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Ferdighetsnivå på disse parametre kan variere:

• Emosjonell utvikling Kognitiv 
fungering
(SED-S) (WAIS-IV)

Pxhere

Adaptive ferdigheter

(Vineland)



Å Jobbe med utviklingshemmede kan være:

Givende og Morsomt                            Ta utdanning.no

Men også:

Utfordrende og Slitsomt

nrk.filmpolitiet.no



I møte med Normalutviklede barn reagerer vi 
spontant korrekt

Store Norske leksikon

• Når babyen gråter: forsøker vi å finne ut hva 
den trenger for å roe den

• Når 1 åringen klamrer seg til mor fordi hun 
skal gå, forstår og trygger vi den

• Når 3 åringen trasser og hyler Nei, blir vi lei 
men skjønner at dette er en fase som igjen 
krever at vi er trygge, tydelige og 
avgrensede

Store Norske leksikon



Personer med utviklingshemming 
og autisme 

• Blir større på samme måte som alle andre, 
men

• Utviklingen av ferdigheter, også de 
emosjonelle ferdigheter går saktere og de 
bruker lengre tid på å fordøye 
følelsesmessige inntrykk.



Emosjonell utvikling

• Personer med utviklingshemming og/eller autisme har større 
utfordringer med å formidle og bli forstått på sine 
følelsesuttrykk korrekt. 

• Mest sannsynlig fordi deres følelsesuttrykk ofte ikke 
samsvarer med deres biologiske alder, men kanskje heller 
ikke deres kognitive fungering. 

• Å forstå på hvilket emosjonelt nivå pasienten befinner seg på  
kan hjelpe oss med å forstå deres atferd bedre og dermed 
også fortelle oss hvilke tiltak som kan være aktuelle.



Scale of emotional development (SED-S)

• Ved å finne emosjonell utviklingsalder kan en  gi råd om 
aktuelle tiltak.

• En kan kartlegge for emosjonell alder ved hjelp av SED-S
• Atferdstrekk korresponderer oftere med emosjonelt nivå enn 

kognitivt nivå.
• Det er ved stress og belastninger, frustrasjon, smerte og frykt 

at atferd korresponderer med emosjonell utvikling
• Man kan kontrollere aktivering og affekt i kortere perioder
• Vi fungerer alle dårligere emosjonelt når vi står under press



Scale of emotional development (SED-S)
Sappok et.al

Profil for emosjonell fungering relatert til alder.
5 (6) utviklingsnivå, ekvivalent til alder: 

1. Tilpasning: 0 -6 mnd Dr Brandst barnehage

2. Sosialisering: 6 mnd -18 mnd
3. Individuering: 18 mnd - 3 år
4. Identifisering 4  - 7 år
5. Virkelighetsorientering 7-12 år
6. (Sosial individuering 13 -17 år)



1. Tilpasning (adaptation), 0-6mnd

KK.no

• Verden og egen kropp oppfattes gjennom sansene: 
smak, lukt, syn, smerte.

• Spedbarnet bruker lyder, ansiktsuttrykk og 
kroppsbevegelser for å fortelle hva det trenger.

• Ytre regulering der omsorgsgiver skjønner når 
babyen er sulten, trøtt, for varm, kald, trenger å bli 
trøstet ,vugget, skiftet på etc er nødvendig for å 
balansere arousal og avslapning/ tilfredshet.



Behov og tiltak i tilpasningsfasen, 0-6 md

• Nærhet, sosial interaksjon

• Affektiv synkronisitet : «tune inn»      KK.no

• Lav-affektivt miljø

• Hvile; fysisk comfort, søvn, rytme, mat, 
temperatur

• Strukturering og organisering av 
sanseinput, lyd, lukt, smak, hørsel etc.



