barnet 

selvreguleringsstrategier kan kanskje være med på å hjelpe barnet med å kompensere for 

sine svakheter. Selvreguleringsferdigheter bør kanskje implementeres inn i den behandlingen 

som allerede eksisterer i dag, og vi kan kjenne igjen strategier fra selvreguleringsteorien 

dersom en går gjennom ulike behandlingsalternativer som allerede eksisterer. ADHD er en 

forstyrrelse hvor en har problemer med å hemme og regulere atferd (Barkley, 2006), og 

kanskje derfor kan en tolke det slik hen at innføring av selvreguleringsstrategier kan ha god 

effekt på barn med ADHD? 

Medikamentell behandling er kanskje en av de mest vanligste behandlingsformene innenfor 

ADHD, og et av mine spørsmål var om medisinsk behandling gav de beste resultatene i 

behandling av ADHD, eller om det kunne finnes andre behandlingsalternativer som kan gi 

samme effekt. I følge undersøkelser som er utført på dette området viser det seg at 
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multimodale behandlingsprogrammer gir de beste resultatene på lang sikt (MTA, 1999, 

Schachar og Tannock, 2002, Øgrim og Gjærum, 2002, Zeiner, 2004, Socialstyrelsen, 2004, 

Barkley, 2006). I multimodale programmer anvender man medisin i kombinasjon med andre 

behandlingsalternativer. Det en kan si om sentralstimulerende medikamenters effekt, er at 

den går direkte inn på kjernesymptomene ved ADHD, og de kan gjøre barnet mer mottagelig 

for andre behandlingsmetoder, men medisinene fjerner ikke lærevansker eller 

atferdsproblemer (Sosial og helsedirektoratet, 2007c). Bruk av sentralstimulerende 

medikamenter kan være med på å hindre senere rusmisbruk hos individer med ADHD 

(Biederman mfl, 1999, Farone mfl 2003, Strand, 2007). Et viktig punkt for å heve 

behandlingens virkning er informasjon om lidelsen til foreldre og oppfølging av 

behandlingen, dette vil hjelpe både i forhold til medikamentell behandling og andre 

behandlingsformer. Lærere bør også få kunnskap om ADHD, ellers kan dette påvirke 

effekten av tiltak iverksatt i klasserommet (Barkley, 2006). 

Atferdstrening er vanlig hos både foreldre og lærere. Det kan ofte forekomme et negativt 

samspill mellom foreldre/lærere og barnet, og ved at de voksne som samhandler mye med 

barnet lærer seg teknikker for samhandling med barnet og får informasjon om hvorfor barnet 

oppfører seg som det gjør, kan hindre et negativt samspill (Schachar og Tannock, 2002, 

Socialstyrelsen, 2004, Anastopoulos, 2006). Viktig å tenke på at mye av læring og utvikling 

skjer i hjemmet (Vygotsky, 1978), og derfor bør en gi hjelp til hele familien. I forhold til 

ikke-medikamentelle behandlingstilbud, kan det være vanskelig å måle noen form for effekt, 

fordi de sjelden blir gitt alene, og ofte i kombinasjon med sentralstimulerende medikamenter 

(Pierangelo & Giulliani, 2008). 

Skolen må tilpasse både miljøet og oppgavene (Pierangelo og Giulliani, 2008) og i følge 

Læreplanverket (2006) er dette noe skolen også skal gjøre, uansett hvilke forutsetninger 

barnet kommer inn i skolen med. Mestring og selvregulert læring kommer mer automatisk 

hos normalt begavede barn enn hos elever med ADHD. Derfor vil barn med ADHD trenge 

mer hjelp til å mestre skolemessige krav, og derfor kan kanskje innføring av 

selvreguleringsintervensjoner hjelpe disse elevene (Harris mfl, 2004, Zimmerman, 2000, 

Barkley, 2006).  

Ut i fra den litteratur og forskning jeg har sett på i forhold til ADHD og behandling, ser man 

at det er mye som kan gjøres for å heve mestringen av hverdagens krav for et individ med 
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ADHD. Nye perspektiver på ADHD kan gi økt forståelse av hva ADHD er, og gi oss nye 

innfallsvinkler for hvordan en kan behandle symptomene og utvikle nye tiltak. Det blir 

spennende å følge med på hvordan teorien om selvregulering kan vise seg å bety for 

individer med ADHD. I følge Harris mfl (2004) er det slik at vi i dag sitter med mer 

spørsmål enn svar, og det trengs videre forskning for å finne ut hva som egentlig hjelper 

individer som har lidelsen ADHD. Uansett tror jeg at Vygotsky sine tanker om læring og 

utvikling kan være noe å ta med seg inn i arbeidet med elever som kan ha ADHD: ”The 

distance between the actual developmental level as determined by independent problem 

solving and the level of problem solving under adult guidance, or in collaboration with more 

capable peers” (Vygotsky, 1978:86). Dette var det Vygotsky kalte sonen for den nærmeste 

utvikling, og jeg synes det kan passe til elever med ADHD, de kan komme til å trenge mye 

hjelp underveis i sin skolegang, men vi må tenke på det at den hjelpen vi gir dem, kan føre 

dem enda et hakk lenger i utviklingen enn det de hadde fått til uten vår hjelp.   
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