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Påmelding her 

 

 
ADHD Norge Hordaland Fylkeslag arrangerer fagkonferanse. Målgruppen er lærere på 
ungdomstrinnet, samt alle som er interessert i fagfeltet. ADHD Norge jobber for å spre 
kunnskap om ADHD, og vi vet at mer kompetanse på ADHD i fagfeltet er nødvendig.  
  
I en ny studie fra Folkehelseinstituttet har forskere undersøkt sammenhengen mellom 
ADHD og karakterer i ungdomsskolen på tvers av kjønn, foreldrenes utdanning og skolefag. 
Studien konkluderer med at barn med ADHD gjør det betydelig dårligere på skolen enn sine 
klassekamerater. Elever med ADHD har ofte komplekse og sammensatte utfordringer som 
kan føre til høyt stressnivå og utfordringer med å delta i læringssituasjoner. Dersom eleven 
ikke har forutsetninger for å møte visse forventninger omgivelsene har til dem i 
undervisning- og vurderingssituasjoner (muntlige presentasjoner, gruppearbeid, fagdager, 
skriftlige innleveringer etc.) kan de oppleve å gjennomføre et skoleløp uten å få en reell 
vurdering i kunnskapsnivå.  
  
Med fagfornyelsen (LK20) som ble innført høsten 2020 har regjeringen lagt nye 
retningslinjer for hvordan undervisning i skolen kan foregå og hvilke verdier som skal 
vektlegges. Kompetansemål som beskrives i de nye læreplanene er i stor grad bygget på 
prinsippet om dybdelæring, og læringsaktiviteter i skolen er ikke lenger låst til et satt 
pensum i et klasserom. I dag er det lovbestemt at elever skal ha stor grad av 
medbestemmelse i utforming av undervisningsinnhold og underveisvurdering. Historisk 
sett er det lite som tyder på at reformer og nye læreplaner alene gjør store endringer i 
problematikken rundt utenforskap og økende frafall i skolen. Samtidig legges den nye 
læreplanen vekt på at opplæringen skal skje gjennom tilpasninger til mangfoldet i 
elevgruppen, som på sikt kan bidra til å skape mer inkluderende læringsmiljø. Når eleven får 
en ADHD-diagnose er det viktig å tilrettelegge på en måte som bidrar til at de blir inkludert i 
læringsmiljøet og får veiledning og vurdering ut fra deres forutsetningene. ADHD Norge 
Hordaland Fylkeslag mener at tilrettelegging basert på kunnskap om ADHD vil være 
forebyggende og kan bidra til økt inkludering og motvirke utenforskap for elever 
diagnostisert med ADHD. 
 
Fylkeslaget har derfor satt sammen et program for fagkonferansen hvor vi ønsker å nå 
fagfolk som jobber i praksisfeltet, og for å motivere til å styrke samarbeidet og kompetansen 
på ADHD på forskningsfeltet og i skolen. Sammensetningen av foredragsholdere er valgt for 
å dekke flere fagfelt og oppdatert forskning som er relevant med tanke på inkludering av 
barn- og unge med ADHD i skolen. Programmet vil både gi kunnskap og innsikt i 
reguleringsvansker, kjønnsforskjeller i presentasjon av ADHD symptomer og hvordan 
utfordrende atferd hos barn og unge med ADHD kan forstås i en skolekontekst. Fylkeslaget 
håper med dette at konferansen vil bidra til videre motivasjon for å øke kunnskapen om 
forebygging og tiltak for barn og unge med ADHD i skolen.   
 
 
  
 

 

 



Tid: Tirsdag 4. oktober 2022  kl 09.00-16.00 Dørene åpner 08.30 

Sted: Thon Hotel Bergen Airport 

For medlem i ADHD Norge-fysisk deltagelse kr 690,- inkl lunsj, kr 490,- digital deltagelse 

Ikke medlem i ADHD Norge-fysisk deltagelse kr 990,- inkl lunsj, kr 690,- digital deltagelse 

Påmeldingsfrist 25 September 2022 

Overnatting bestilles selv 

 

 

 

Program 
 

Konferanse i Bergen for lærere i ungdomsskolen ( passer og for VGS ) 

Tema: Inkludering og tilrettelegging for elever med ADHD i skolen 

 

