
Hva er utviklingshemming?

Utredning

Alle mennesker er unike
Alle har sin egen personlighet, 
styrker, svakheter og behov
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ALDER 18 år

Dyp utviklingshemming

Alvorlig utviklingshemming

Moderat utviklingshemming

Lett utviklingshemming

Forventet utvikling

0 år

Individuelle forskjeller

Fremtiden
Å bli ungdom og voksen
Mange har spørsmål om fremtiden 

• utdanning

• arbeid

• fritid

• venner 

• kjæreste

• selvbestemmelse

• økonomi

• bolig

• helse

• førerkort

• seksualitet

• å få barn

Hvorfor har noen 
utviklingshemming?
• Gener

• Skade

• Sykdom

• Ukjent årsak

?

Varig tilstand
• Utviklingshemming er noe en har hele livet

• Det er ikke en sykdom og går ikke over slik som en forkjølelse

• Utviklingshemming behøver ikke å synes utenpå 

• God hjelp og tilrettelegging er viktig for å ha et godt og aktivt liv

Hvorfor utrede?
Finne ut

• hva barnet kan og hva 
barnet strever med

• hvilken støtte og 
hjelp barnet trenger

• om barnet har 
utviklingshemming

Grad av utviklingshemming
• Utviklingshemming graderes fra lett til dyp

• Behovet for hjelp avhenger av graden av 
utviklingshemming og om personen har 
andre sykdommer eller vansker i tillegg
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Utredningen består av

Informasjon fra 
barnehage eller skole

Tester hos 
psykolog

Gjennomgang av 
utviklingshistorien

Samtaler med 
foreldre

Undersøkelse 
hos lege

Samtaler med 
barnet/ungdommen

Utvikling
• Barn utvikler seg i forskjellig 

tempo - noen lærer raskt 
og noen trenger mer tid

• Det varierer hvor vanskelige 
ferdigheter barn kan lære



Selvstendighet
Trenger tilrettelegging 
og må øve mer for å bli 
mest mulig selvstendig

Andre utfordringer

Lære, tenke og forstå

Hva er utviklingshemming?
Her får du informasjon om vanlige kjennetegn

BARN
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Tempo
Trenger lengre tid til å 

tenke, forstå og gjøre ting

Sosial tilpasning
Kan ha vansker med å 

• vite hvordan bli med i leken sammen med andre

• forstå og lære reglene i lek

• få og beholde venner

• sette grenser for ikke å bli lurt eller utnyttet

Språk
• Trenger ofte lengre tid på å si noe

• Bruker færre vanskelige ord

• Bruker kortere setninger

• Vansker med å forstå andre 
når de bruker lange setninger 
og vanskelige ord

• Vansker med å forstå andre når de 
sier en ting, men mener noe annet 
– som å «hoppe over middagen»

• Noen trenger bilder, håndtegn eller 
andre måter å kommunisere på

Læring
• Oppgaver må være passe vanskelige

• Trenger mer tid

• Lærer bedre ved å gjøre ting flere ganger

• Lærer lettere gjennom praktisk erfaring

Oppmerksomhet
Kan ha vansker med å

• jobbe lenge med 
samme oppgave

• tenke på flere ting samtidig

• få med seg flere 
beskjeder på en gang

Sosial tilpasning og selvstendighet 

Tenke og løse problemer
Kan ha vansker med å 

• bruke det en har lært på en ny 
måte eller i en annen situasjon

• planlegge og gjøre ferdig en oppgave

• forstå det som en ikke 
kan se eller ta på

Vansker med å styre 
følelser og aktivitetsnivå 
kan føre til atferdsvansker 
og/eller psykiske vanskerFølelser

Noen synes det er vanskelig å kjenne 
igjen, sette ord på og styre følelser

Aktivitetsnivå
Noen strever med å tilpasse 
og justere aktivitetsnivået 
– noen er veldig aktive 
og noen veldig rolige
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Tempo
Trenger lengre tid til å 

tenke, forstå og gjøre ting

5 x 5

10 x 7

Sosial tilpasning
Kan ha vansker med å

• forstå sosiale regler og tolke signaler fra andre

• få og beholde venner

• vite hva som er greit å snakke om og dele med andre

• sette grenser for ikke å bli lurt eller utnyttet

Språk
• Trenger ofte lengre tid på å si noe

• Bruker færre vanskelige ord

• Bruker kortere setninger

• Vansker med å forstå andre 
når de bruker lange setninger 
og vanskelige ord

• Vansker med å forstå andre når de 
sier en ting, men mener noe annet 
– som å «hoppe over middagen»

• Noen trenger bilder, håndtegn eller 
andre måter å kommunisere på

Læring
• Oppgaver må være passe vanskelige

• Trenger mer tid

• Lærer bedre ved å gjøre ting flere ganger

• Lærer lettere gjennom praktisk erfaring

Oppmerksomhet
Kan ha vansker med å

• jobbe lenge med 
samme oppgave

• tenke på flere ting samtidig

• få med seg flere 
beskjeder på en gang

Sosial tilpasning og selvstendighet 

Andre utfordringer

Tenke og løse problemer
Kan ha vansker med å 

• bruke det en har lært på en ny 
måte eller i en annen situasjon

• planlegge og gjøre ferdig en oppgave

• forstå det som en ikke 
kan se eller ta på 

Selvstendighet
Trenger tilrettelegging 
og må øve mer for å bli 
mest mulig selvstendig

Følelser
Noen synes det er vanskelig å kjenne 

igjen, sette ord på og styre følelser

Aktivitetsnivå
Noen strever med å tilpasse 
og justere aktivitetsnivået 
– noen er veldig aktive 
og noen veldig rolige

Vansker med å styre 
følelser og aktivitetsnivå 
kan føre til atferdsvansker 
og/eller psykiske vansker

Lære, tenke og forstå

Hva er utviklingshemming?
Her får du informasjon om vanlige kjennetegn
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