


Innledning 

En utfordring som jeg erfarer at gjør foreldre maktesløse, er frustrasjonsutbrudd. Og de er det gjerne mange 

av. ADHD er ikke en atferdslidelse, men en nevrologisk utviklingsforstyrrelse.  

Forskning de siste årene viser at ADHD er en utviklingsforstyrrelse av hjernens eksekutive funksjoner. 

Eksekutive funksjoner er en paraplybetegnelse som omfatter flere ulike kognitive funksjoner/prosesser som har 

med vurdering og utføring av handlinger, tanker og følelser å gjøre. 

De kognitive funksjonene som er utfordrende er oppfattelse av sanseinntrykk, oppmerksomhet 

(konsentrasjonsevne), hukommelse (arbeidsminne) og logiske evner (begrepsdannelse, evne til å resonnere, 

problemløsning og språk. Det er det som får en person til å sette i gang med en oppgave, og fortsette til den er 

ferdig. Det vil si at utfordringer med hyperaktivitet, impulsivitet og oppmerksomhet er bare toppen av isfjellet 

av de utfordringene disse barna har i hverdagen! På mange måter så mangler de hjernens GPS. Det gjør at vi 

som foreldre må være deres GPS. Det gjør verden langt mer oversiktlig og frustrasjonsutbruddene vil minke 

betraktelig.  

I dette heftet gir jeg deg 10 tips for å unngå og håndtere  frustrasjonsutbrudd. 

 



1. Håndtere overganger 

Barn som har utfordringer med oppmerksomhet, har gjerne vansker med å håndtere overganger.  

Og dem er det mange av i løpet av en dag. 

Overganger kan være store (som for eksempel fra skole til ferie) og små (fra å vaske seg til å kle på seg).  

Bare det å gå ut med søpla inneholder mange overganger (du må knyte igjen posen, ta posen ut, legge fra 

deg posen, sette en ny post i søppelkassa, gå ut i søpla med posen).  

Det å huske alle disse stegene uten å bli distrahert av noe annet, er krevende for barna.  

Særlig krevende overganger er å gå fra en morsom aktivitet (spille PC-spill/leke) til en mindre interessant 

aktivitet (spise middag/gjøre lekser). Det er ikke sikker at det er realistisk for barnet ditt å gå fra en aktivitet til en 

annen, eller stoppe med noe som er morsomt, uten en eller annen type forberedelse. 

Jeg skal gi deg et eksempel for å gjøre det mer konkret. Når barna mine skal dusje, har  vi en struktur, som 

referer til hele handlingsforløpet og ikke dusjing som én handling. Dette er en aktivitet med mange steg, altså 

mange overganger. Dusjingen starter kanskje med planleggingen av når det skal skje, andre sentrale trinn i det 

å dusje er å kle av seg og legge skitne klær i skittentøykurven, legge frem klær hun skal ha på etterpå, legge 

håndkleet lett tilgjengelig når hun kommer ut av dusjen, vaske seg med såpe osv. Men hva med etter at hun er 

ferdig i dusjen? Jeg blir gal av å de håndklærne som ligger slengt rett ned på gulvet etter de er ferdig. Så for 

meg  er det viktig å lære barna at avslutningen å henge håndkleet opp etter bruk.   

Ser du alle trinnene som er involvert i det å ta en dusj? Og hvis det er hårvask som står på planen er det 

enda flere trinn. Alle disse trinnene er overganger, som vi vet at mange med ADHD strever med. Derfor, husk 

når du lager en plan at du husker på begynnelsen og slutten. Dette vil gjøre det langt mer oversiktlig for barnet, 

og ikke minst, barnet vil lære viktige ferdigheter som vil komme godt med senere.   

Hvilke forberedelser kan du gjøre for at overgangen skal gå lettere? 

Forbered barnet ditt (og deg selv) på at overganger kan være vanskelig. 



 

2. Filtrere sanseinntrykk 

Hjernen er sjefen over kroppen din, og fungerer på samme måte som en datamaskin. En av de tingene som 

gjør at det blir krevende for barn med ADHD, er hvordan de oppfatter og bearbeider sanseinntrykk.

Hjernen vår bombarderes hele tiden med inntrykk fra ulike kilder (vi hører, ser, føler, smaker og lukter). 

