
2  Fosterhjemskontakt 5/16

Varig atferdsendring hos barn
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Utvikling

• av Hanne Holland, Cand Paed Spec

INNLEDNING
Flere studier om både hjem og skole 
peker på viktigheten av relasjonen 
mellom den voksne og barnet eller den 
voksne og ungdommen. Voksne som 
har en god relasjon til barn og unge, ser 
ut til å oppleve mindre utfordrende 
atferd enn voksne som ikke har en slik 
relasjon (Nordahl mfl. 2009). 

Da blir det sentrale spørsmålet i 
arbeidet med utfordrende atferd hos 
barn og unge: Har de voksne som er i 
relasjon med barnet, en god voksenstil 
og god relasjon til barnet? Eller har de 
et forbedringspotensial? Hvis man 
strever med å samarbeide med og hånd - 
tere atferden til et barn eller en ung-
dom, er det viktig å reflektere rundt 
egen rolle og egen relasjon til barnet 
eller ungdommen.

Det er to voksenferdigheter som kan - 
skje er de aller viktigste i arbeidet med 
barn og ungdom; varme- og kon troll. 
Dette gjelder enten man er for eldre, 
fosterforeldre eller er andre voksne som 
jobber direkte med barn og ungdom. 
Selvfølgelig har man som barnehage-
lærer eller som miljøarbeider på en 

institusjon for ungdom, normalt ikke 
samme type varme som foreldrene til 
barnet eller ungdommen har. Det gir 
allikevel mening å snakke om varme 
når det gjelder relasjonen mellom den 
voksne og barnet eller ungdommen, 
fordi begrepet sier noe om kvaliteten på 
relasjonen. Det sentrale i alle relasjoner 
er: Ser du meg? Liker du meg? Bryr du 
deg? 

VOKSENSTIL
I det følgende skal vi ta for oss en 
modell som viser forholdet mellom 
varme og kontroll (Figur 1). Modellen 
vil hjelpe oss til å få frem et bilde av 

hvilken voksenstil de aktuelle for-
eldrene har i sitt forhold til barnet eller 
ungdommen. Den samme modellen 
kan brukes også overfor andre voksne 
som jobber direkte med barn eller ung - 
dom. I denne sammenheng fokuserer vi 
på foreldre. Det samme vil selvfølgelig 
gjelde fosterforeldre, selv om vi videre 
bruker begrepet foreldre. 

Varme-og-kontroll-modellen er 
brukt av ulike forfattere (Baumrind 
1971, Bear 1998, Henggeler m. fl. 
2000). Ved å sette varme og kontroll 
opp i et aksesystem får vi frem fire ulike 
voksenstiler i tilknytning til 
oppdragelse av barn og ungdom: 
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Varig atferdsendring hos barn
– krever varig atferdsendring 
  hos voksne
I arbeidet med barn og ungdom med utfordrende atferd blir bevisste voksne 
det aller mest sentrale: Bevisste voksne som kan kommunisere og samhandle 
godt med barn og ungdom, og som forstår at det er den voksne som har 
ansvar for relasjonen. Det er den voksne som kan påvirke og endre fastlåste 
situasjoner. Hvis ikke vi voksne er en del av løsningen, så er vi en del av 
problemet (Watzlawick mfl. 1980).
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Voksne med god autoritet, ettergivende 
voksenstil, autoritær voksenstil eller 
avvisende voksenstil. 

Undertegnede har modifisert model - 
len og betegnelsene noe, for å gjøre den 
enklere å benytte i praksis. Modellen er 
også utvidet; ved å gradere varme og 
kontroll. På denne måten kan man 
kartlegge foreldres grad av varme til 
barnet sitt og foreldrenes grad av kon - 
troll. Vi bruker skalaer fra 1 til 10, hvor 
1 er svært lite og 10 er svært mye. Vi 
forsøker å få frem foreldres subjektive 
opplevelse av og graden av varme og 
kontroll til barnet sitt ved å skåre seg 
selv på skala 1–10 for varme og skala 
1–10 for kontroll. Lav skåre på varme 
indikerer at man trenger å jobbe for å 
øke nærhet i relasjonen. Lav skåre på 
kontroll indikerer at foreldrene trenger 
hjelp til å øke graden av kontroll. 