09:00 09:10 Velkommen av Christian Lomsdalen 

09:10 09:50 Hans-Fredrik Sunde 

09:50 10:30 Peder Haug - Dagens utfordringer i skolen 

10:30 10:45 Pause 

10:45 11:25 Helene Barone - Reguleringsvansker  

11:25 12:00 Christian Lomsdalen - Diskusjon 

12:00 13:00 Lunsj 

13:00 13:45 Berit Skretting Solberg - Jenter og ADHD 

13:45 14:00 Pause  

14:00 14:45 Kristian Øen - Inkludering i møte med utfordrende atferd 

14:45 15:00 Pause 

15:00 16:00 Paneldebatt v/Christian Lomsdalen 

 
Presentasjoner 
 

 
Christian Lomsdalen 

Podkaster/konferansier 

 

Om konferansieren 

Lektor Lomsdalens innfall er en norsk skolepodkast som kommer ut 

en gang i uken. Den tar opp relevante temaer for foreldre, lærere, 

elever, studenter, politikere, og lærerutdannere, og alle andre som er 

interessert i norsk skole. Podkasten skal tar for seg skolens plass i samfunnet, og hva 

utviklingen i samfunnet betyr for skolen.  

 



 
Hans Fredrik Sunde 

Ph.d-stipendiat i psykologi 

Folkehelseinstituttet 

 

Hans Fredrik Sunde er doktorgradskandidat ved Senter for Fertilitet og 
Helse ved FHI, hvor han forsker på intergenerasjonelle sammenhenger 
mellom sosial ulikhet og mental helse. Som en del av doktorgraden 
undersøkte han prestasjonene til ungdommer med ADHD på tvers av 
ulike sosiale bakgrunner. Fra før har han en Mastergrad i 

læringspsykologi fra NTNU. 
  
ADHD og karakterer i ungdomsskolen 
Foredraget presenterer funnene fra en ny studie fra FHI som har undersøkt 
ungdomsskolekarakterene til barn med og uten ADHD. Studien viser at barn med ADHD 
ligger i snitt en halv karakter bak andre barn, også i de «praktiske» fagene som kroppsøving 
og kunst & håndverk. Foredraget vil gå inn på hva som har betydning for forskjeller i 
skoleprestasjoner, hvordan barn med ADHD gjør det i ulike fag, og hvordan 
sammenhengen mellom ADHD og skoleprestasjoner varierer på tvers av kjønn og sosial 
bakgrunn. 
 

 
Peder Haug 

Professor 

Pedagogikk Høgskulen i Volda 

 

Om foredragsholderen 

Er professor emeritus i pedagogikk ved Institutt for pedagogikk, 

Høgskulen i Volda. Han har arbeidet ved Høgskulen i Volda 

siden 1976, men med lengre engasjement ved Senter for 

barneforsking NTNU, Noregs forskingsråd, Universitetet i 

Stavanger, Skoleverket i Sverige og Uppsala Universitet. Han har gitt ut en rekke bøker og 

artikler om tema som gjeld barnehage, skole, lærerutdanning og spesialundervisning. 

 

Om foredraget 

 

I foredraget blir det gitt et eit overordna bilde av skulen, litt om inkluderande læringsmiljø 
og om ambisjonane med skulen, slik dei er formidla i læreplan og opplæringslov og dei 
vilkåra Kunnskapsløftet 2020, opnar opp for å kunne nå desse ambisjonane, og ein skule 
prega av inkluderande læringsmiljø.Komplementaritet i opplæringa, at kvaliteten på den 
ordinære opplæringa er heilt avgjerande for utbytet, uansett kva som kan forklare 
eventuelle lærevanskar. Di betre kvalitet på den ordinære opplæringa, di færre ekstra tiltak 
trengst.   
  