Hjernen håndterer og bearbeider alle disse inntrykkene. Vi tar imot 2 millioner biter informasjon hvert eneste 

øyeblikk. Hjernen vår gjør imidlertid en kjempejobb, og vi sitter bevisst igjen med bare 7 +/-2 biter! Det 

resterende er ubevisst, og slettes, forvrenges eller generaliseres.

Hjernen til personer med ADHD klarer ikke å filtere sanseinntrykkene på samme måte som en nevrotypisk 

hjerne. Det gjør at barna ikke klarer å  håndtere alle sanseinntrykkene, de har problemer med å se og forstå 

helheten. De har også vansker med å vite hva som er viktig, fordi de har så masse å forholde seg til. De ser rett 

og slett ikke skogen for bare trær.  

Voksne rundt barna trenger derfor å være deres GPS. Vi må legge til rette for en god struktur og gode 

rutiner, samt ha helt klare forventninger. En ekstern støttestruktur, sammen med vår verbale veiledning, vil gjøre 

det mer forutsigbart. Stressnivået vil minke, og dere vil unngå frustrasjonsutbrudd som kommer på grunn av 

kaos. 



3. Unngå krevende situasjoner 

Noen ganger så er det å unngå visse situasjoner, hendelser eller aktiviteter en god ting.  

Unngå situasjoner hvor du vet at barnet ditt blir trigget. Ikke ta henne med til butikken for eksempel når du 

vet at hun er sulten. Ikke prøv å ta opp alvorlige ting mens en eller begge av dere er utslitte og trøtte. 

Det er ikke alltid at man trenger å unngå situasjoner helt, men å la barnet ta pauser underveis. For eksempel 

i aktiviteter hvor det er mye mennesker og mye mas, som familieselskaper, skoleavslutninger og bursdager, kan 

det være nødvendig med å ta en pause i et rolig rom før barnet blir for sliten. 

4. Unngå triggere 

Når barnet ditt (eller du) har et frustrasjonsutbrudd, så er det en «normal» reaksjon på noe som oppleves  

som truende eller på en situasjon som er ute av kontroll. 

Det er viktig at du leker detektiv for å forstå hva som har ført til utbruddet. Det er alltid en årsak til et 

frustrasjonsutbrudd. Det er noe som er for krevende eller for stressende for barnet, og vår oppgave er å finne ut 

hva det er. Det er dette som ligger bak Ross Greene´s berømte uttrykk «Kids do well if they can».  

Ikke om de velger, men om de kan. Når du virkelig ser, tar innover deg og forstår denne setningen, ja da vil 

det automatisk endre hvordan du oppfører deg mot barnet og det vil føre til langt færre frustrasjonsutbrudd.  

 



Jeg skal gi deg et eksempel: En mamma er irritert over at sønnen Marcus ikke dekker på bordet når han blir 

bedt  om det. Det gjør at moren tenker at han er uvillig, han er giddeløs og han er utakknemlig. Hun blir irritert, 

«dette er jo typisk, han gidder nesten aldri å dekke på middagsbordet. Hvorfor i alle dager skal han få lov til å 

gå til kompisen i kveld når han ikke gidder å gjøre noe her hjemme? Tror han at han bor på et hotell??» Eller 

kanskje hun tenker at «greit, det PC-spillet det er borte for resten av dagen»! 

For Marcus er reaksjonen til moren noe han har ventet på. Mamma blir alltid så stresset og sint når hun lager 

middag. Og begynner å bråke om alt. Han kjenner at han blir irritert nesten med en gang moren åpner 

munnen. Han vet hva som vil komme. Han slenger «jævla fittekjerring» til henne og flyr ned på rommet og 

slenger igjen døra så bildene på veggen truer med å falle ned.  

Hva skjedde her? Både Marcus og mor reagerte på instinkt, på sannheter som de begge har laget seg, men 

som de ikke vet er sanne. Dette gjorde at den primitive delen av hjernen hos dem begge ble i fullt beredskap, 

og for Marcus sin del, så tok den over hele showet, slik at han gikk i fullt forsvar. Han har da bare tre handlinger 

tilgjengelig: han kan gå i kamp, stikke av eller gjøre seg usynlig/bli depressiv/apatisk. 

Antakeligvis sitter han nede på rommet sitt og er  lei seg. Alltid blir det bråk rundt han. Aldri kan han gjøre 

som han får beskjed om. Marcus  føler på skyld og skam.

