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Har du som fagperson eller pårørende oplevet magtesløsheden, hvis et menneske med 
udviklingshæmning udfører handlinger, som du oplever som udfordrende? 
 

- handlinger som kan gøre det svært for personen at fungere socialt i situationen, eller ligefrem kan 
være til skade for personen selv eller omgivelserne. 

- handlinger, som kan være svære at tackle og afhjælpe i situationen. 
- handlinger, som kan være svære at klarlægge årsagen til, og dermed være svære at forebygge. 

 
Når en persons adfærd virker udfordrende på os, handler det om, at forstå personen som én, der har det 
svært, og ikke som én, der er besværlig. Prøve at forstå, hvordan personen forholder sig til situationer, som 
han/hun oplever som vanskelige og overvældende, tage personens totale livssituation med i betragtning, 
og se på, hvordan forhold i omgivelserne også kan være med at påvirke situationen.  
 
Med denne kursusdag får du bud på en forståelsesramme og mulige indsatser. Undervisningsformen er 
dels oplæg, dels deltagernes arbejde med cases. 
 

Stephen von Tetzchner beskriver dagens indhold: 
Workshopen presenterer forskjellige tilnærminger til å forstå utfordrende atferd hos mennesker med 
lærehemning og autismespekterforstyrrelser. Den fokuserer på hvordan man kan legge til rette for 
mennesker med begrensede språk- og kommunikasjonsferdigheter, og hvordan de kan hjelpes til å regulere 
seg selv og andre med alternativ og supplerende kommunikasjon, og få et bedre liv. 
Dagens indhold er uddybet på næste side. 

Stephen von Tetzchner  
er professor i utviklingspsykologi og pedagogisk-psykologisk arbeid ved Universitetet i 
Oslo. Han har arbeidet teoretisk og praktisk med barn som har ulike 
funksjonshemninger, inkludert barn med lærehemming, motoriske vansker og 
autismespekterforstyrrelse. Han har en omfattende produksjon av artikler og bøker 
om typisk og atypisk utvikling av språk og kommunikasjon, og spesielt om barn som 
ikke tilegner seg talespråk på vanlig måte og trenger alternative 
kommunikasjonsformer.  
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Uddybende om dagens indhold:  
Utfordrende atferd og kommunikasjon: Forståelsesmodeller, utredning og tiltak  
 
Noen barn, ungdommer og voksne med lærehemning (utviklingshemning) og autismespekterforstyrrelse 
viser utfordrende atferd, det vil si atferd som er så intens, frekvent eller langvarig at den fysiske sikkerheten 
til personen selv eller andre er alvorlig truet, eller atferd som fører til stor grad av sosial isolasjon og 
begrenser individets livsutfoldelse.  
 
Lærehemning og autismespekterforstyrrelse i seg selv forklarer ikke utfordrende atferd, fordi de fleste 
mennesker med disse vanskene ikke viser slik atferd. Utfordrende atferd er resultatet av et komplekst 
samspill mellom biologiske faktorer, utviklingsmessige forhold og egenskaper ved miljøet. Lærehemning og 
autisme innebærer forståelsesvansker og problemer med selvregulering som øker sårbarheten for å utvikle 
utfordrende atferd, særlig hos mennesker med begrensede språk- og kommunikasjonsferdigheter. Derfor 
er forebygging av utfordrende atferd en vesentlig oppgave.  
 
Det er forskjellige forklaringer og måter å analysere og møte mennesker med utfordrende handlinger på. 
Ofte er kommunikasjon både problemet og løsningen. Kommunikasjon og språk står sentralt i alle tiltak, 
både tale og alternative kommunikasjonsformer, men med svært forskjellig teoretisk grunnlag. 
 
De atferdsanalytiske metodene er mest anvendt. Innenfor denne tradisjonen blir utfordrende atferd ansett 
som en måte å kommunisere ønsker og motstand. Den legger til grunn at det er funksjonelle 
sammenhenger mellom visse (forsterkende) hendelser og frekvensen av utfordrende atferd. Målet for 
tiltakene er å redusere den utfordrende atferden. En avgrenset kommunikasjonstrening inngår ofte i 
tiltakene. Atferdsanalysen forklarer imidlertid ikke hvorfor utfordrende atferd oppstår og er dermed 
utilstrekkelig for å utforme forebyggende tiltak for denne typen atferd. 
 
Ut fra et utviklingsperspektiv blir den den utfordrende atferden sett som et uttrykk for at 
kommunikasjonen – og dermed de funksjonene kommunikasjonen har i menneskers liv – er brutt sammen. 
Denne tilnærmingen bygger på kunnskap om typisk og atypisk utvikling generelt, og typisk og atypisk språk- 
og kommunikasjonsutvikling spesielt, inkludert utvikling av alternativ og supplerende kommunikasjon. 
Årsakene til at mennesker viser utfordrende atferd er komplekse og omfatter et samvirke av 
forståelsesvansker, reguleringsvansker og mangelfulle strategier for å håndtere nye, uoversiktlige og sosialt 
eller emosjonelt vanskelige situasjoner. Målet er å endre personen og personens livssituasjon, og hans eller 
hennes oppfattelse av seg selv og omgivelsene, mestring og mestringstro (self-efficacy). Tiltak for å styrke 
personens kommunikative kompetanse og anvendelsen av tilgjengelige kommunikasjonsformer for å 
regulere seg selv og andre og påvirke sin livssituasjon står sentralt i arbeidet, sammen med styrking av 
kompetansen til menneskene i omgivelsene, deres forståelse av personen, alternative og supplerende 
kommunikasjonsformer, og sin egen kommunikasjon og handling.  
 
I workshopen inngår også kasusbeskrivelser som deltakerne skal analysere. 
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