2. Sosialisering, 6-18 mnd
Sentrale tema: Tillit/ mistillit: Kan jeg stole på verden, Å være

Babyen begynner å frigjøre seg fra omsorgsgiver,
Samtidig som den skiller på omsorgsperson og andre                                   Buf.dir

Sentralt i denne fasen:
• Tilknytning og ikke-verbal kommunikasjon, herunder
• Følelser som tristhet, redsel (for fremmede) og glede.
• Redd for å være alene, å bli avvist, utrygghet
• Tenkingen er mål og handlingsorientert: kroppen – bevegelser:
• Undersøke ting «smake på sand», «modelleire», «skribling», «rive ned 

ting».             
• Objektpermanens:  Vite at noe eksisterer utenfor seg selv.



Behov i sosialiseringsfasen, 6 -18 mnd

• Basal trygghet; få tilknytningspersoner

• Overgangsobjekter, borte bø leker, støtte i 
omgivelsene         

• Kroppsorienterte og fysiske tiltak med fokus 
på trygghet og sikkerhet

• Rolige omgivelser, sosial stimulering, 
håndtere materielle objekter

• Time-out funker ikke: klarer ikke se 
sammenhengen (forstå regelen)



3. Individualisering, 18 mnd-3 år

VG.no

• Gryende identitet: Differensiere selv-andre
• Egosentrisk tenkning er dominerende
• Autonomi vs avhengighet, seperasjon og avvisning og 

blir mer interessert i å leke med jevnaldrende. 
• Har foreløpig svak logisk tenkning  EGEN VILJE- NEI 
• Klarer ikke kontrollere egne følelser og handlinger. 
• Noen ganger kan det være vanskelig å skille mellom 

fantasi og virkelighet.      



Behov i individueringsfasen, 18 mnd- 3 år

• Autonomi og tilknytning

• Positiv støtte

• Etablere regler    vg.no

Omsorgsperson må på den ene siden sette 
klare grenser, men også være 
oppmerksomme og gi mye støtte og 
oppmuntring!



4. Identifisering, 4-7år

Ndla.no

• Tilknytning til omsorgsperson er godt etablert
• Identitet
• Kjønnsidentitet og Identifisering med betydningsfulle 

andre
• Begynnende selvinnsikt og økende sosial forståelse, 

men egosentrisk
• Nye emosjoner; empati, skyld og skam, stolthet
• Kan forstå ulike former for spøk og løgn



Behov i identifiseringsfasen 4-7 år
- Den psykologiske fødsel

• Bygge identitet
– Hva er pasientens interesser, hvordan være meg?

• Sosial læring
– Fokus på gruppetilhørighet og sosial atferd.

– Token-økonomi og atferdsprinsipper (logisk 
forståelse)

• Affektregulering
– Ferdighetstrening: Sette følelser og behov inn i 

meningsfulle sammenhenger.

Ndla.no



5. Virkelighetsorientering, 7-12 år
Klikk.no

• Økende grad av evne til mentalisering og 
logisk tenkning

– gir evne til se seg selv utenfra med et relativt 
realistisk blikk.

• Selvtilfredshet vs underlegenhet

– Personlig rolle og plass i omgivelsene

– Introspeksjon/refleksjon                                     

– Å gjøre- identitet : Jeg er det jeg får/ikke får til.       



Behov i virkelighetsorienteringsfasen, 7-12 år 

• Gruppe så vel som individuelt

• Retolke hendelser som ble opplevd som 
negative

• «Gyldne regler» for sosial atferd , 
kompromiss

• Kognitiv  kompetanse

• Fysisk kompetanse

• Vennskap

• Kreativitet, produktivitet



Case illustrasjon

• Pasient med moderat utviklingshemming og autisme.
• Angst, depresjon og mye stressrelaterte utfordringer.
• De største vanskene synes være: 

– Mye misforståelser og generelle forståelsesvansker.
– Mange emosjonelle utbrudd. Det beskrives mye irritabilitet, urimelige 

krav,  gråt, sosialt tilbakeholden, snakker og gjentar mye. 