 
 

Før varme-og-kontroll-modellen om - 
tales nærmere dveles det her litt ved 
begrepene varme og kontroll.

Varme 
Aller først er det viktig å fokusere på 
kvaliteten på relasjonen mellom voksne 
og barn, dvs; graden av varme i rela-
sjonen. Foreldres grad av varme og nær - 
het til barnet sitt vil variere. Noen har 
god og sunn nærhet og varme til barnet 
sitt. Andre har av ulike grunner kanskje 
litt lite varme.

Vi tenker oss en skala fra 1 til 10. 
Varme på 10 er mye. Varme på 7–9 er 
det ideelle. Varme under 5 er lite og 
bør tas tak i i arbeidet. For å kartlegge 
foreldres varme og nærhet til barnet sitt, 
kan man for eksempel stille følgende 
spørsmål: Hvor er du på en skala fra 1 
til 10 når det gjelder varme og nærhet 
til barnet ditt?   

Erfaringsmessig vil de aller fleste fint 
klare å plassere sin varme og nærhet til 
sitt barn eller sin ungdom på en slik 
skala fra 1 til 10. Ofte gir denne øvel - 
sen god mening for dem det gjelder, 
fordi det blir så tydelig for alle parter 
hvordan relasjonen mellom foreldrene 
og barnet er. Vi får frem et konkret 
bilde av relasjonen, og dette bildet gjør 
det lettere å snakke om et tema som 
ellers ofte kan være vanskelig å ta opp. 

Det er imidlertid viktig å merke seg at 
det er foreldrenes subjektive vurdering 
av seg selv og sin relasjon til barnet som 
skal graderes. 

Kontroll
Når det gjelder små barn handler kon - 
troll om i hvilken grad foreldre er tyde - 
lige og har gode rutiner og regler. Kon - 
troll handler om at den voksne klarer å 
sette grenser og være konsekvent. Kon - 
troll handler også om at foreldre til en 
hver tid forsikrer seg om at barna har 
det bra, og at de ikke blir utsatt for 
fare. Barn som fra de er små er vant 
med at foreldrene fører tilsyn med dem 
og følger dem opp, opplever denne 
formen for kontroll som naturlig, posi - 
tivt og trygt. 

Når det gjelder ungdommer, handler 
kontroll også om i hvilken grad de 
voksne har oversikt over hvor ungdom-
men er, hvem de er sammen med og 
hva de sånn omtrent holder på med. 
Foreldre kan ikke og skal ikke ha 100 
prosent kontroll på ungdom. Kontroll 
må tilpasses ungdommens modenhet 
og alder og i hvilken grad ungdommen 
er til å stole på. 

Foreldre til ungdom som står opp til 
rett tid, er på skolen hele dagen og 
kommer inn til avtalt tid om kvelden, 
har rimelig god kontroll på barna sine. 

Figur 1

Varme
101

Kontroll  
10

Avvisende

Autoritær God autoritet

Ettergivende

1



 Fosterhjemskontakt 5/16  5

At foreldrene i tillegg vet hvem ung-
dommen er sammen med på fritida, og 
hvor de er og omtrent hva de driver 
med, er også tegn på god kontroll. Det 
at foreldrene i tillegg har telefonkontakt 
med ungdommene, at ungdommene 
stort sett følger avtaler, og at foreldrene 
klarer å håndheve regler på en god 
måte, er indikasjoner på god og tilpas - 
set kontroll fra foreldrenes side.

Ungdommens døgnrytme kan være 
en god indikator på hvor god kontroll 
de voksne har. Ungdom som ikke klarer 
å stå opp om morgenen, som ofte skulk er 
skolen, og som ikke holder innetider 
om kvelden, indikerer foreldre som er i 
ferd med å miste kontrollen. Hvis ung - 
dommen i tillegg har sluttet med tid - 
ligere fritidsaktiviteter og foreldrene 
ikke har oversikt over vennene deres 
lenger, bør varsellampen begynne å 
blinke.

På samme måte som vi har en skala 
for varme i relasjonen mellom foreldre 
og et barn/en ungdom, kan vi skalere 
den andre viktige voksenferdigheten; 
kontroll. Også denne på skalaen 1–10. 
Deretter setter vi verdiene for varme og 
kontroll inn i et felles diagram hvor 
varme utgjør den horisontale aksen, og 
kon troll utgjør den vertikale aksen (jfr 
figur 1). 

