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Atferdsproblemer blant barn og unge 

Barn og unge som ikke følger 
felles regler eller normer for 
akseptabel atferd  
 

Vold, mobbing, aggresjon, hærverk, 
skoleskulk, rømming, rusmisbruk og 
lovbrudd  
 
 

Holder ikke avtaler, 
samarbeider ikke, trassig, 
uoppmerksom, dårlig 
selvkontroll, avbryter og 
forstyrrer 
 

Vanlige oppdragelsesproblemer i hjem og skole 



Hva kjennetegner evidensbasert praksis? 

• Teori  som begrunner og forklarer hvorfor tiltak virker, 

• Inklusjons og eksklusjonskriterier som formidler hvem tiltaket egner seg 

for og hvem det ikke egner seg for, 

• Håndbok, protokoll eller manual som beskriver prinsipper, innhold, 

framgangsmåte og aktiviteter,  

• Kjernekomponentene –  de virksomme komponentene i metoden, 

• Opplæring med kompetansekriterier, sertifiseringskrav og rutiner for 

veiledning og tilbakemeldinger til utøverne,  

• Implementering – hvilke krav som stilles til gjennomføringen for å sikre 

integritet (fidelity, adherence),  

• Evaluering av praksis og av elevens utbytte, 

• Kontrollerte evalueringsstudier og minst én av andre enn program-

utvikleren,   

• Kvalitetssikring (monitorering) som sikrer vedlikehold av virksom praksis 

og positive resultater.  

 



Patterson, 1982 

Teorigrunnlag 

Bronfenbrenner, 1979 



Fra forskning til praksis 

1. Redusere stressbelastninger for eleven, familien – og for lærere,  
2. Støtte positive relasjoner mellom eleven, foreldre, søsken, lærere og medelever, 

3. Støtte utvikling av ferdigheter hos barn, foreldre, lærere og andre.  

www.developingchild.harvard.edu 



Individuelle  

tiltak:  
Behandlings-

fosterhjem, 

MST, PMTO,  

TF-CBT 

Foreldreprogrammer:  

 

PMTO, DuÅ, FFT, MST, MATCH 

 
Tiltak rettet mot risikobarn og -unge: 

  

TIBIR, DuÅ, Olweus, Zero, «Snap grupper» 

«DU», «Dinosaur skolen»  

Forebyggende tiltak i barnehage, skole og hjem:  

Skoleomfattende positiv læringsstøtte: «PALS» 

«Steg for Steg», ART, «Zippys venner»,  

ICDP, «Respekt»   

Norm og 

regelbrytende atferd 

«Tiltaks- 

pyramiden» Alvorlig problematferd 





Spesialpedagogisk innsats som en skoleomfattende, kunnskapsbasert modell 



Tiltakspyramiden i skolen  



Positiv læringsstøtte i skolen (PALS) 
Den norske versjonen av Schoolwide-Positive Behavior Intervention and 

Support  
      

• Å redusere problematferd og fremme 
sosial kompetanse gjennom tydelige 
forventninger og skoleomfattende 
positiv læringsstøtte,   
 

• En teambasert modell med 
forpliktende ledelse og vekt på 
kollektiv kompetanse, 

 

• Forsknings- og kunnskapsbaserte 
tiltakskomponenter,   

 

• Undervise i regler og forventninger,   

 

• Fremme inkludering,  

 

• Evaluere implementeringskvalitet og 
utbytte for elevene.  
 
 
 
 

 

(Sprague & Walker, 2005; Sørlie & Ogden, 2015; Sørlie, Ogden & Olseth, 2015; 2016) 

 

 

 

Indikert 

nivå  

(1-5%) 

Selektert nivå 

(5-10%) 

Universelt nivå 

(80-90%) 



PALS studien 

Et kvasi-eksperimentelt design med data fra mer enn 1.200 lærere og 7,600 

elever over 4  skoleår på 28 PALS og 20 sammenligningsskoler,  

Longitudinelle analyser viste en 

signifikant positiv effekt av 

PALS-modellen over tid på 

lærervurderinger av elevenes 

problematferd og lærings-

klimaet i klassen.  

 

Dette gjaldt spesielt for skoler 

med høy implementerings-

kvalitet og for skoler med 

mindre enn 350 elever.   

 

Reduksjon av alvorlige og 

moderate problematferd i 

klasserommet var signifikant i 

PALS skoler med høy 

implementeringsgrad.  

 

 



 
«Evidensbaserte undervisningsstrategier» 

 
• Samarbeidslæring: hjelpe 

elever til å hjelpe hverandre,  

• Medlæring og gjensidig 
læring: la elevene undervise 
hverandre,  

• Sosial ferdighetstrening: å 
lære hvordan en positivt 
samhandler med andre.  