• Pasienten har en god kognitiv fungering. 
• Grad av utviklingshemming blir derfor kartlagt på nytt og 

endret til lett utviklingshemming.
• Personalet føler at de kommer til kort i forsøk på å hjelpe/ 

veilede henne. 
• Hvordan forstå dette for å kunne hjelp pasienten?



Kartleggingsresultater 
Scale of emotional development (SED-S)

• Kartlegging ga holdepunkter for at 
pasienten hadde en emosjonell modenhet 
tilvarende 4-7 år - identitetsfasen.

• Svakere skår på evne til å regulere affekt og 
å kunne kommunisere med andre, 6-18 mnd
- sosialiseringfasen og 

1,5 -3 år -individueringsfasen.

Dr Brandts barnehage



Behov og tiltak i sosialiserings- og 
individueringsfasen Bufdir.no

Kartlegging gir holdepunkter for at pasienten er: VG.no

• Redd for å være alene, bli avvist og opplever uttrygghet men søker 
oppmerksomhet fra de som er nære.

• At tenkningen er egosentrisk og styrt av egen vilje. Kan ta noe ansvar, følge 
etablerte regler og struktur for sosial atferd på grunnleggende nivå.

Tiltak: 
• Fokus på autonomi og tilknytning. Rolige og trygge omgivelser. Varme og 

nære omsorgspersoner, mestringsstøtte og hjelp til å regulere følelser. 
Positiv støtte, diskre veiledning, tilrettelegging for mestring og belønning. 
Overgangsobjekter kan ha en positiv effekt.



Behov og tiltak for identitetsfasen
Ndla.no

• I denne perioden, 4-7 år er bl.a identitet, 
herunder kjønnsidentitet og jevnaldrende 
sentrale tema. 

• Tiltak for denne pasient var fokus på sosial 
læring og gruppetilhørighet.  Hun måtte ha 
hjelp til å finne sin rolle (identitet). Økt 
bevissthet på hva hun kan og liker å gjøre –
mestring!



SUA sine pasienter

• Moderat, alvorlig og dyp utviklingshemming

• Autisme

• Psykiske tilleggslidelser

• Vi har både barn og voksne i alle aldre

• Emosjonell alder befinner seg ofte på de 3 
første nivå:

• Tilpasning 0 -6 mnd ,Sosialisering 6 -18 
mnd, og Individuering 18 mnd – 3 år.



Grunnforståelse: Trygg base/ sikker havn

• Biologisk og psykologisk  behov og søk 
etter:

– Trygghet og Beskyttelse (Bowlby) (Gjentatte 
erfaring: Indre arbeidsmodell)

• Et livslangt prosjekt for oss alle

• Den trygge havn: Foreldre, bolig, skole, jobb



Trygghetssirkelen 



Relasjonsbygging
Sosiale medier.no

• Relasjonsbygging i arbeid for god psykisk helse 
betyr at:

• Avlastning og bolig

• Skole, dagtilbud, jobb, SFO m.m er:

• En forlengelse av det gode hjemmet og et

• korrektiv til det dysfunksjonelle hjemmet.

• Som miljøterapeut må man være sterkere, 
klokere – OGSÅ følelsesmessig for å fremme 
trygghet.
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Grad IQ-nivå Mental alder Beskrivelse

Lett 50-69 Fra 9 til under 12 år
Lærevansker gjennom skolealder. Ofte sosiale og 
følelsesmessige vansker/forsinkelser. Mange voksne kan klare 
en enkel, praktisk jobb og inngå i gode sosiale relasjoner.

Moderat 35-49 Fra 6 til under 9 år
Markert forsinkelse i utvikling. Kan lære praktiske og 
kommunikative ferdigheter. Trenger varierende grad av 
bistand i voksenlivet.

Alvorlig 20-34 Fra 3 til under 6 år Vil som regel trenge kontinuerlig bistand.