Vi kartlegger kontroll med spørsmålet: 
”Hvor er du på en skala fra 1–10 når 
det gjelder kontroll?” Som i arbeidet 
med ferdigheten varme vil de aller fleste 
klare å gi et godt svar som vil indikere 
hvorvidt de har en jobb å gjøre når det 
gjelder kontroll. Har man god nok kon - 
troll? Bør man øke kontrollen, eller er 
det mer aktuelt å redusere den? Også 
her er det den voksnes egen vurdering 
av seg selv og sin relasjon til barnet eller 
ungdommen vi ønsker å kartlegge.

Varme-og-kontroll-modellen
Ved å sette varme og kontroll opp i 
diagrammet som er vist i figur 1, får vi 
frem fire ulike voksenstiler for oppdra-
gelse av barn og ungdom; voksne med 
god autoritet, ettergivende voksenstil, 
autoritær voksenstil eller avvisende 
voksenstil. 

Varme-og-kontroll-modellen er et 

relativt enkelt kartleggingsverktøy som 
er meget godt egnet i praktisk arbeid 
med å forbedre relasjonen mellom 
voksne og barn eller ungdom. Det 
understrekes enda en gang at det er for - 
eldrenes egen opplevelse som er interes - 
sant, og som skal graderes. Det er ikke 
eksakt riktig gradering som er viktig 
her, men i hvilken retning man treng - 
er å bevege seg; oppover kontrollska-
laen eller nedover kontrollskalaen? Eller 
kanskje man må bevege  seg oppover 
varmeskalaen? 

I det følgende omtales de fire ulike 
voksenstilene når det gjelder oppdra-
gelse av barn og ungdom.

God autoritet
Gradering over 5 på skala for varme 
kombinert med gradering over 5 på 

skala for kontroll er innenfor det om - 
rådet vi definerer som god autoritet. En 
skåre i området 7–9 vil vi kanskje kalle 
det ideelle. 

Voksne med god varme og god kon - 
troll, altså god autoritet, vil som oftest 
ha god relasjon til barnet eller ungdom-
men. Allikevel kan nok mange oppleve 
at det periodevis kan ”røyne på” i rela - 
sjonen til barnet eller ungdom men, og 
at man må være bevisst på hva man 
sier, og hva man gjør, og at man faktisk 
må jobbe for å opprettholde sin gode 
autoritet. 

Høy grad av varme og høy grad av 
kontroll betyr altså en voksenstil med 
god autoritet. God autoritet er med 
andre ord målet for jobbingen og kan - 
skje det viktigste målet for alle voksne i 
alt arbeid med barn og ungdom.
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Ettergivende voksenstil
Høy grad av varme (over 5) og lav grad 
av kontroll (under 5) tilsier en voksen-
stil som vi kaller ettergivende. Ettergi-
vende foreldre kan for eksempel vise 
mye varme og nærhet til barnet eller 
ungdommen sin, men sliter med å sette 
grenser, være tydelige og konsekvente. 
Ofte er det mangelfulle rutiner i hjem - 
met. Eventuelle regler og grenser som 
settes, blir ikke overholdt. 

En ettergivende voksenstil er ikke 
gunstig for barn og ungdom. Faste 
rutiner og klare forventninger, samt 
tilpassede regler og klok bruk av konse - 
kvenser, skaper tvert imot trygghet og 
forutsigbarhet.

I familier med ettergivende voksen-
stil er det mye varme og støttende inter  - 
aksjon overfor barnet eller ungdommen. 
Foreldre er imidlertid ofte for myke og 
for svake, og de er for underlegne og 
ettergivende. De markerer seg for usik - 
kert, svakt og utydelig i oppdragersitua-

sjoner med barnet. Når de en sjelden 
gang forsøker å håndheve regler, vil de 
ofte kunne oppleve aggresjon fra barnet 
eller ungdommen, noe som gjør at de 
trekker seg fort tilbake. Dette vil igjen 
bidra til at kontrollen reduseres ytterli-
gere. 