• Undervise i kognitive 
strategier: lære elevene å tenke 
smart, 

• Selvregulering: å lære elevene 
selvkontroll,  

• Hukommelsesstrategier: lære 
elevene å huske viktig informasjon 

• Repetere og praktisere: 
«øvelse gjør mester»,  

• Formativ evaluering og 
tilbakemeldinger: regelmessig 
informere elevene om deres 
framgang.  

 

Mitchell, 2014 



Parent Management 

Training Oregon 

«TIBIR» 

«Tidlig 

intervensjon for 

barn i risiko» 

Foreldre 

rådgivning 

Konsulta-

sjon 

Skoler 

Barne-

hager 

Sosial 

Ferdighets

-trening 

PMTO 

grupper 

Solholm, R., Kjøbli, J. & Christiansen, T. (2013). Early Initiatives for Children at Risk − Development of a program for 
the prevention and treatment of behavior problems in primary services. Prevention Science.  

Foreldre-

programmer: fra 

grunnmodell til 

moduler og fra 

spesialist- til 

lokale tjenester 



Implementering av TIBIR intervensjonene 

• Et ‘lavterskel’ forebyggingsprogram som inneholder seks ulike 
forhåndsdefinerte moduler som kommuner kan ta i bruk,   

 

• Opplæring i de ulike modulene gis til ansatte i kommunen som så gir 
tilbudene til foreldre og barn (helsetjeneste, barneverntjeneste, PPT, 
skoler og barnehager),   

 

• Modulene kan implementeres trinnvis avhengig av kommunens 
behov, ressurstilgang og kapasitet, 

 

• Forutsetter en formell kontakt med kommuneledelsen og en 
intensjonsavtale.  

 



TIBIR intervensjonene 

Intervensjon Opplæringsprogram Målgruppe og 
antall møter 

Evaluering 
 

Kartlegging 3 dagers kurs I bruk av 
kartleggingsverktøy 

Foreldrerådgivning 
 

9 dager opplæring over  ½ år, med ½ års 
påfølgende opplæringsveileding.  
 

Foreldre 3-5 møter RCT: Kjøbli & 
Ogden, 2012 

Sosial ferdighetstrening 6 dager opplæring over  ½ år, kombinert 
med opplæringsveileding i  
sosial ferdighetstrening. 

Barn: 8-10 ganger RCT : Kjøbli & 
Ogden, 2014 

Konsultasjon til ansatte i 
barnehage og skole 

4 dager opplæring i konsultasjon for 
PMTO terapeuter og foreldrerådgivere 
(ansatte i PPtjenesten) 

Ansatte i skole og 
barnehage: 6-8 

RCT: under 
arbeid 

PMTO 
Gruppe 

2 dager opplæring for PMTO terapeuter 
(gruppetiltak for minoritetsmødre: 
(Bjørknes og Manger, 2013) 

Foreldre: 12 RCT: Kjøbli, 
Hukkelberg & 
Ogden, 2013 
 

PMTO behandling 20 dagers (basisuke + 5 arbeidssemiarer) 
opplæring kombinert med veiledning over  
1 ½ år 

Foreldre og barn: 
20-30 

RCT: Ogden & 
Hagen, 2008 
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Ogden et al., 2017 



Systemiske og 

atferdsrettede tiltak i 

familie og nærmiljø 

Multisystemisk 

terapi (MST) 

 
 

Tiltak rettet mot barn og ungdom 

Funksjonell 

Familieterapi 

(FFT) 
Behandlings-

fosterhjem 

(TFCO) 

Læringsbasert 

rusbehandling 

MST + CM 

LBR 

MST-CAN 

Omsorgssvikt 



Avsluttende kommentar:   

• Det har vært liten politisk vilje til å satse på tiltak for å forebygge og 
redusere atferdsproblemer blant barn og unge, - det mangler økonomi, 
men også relevante og virksomme: tiltak, stillinger, kompetanse, støtte-
systemer og forskning,  

 

• Bortsett fra mobbing, er det satset mer på virksomme tiltak mot atferds-
problemer i barnevernstjenesten og psykisk helsevern enn i skoler og 
barnehager,   

 

• Men familiebaserte tiltak har liten overføringsverdi hvis problemene skyldes 
problemskapende forhold i skolen eller barnehagen,  

 

• Vi vet mer om hvordan vi skal forebygge og redusere atferdsproblemer i 

     barnehager og skoler, enn det som er tatt i bruk på en forpliktende måte,  

 

• Hovedutfordringene er: prioritering, samarbeid og implementering – om å 
iverksette felles kunnskapsbaserte tiltak på en forpliktende måte, og med 
kompetent og tålmodig ledelse.  

 