Kva som pregar verksemda i skulen i dag, særleg kvar utfordringane er: at for mange elevar 
ikkje passar inn i det systemet og dei ordningane som eksisterer. Trivselen minkar og, 
motivasjonen er dalande. Dilemmaet er å skape gode og stramme rammer i kombinasjon 
med stor grad av fleksibilitet. Det er her dei inkluderande perspektiva og tilpassa opplæring 
blir så aktuelle og sentrale. Omgrepet inkluderande læringsmiljø er brukt svært ulikt, og vi 



bør kome fram til ei meir sams tyding. Generelt er det læraren sin aktivitet i klasseromma 
som påverkar elevutbytet mest av dei innsatsane skulen kan tilby. Høg lærarkompetanse er 
difor avgjerande, men skal den kome til sin rett er viktig verkemiddel å skape kollektive 
skulekulturar som støttar desse perspektiva. Gode lærarar blir betre på gode skular, og gode 
lærarar blir mindre gode på skular som ikkje fungerer godt. 
 

 

 

 
Berit Skretting Solberg 

Forsker, barne- og ungdomspsykiater 

Betanien Sykehus 

 

Om foredragsholderen 

Berit Skretting Solberg, PhD, er spesialist i barne- og 

ungdomspsykiatri og voksenpsykiatri og har jobbet i BUP feltet 

siden år 2000. Hun jobber for tiden 20 % som forsker ved Institutt 

for biomedisin i et EU-prosjekt som ser på sammenheng mellom kosthold og ADHD, samt 

80% som overlege ved Betanien BUP, Betanien Sykehus. Hun har en doktorgrad fra februar 

2020 om ADHD og kjønnsforskjeller ved psykiatrisk komorbide tilstander og 

kjønnsforskjeller i arvbarhet av ADHD fra foreldre til barn. Hun er særlig opptatt av 

kjønnsforskjeller i presentasjon av ADHD symptomer. 

 

Om foredraget:  

ADHD er en vanlig tilstand hos både barn og voksne. Flere gutter enn jenter får diagnosen, 

men kjønnsforskjellene jevnes ut i voksen alder. Det er flere mulige årsaker til hvorfor det 

er slike kjønnsforskjeller. Berit Skretting Solberg vil presentere disse i dette foredraget og 

samtidig vektlegge hvordan gjenkjenne ADHD hos jenter. 

 

 
Helene Barone 

Psykologspesialist.  

Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi i Helse-

Vest 

 

 

Om foredragsholderen 

Helene Barone er psykologspesialist. Hun har arbeidet flere år i BUP-

feltet med nevroutviklingstilstander, deriblant ADHD, og har også 

en doktorgrad om reguleringsvansker og ADHD. De siste årene har 

hun arbeidet på Regionalt Fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi, 

samt ledet arbeidet i Helsedirektoratet med å revidere deler av nasjonal faglig retningslinje 

for ADHD og å utvikle et kapittel om ADHD og andre nevroutviklingsforstyrrelser i 

pakkeforløp for psykiske lidelser hos barn og unge.  

 

Om foredraget:  



Reguleringsvansker er noen av kjernevanskene ved ADHD og kan ha store konsekvenser 

for blant annet fungering i skolen. Forskning tyder faktisk på at reguleringsfunksjoner er 

minst like viktige for skoleprestasjoner som IQ! I foredraget vil Helene si noe om hva 

reguleringsvansker er, hvordan de kan arte seg i dagliglivet, og ikke minst, hva som kan 

hjelpe.  

 

 

 

 

Kristian Øen 

Høgskolelektor Pedagogikk. NLA Høgskolen Bergen 

 

Om foredragsholderen 

Kristian Øen er utdannet lærer med master i Pedagogikk. Han 

har i flere år jobbet som lærer og spesialpedagog i både 

barneskole og ungdomsskole. Han har også jobbet i Statped som 

seniorrådgiver på avdeling som sammensatte lærevansker og 

ervervet hjerneskade.  Øen er nå høyskolelektor ved NLA 

høgskolen, og arbeider nå ved Bergen kompetansesenter for læringsmiljø (BKL), og er 

stipendiat ved UiB. 

 

Om foredraget: 

Arbeidet med utvikling av en inkluderende praksis kjennetegnes av en rekke dilemma. I 
møte med utfordrende atferd kommer disse dilemmaene enda tydeligere til uttrykk. 
Inkludering i møte med utfordrende atferd er derfor noe av det lærere rapporterer om som 
mest krevende. Så hvordan skal en forstå inkluderingsbegrepet, og hva kreves av den 
enkelte lærer og skolen som profesjonsfaglig fellesskap for å utvikle en inkluderende 
praksis? 
 