Manglende kontroll vil altså ofte 
komme til uttrykk gjennom liten og 
inkonsekvent håndhevelse av regler. 
Barna og ungdommene lærer kanskje at 
det bare er å ta seg til rette og gjøre som 
man vil, fordi få forventninger og 
rutiner er innarbeidet, og ingenting får 
konsekvenser. 

Foreldrene som har en ettergivende 
voksenstil, trenger hjelp til å bli sikrere, 
tydeligere og mer bestemt i sin kom-
munikasjon med barnet eller ungdom-
men. I familier med ettergivende voksen - 
stil handler det også ofte om å hjelpe 
foreldrene å få på plass rutiner, regler 
og adekvate konsekvenser. Dette går 
som regel bra, for det aller viktigste er 

på plass; nemlig varme og nærhet i 
relasjonen. Barn og ungdom som opp - 
lever mye varme, tåler også mer regler 
og konsekvenser. Dessuten er det 
mindre problematisk å jobbe på plass 
en kontroll som ikke er der. Det er 
vesentlig vanskeligere å jobbe på plass 
en varme og nærhet som ikke er der. 
Dette bringer oss over på neste voksen-
stil, som vi kaller autoritær.

Autoritær voksenstil
Høy grad av kontroll og liten grad av 
varme gir det vi i varme- og kontroll- 
modellen kaller autoritær voksenstil. 
Her er man opptatt av disiplin med 
mange og ofte strenge regler og tøffe 
konsekvenser. 

Noen foreldre er for harde, brå, 
rigide og autoritære. Autoritære foreldre 
tar ofte ikke nok hensyn til barnets 
følelser og personlighet, og de er for 
opptatt av å markere at det er de alene 
som har makten. 
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I familier med for mye kontroll kan 
det være en utfordring å jobbe ned 
kontroll til et mer tilpasset nivå. Ofte er 
det snakk om fedre som selv har blitt 
oppdratt strengt og som har klokketro 
på at disiplin er nøkkelen til god barne - 
oppdragelse. Sterk kontroll kombinert 
med lite varme, samt voksnes manglen-
de kontroll over egne følelser i konflikt-
situasjoner, oppleves ofte som ganske 
skremmende for både barn og ungdom. 
Man kan ikke skremme barn og 
ungdom til å oppføre seg ordentlig!

Ifølge en artikkel i Aftenposten 26. 
februar 2012 viser nyere forskning, 
utført av forskere ved University of 
New Hampshire USA, dessuten at barn 
av autoritære foreldre oftere er respekt-
løse og tilbøyelige til å bryte lover og 
regler. Willy Tore Mørch, barnepsyko-
log og professor ved Universitetet i 
Tromsø, sier i samme artikkel at han 
ikke er overrasket over at ny forskning 
viser at barn som har strenge foreldre, 
oftere setter seg opp mot mors og fars 
regler enn andre barn. Også Stein Erik 
Ulvund, professor i pedagogikk ved 
Universitetet i Oslo, uttaler i artikkelen 
at barn av autoritære foreldre blir 
opprørske fordi foreldrene ikke har tatt 
seg tid til å lytte og kommunisere med 
dem. Willy Tore Mørch presiserer i 
artikkelen at det er viktig å bygge opp 
tillit til barna gjennom lek og samvær, 
der foreldre og barn veksler på å ta 
avgjørelsene. 

Autoritære foreldre trenger ofte 
hjelp til å bli mykere i ordbruk og 
handlinger og de trenger hjelp til å 
kontrollere egne følelser når de skal 
sette grenser. Det blir viktig å få 
autoritære foreldre til å leve seg mer inn 
i hvordan barnet har det, og å legge 
mer vekt på å samarbeide med barnet. 
Kort sagt må varmen i relasjonen 
mellom den voksne og barnet eller ung-
dommen økes. Samtidig må den 
voksne forsøke å slippe opp litt kontroll 
og bruke mildere regler og mildere 
konsekvenser.