La oss ta det motsatte. Samme faktum. Mor ber Marcus om å dekke på bordet, men han gjør det ikke. I 

stedet for å tenke at han ikke vil, tenker mor nå at det er en grunn til det. Det gjør henne nysgjerrig. «Hva er det 

som er årsaken til at han ikke gjør det? Var han så fokusert på det han holdt på med at han ikke hørte henne, 

kanskje ga hun flere beskjeder i samme setning, slik at han ikke fikk det med seg? Eller skjønte han ikke at hun 

forventet at han skulle gjøre det nå? Eller kanskje er utfordringen at han har utfordringer med å sette i gang 

med oppgaver?»  

Det andre som er viktig i denne måten å se situasjonen på, er at moren flytter utfordringen fra et problem 

hos barnet som må fikses, til en utfordring ved omgivelsene. Det gjør at hun umiddelbart tenker på hva hun kan 

gjøre for å fjerne det som hindrer han i å dekke på bordet, feks gi en beskjed av gangen, gå bort til han for å få 

oppmerksomheten hans først osv. I stedet for at Marcus roper ut skjellsord til moren og springer ned på 

rommet, vil han nå føle seg forstått og anerkjent og blir støttet og veiledet slik at han klarer å gjøre det som 

moren forventer.  

Dette er kjernen. I dette så ligger egentlig alt. Så enkelt og så vanskelig. Så enkelt fordi det bare er å skifte 

fokus, så vanskelig fordi fokuset blir flyttet bort fra noe som må fikses hos barnet til hvordan du klarer å 

håndtere dette.



5. Ikke ta det personlig 

Det vanskeligste for foreldre å takle er gjerne når barnet ditt har et sinneutbrudd og slenger «jeg hater 

deg!», «du er den verste mammaen som finnes» eller «jeg skal kontakte barnevernet!». Noen barn slår også 

foreldrene når de blir sinte. Ikke rart at du blir trigget av dette, og ikke rart at du tar barnets atferd personlig.  

Det er ikke lett, men å ikke ta det personlig, er det viktigste du kan si til deg selv. Tar du det personlig, klarer 

du ikke være den støtten for barnet ditt som han eller henne trenger for å håndtere de sterke følelsene sine.  

Det er ikke din skyld. Det  er den primitive delen av hjernen som har hatt over hele showet, og barnet har 

ikke lenger kontroll på hva han sier eller gjør. Det som er viktig, er derfor at du ikke fokuserer på dine følelser, 

men på barnet sine. Dette handler ikke om deg og din evne til å være forelder, men det handler om noe som er 

for krevende eller for stressende for barnet her og nå.  

Jeg skal gi deg tre strategier som kan hjelpe deg for å ikke ta det personlig:  

1. Forstå at det er nevrologisk. Den uakseptable atferden er ikke med vilje.  

2. Vær nysgjerrig: Still spørsmålet «hva foregår her?» «Hva er grunnen til at hun oppfører seg sånn mot 

meg?».  

3. Bli bevisst din egen indre dialog. Dette handler ikke om deg. Det handler om andre ting, som for 

eksempel skole og venner.  



6. Legg vekk bekymringer for hvordan andre ser på barnet ditt (og 
deg)  

Dette kan være vanskelig, men når barnet ditt er i et frustrasjonsutbrudd, spør deg selv: «Hva er det som er  

viktig?». Er det andres meninger og oppfatninger om hva du burde eller skulle gjøre i den aktuelle situasjon

en? Eller ønsker du å fokusere på å støtte barnet ditt sitt behov for å lære hvordan hun skal håndtere sterke følel

ser? 

Vær alltid barnets advokat! La barnet ditt være trygg på deg, og at du er der og støtter, uansett. Det vil ikke si 

at barnet skal få lov til å gjøre som de vil, men når noe er krevende, er det din jobb å ha fokus på barnet, og ikke 

andre rundt. Den dagen du kan legge bort hva andre måtte være, den dagen står du støtt i din foreldrerolle. Og 

jeg lover deg at det er en god følelse. Det betyr ikke at jeg alltid er fornøyd med alt jeg gjør, men jeg har 

mindre indre standarder, etter hva jeg mener er det beste for mine barn, og det er alltid de standardene jeg 

vurderer etter. Hva andre måtte tenke og mene tillegger jeg derfor lite vekt. For meg så var det frigjørende, og 

det var med på å trygge meg i min foreldrerolle. Dessuten så gjør det at fokuset ditt endrer seg fra andre 

mennesker til ditt barn og dets behov. Først når du klarer det, klarer du å være nysgjerrig og åpen på hva som 

egentlig skjer.  