Dyp Under 20 Under 3 år
Store begrensninger i selvhjelpsferdigheter, kommunikasjon 
og mobilitet.



Autisme Sosemplan.no

• Sosiale vansker: 

Vansker med perspektivtaking og stort Detaljfokus
Vanskelig for å forstå hva andre tenker og føler

Lineupthebooks.com

Kommunikative vansker:

Sensitiv for stimuli
Språklig korrekt, men….

Rigiditet og repetetivitet:

Særinteresser

Nrk.super.no

pixers.no





Psykiske lidelser
Tidsskrift for Norsk psykologforening

• Personer med utviklingshemming og autisme er mer sårbare en 
normalbefolkningen for å få en psykisk tilleggslidelse, ofte i form av angst 
eller depresjon.

• Et aspekt i forståelsen av hva som kan føre til psykiske lidelser er knyttet til 
ens relasjonelle erfaringer i fortid og nåtid. Om man har følt seg trygg, sett 
og forstått. 

• Å forstå personer med utviklingshemming og autisme sine følesesuttrykk
korrekt er ofte svært vanskelig. De er dermed mer sårbare for å bli 
misforstått og blir ofte misforstått på sine følelsesuttrykk. 

• Utagering er ofte noe de henvises for. Det behandles ofte med medisiner, 
men er det andre måter å forstå dette på som kan hjelpe dem?



Diagnostisk endring, etter WAIS-IV

• Denne pasienten hadde en IQ på over 60

Moderat utviklingshemming endres til Lett

• Kartlegging gir ikke holdepunkter for at 
pasienten har en alvorlig psykisk lidelse 
(psykose e.l). Men

• Pasienten misforstår mye, har mange 
emosjonelle utbrudd og personalet føler at de 
kommer til kort i forsøk på å hjelpe/ veilede 
henne. Hvordan forstå dette for å kunne hjelp 
pasienten?



Eksempel på tilrettelegging for en person på tilpasningsnivået( 0-6 mnd)

Generelt: Behov av helt grunnleggende regulering i det å være en person sammen med andre: Regulering av 
arousal/ stress og avslapning/ tilfredshet. 

• Oppdage egen kropp og omgivelser ved hjelp av sanser og sanseintegrasjon. Lukt, snusing, 

• Behov for nærhet og sosial interaksjon står høyt. Stå inntil, lenes seg på personal, holde hånd, snuse, se på/ se etter, 

• Affektiv inntoning, varme og støtte. «Se», anerkjenne, bekrefte hans følelser (latter/ nervøs latter?, gråt, smil)

• Lite stimuli og rolige omgivelser. En ting av gangen (musikk og mat samtidig?). Lav-affektivt miljø og tilnærming.

• Hjelp med å  sikre de basale behov som søvn, mat, riktig temperatur. Plan og struktur. Mat/ måltider…. Adekvat 
kledd. 

• Behov for hjelp med strukturering og organisering av sanseinntrykk. lyd, lukt, smak, hørsel etc. 

• Redsel for å bli alene, bli avvist, ulike former for utrygghet og være i behov av trygge tilknytningspersoner der 
kroppsorienterte tiltak med fokus på trygghet og sikkerhet står i fokus for å hjelpe med å regulere følelser. 

• Det er vanskelig å stole på verden. Kan man være helt sikker? Spør flere ganger…

• Overgangsobjekter og kroppsorientert kontakt. 

Fra en aktivitet til en annen: Klosser i hendene, kjent personal, gå tett på, arm i arm…, bag

• Sosial stimulering er sentralt. Gjøre oppgaver sammen, 

spise sammen med?, pauseaktiviteter sammen, 

rollemodeller

E har «stoppet» veldig tidlig i den 

emosjonelle utviklingen……

NB! Viktig å være klar over at time-out på hans emosjonelle 

nivå ikke har noe for seg. Ingen læring i dette. 

Kun negative følelser knyttet til at personal blir borte..