7. Bruk humor 

Dette fungerer ikke med alle som er trigget, men å ikke ta ting så seriøst, med forståelse og en god dose hu

mor, kan gjør myr for å bevege situasjonen fremover. 

Når timingen eller relasjonen mellom dere er god, kan humor endre humøret med øyeblikkelig virkning. 



8. Sett realistiske forventninger 

Barn med ADHD og andre eksekutive vansker, ligger typisk tre-fem år etter jevnaldrende på noen 

utviklingsområder (oppmerksomhet, impulsivitet, arbeidsminne, sette i gang med oppgaver, regulere følelser 

osv. ).  

Det er derfor ikke sikkert at barnet er modent nok til å gjøre det som han har blitt bedt om. Det er ikke sikkert

 at det er realistisk for et 7 år gammelt barn å sitte stille i en time.  

Tenk på hva du forventer, også trekker du fra 3-5 år. Hva ville da vært en realistisk forventning? Mange 

frustrasjonsutbrudd kommer av at vi tenker at barnet burde og skulle kunne klare ting etter deres alder. Har de 

ikke modenhet til det enda, gjør det at barnet er dømt til å mislykkes. Da føler hun seg mislykket, og hjernen går 

i forsvar med utbrudd som sinne, gråt, fortvilelse eller å stikke av.  

Realistiske forventninger gjør det mulig for barnet ditt å føle at hun lykkes. Pass derfor alltid på å legge til 

rette for suksess! 

9. Lær barnet å håndtere vanskelige følelser 

Vær bevisst på hvorvidt du skal stoppe barnets frustrasjonsutbrudd eller bare la det skje.  

I mange tilfeller så trenger barnet først og fremst en trygg måte å få ut sine intense følelser 

på. I mange situasjoner så gir en frustrasjon deg en mulighet til å lære barnet noe om å regulere egne følelser, i 

stedet for å rett og slett unngå vanskelige følelser, som vi gjør dersom fokuset vårt er å stoppe utbruddet. 

Evnen til å regulere seg selv og følelsene sine, er mye viktigere for barnets livskvalitet enn de kognitive 

evnene. Håndtere følelser er selvfølgelig viktig for alle barn. For barn med ADHD og andre reguleringsvansker 

(som tourette, autisme og barn med traumer) er det imidlertid enda viktigere, og enda mer krevende, fordi 

evnen til å regulere seg selv nettopp er hovedutfordringen.  

Barnet lærer å håndtere store følelser når du:  

1. Er rolig midt i deres frustrasjon 

2. Aksepterer følelsene selvom du ikke tillater all atferd 

3. Responderer på deres sinne med medfølelse, slik at de kan vise oss tårene og redselen bak sinnet. 

Forskning viser at i denne prosessen så lærer hjernen til barnet å trøste seg selv. Etterhvert så vil de lære å 

regulere seg selv midt i stressende situasjoner og følelser.  



10. Vær en trygg & støttende voksen 

For å støtte et barn i et frustrasjonsutbrudd, bruk disse fire stegene:  

1. Vær rolig selv. Kjenner du stresset komme, gå ut av rommet til du er rolig.  

2. Anerkjenn og vis medfølelse. Husk at alle følelser er tillatt, selvom ikke all atferd er tillatt.  

3. Støtt barnet ditt i å roe seg ned. Lær henne teknikker slik at hun etterhvert vet hva hun selv har behov for.  

4. Når dere begge er rolige, bruk problemløsningsteknikker for å kunne håndtere situasjonen bedre neste 

gang. Det trener opp evnen til å se andres perspektiv og fører til verdifull læring.  

Flere tips får du på www.adhdveilederen.no 

Se her for noen aktuelle artikler: 

Hvordan lærer du barn å håndtere store følelser: https://www.adhdveilederen.no/blog/handterefolelser 

Hvordan stoppe et frustrasjonsutbrudd: https://www.adhdveilederen.no/blog/frustrasjonsutbrudd 

Hvordan du hjelper barnet å stoppe negativ atferd: https://www.adhdveilederen.no/blog/negativatferd 

3 steg for god kommunikasjon i familien: https://www.adhdveilederen.no/blog/kommunikasjon

http://www.adhdveilederen.no