Avvisende voksenstil
Lav grad av varme og lav grad av 
kontroll kaller vi her en avvisende 
voksenstil. I sjeldne tilfeller er graden 

av foreldrenes varme og kontroll så lav 
at man kan snakke om alvorlig avvis-
ning. Hvis viljen og evnen eller over-
skuddet til å gjøre jobben med å bygge 
opp varme og kontroll i forhold til 
barnet eller ungdommen heller ikke er 
til stede, handler det kanskje om det 
som man i barnevernet kaller omsorgs-
svikt. I slike tilfeller vil barnevernet ofte 
velge andre tiltak enn å veilede foreldre. 

Noen foreldre har av ulike grunner 
fått gradvis minkende varme og gradvis 
minkende kontroll i forholdet til 
barnet eller ungdommen sin, og har 
havnet i det området vi kaller avvisende 
foreldrestil. Mange av disse foreldrene 
kan imidlertid fint bygge opp igjen en 
god autoritet. Da må de imidlertid 
forstå at de har en jobb å gjøre, og være 
villige til å gjøre denne jobben. Varme 
kan bygges opp. Det samme kan 
kontroll. 

Relasjonsjobbing
Så langt har undertegnede vist hvordan 
varme-og-kontroll-modellen kan være 
et nyttig verktøy for å jobbe med 
relasjonen mellom foreldre og barn 
eller relasjonen mellom foreldre og 
ungdom. Slik familiejobbing er kanskje 
mest relevant for ulike typer tera-
peuter og familierådgivere, 
barnevernsansatte, rådgi-
vere i PP-tjenesten, 
spesialpedagoger 
eller helsesøs-
tre som 

jobber med familier. Foreldre kan 
selvfølgelig på egen hånd bruke 
modellen for å kartlegge og få oversikt 
over relasjonen til sitt barn. På denne 
måten kan de bli mer bevisst på hva de 
selv trenger å jobbe med. 

Varme-og-kontroll-modellen kan 
brukes med like god effekt i arbeidet 
med andre voksne og deres relasjon til 
barn og ungdom. Både barnehagelære-
res relasjon til barn i barnehagen, 
læreres relasjon til enkeltelever på 
skolen, miljøarbeideres relasjon til barn 
og ungdom i institusjon eller boenhe-
ter, fosterforeldres relasjon til foster-
barn osv. kan tydeliggjøres ut fra 
skalaen for varme og kontroll. 

Når man arbeider med fagfolk, kan 
det være nok å forklare modellen og be 
dem vurdere seg selv og sitt forhold til 
enkeltbarnet de strir med, ut fra 
skalaen. Det kan bevisstgjøre dem på 
hvilken voksenstil de har i forholdet til 
det enkelte barnet, og hvilken jobb de 
har å gjøre for å bedre dette. Hvilken 
stil den enkelte fagperson har, behøver 
ikke offentliggjøres for andre, men 
heller benyttes som en rettesnor for 
den enkelte på hva han eller hun bør 
bli bedre på.
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Varme- og kontrolltiltak må 
balanseres
Varme og nærhet er basis for alle 
kontrolltiltak. I relasjoner med ettergi-
vende voksne som har mye varme, kan 
man pøse på med tiltak som rutiner, 
regler og konsekvenser for barn som 
har mye nærhet og varme til de voksne, 
tåler godt at man intensiverer kontroll-
tiltakene.

Uten et fundament av trygghet, tillit 
og varme skal man derimot være var - 
som med å jobbe opp kontroll. Varme 
og kontroll må følge hverandre gradvis 
for å unngå en autoritær voksenstil. 
Mangler familien et godt fundament av 
varme, bør de fortrinnsvis konsentrere 
seg om å etablere varme i relasjon til 
hverandre. 

Autoritære voksne bruker gjerne 
allerede for mange og for negative 
konsekvenser for å få barn og ungdom 
til å oppføre seg. Autoritære voksne 
løser ikke atferdsproblemer hos barn og 
ungdom med enda flere regler og enda 
flere negative sanksjoner. Det disse 

unge trenger er ikke flere negative 
konsekvenser, men ros, oppmuntring 
og gode opplevelser sammen med de 
voksne. 

Overfor barn og unge kan man 
bygge opp nærhet i relasjonen ved for 
eksempel å: Følge barnets eller  
den unges initiativ. Delta i lek og 
aktiviteter og være en oppmerksom 
publikummer. Gi intellektuelle utford-
ringer og ikke gi mer hjelp enn barnet 
eller den unge trenger. Samtidig som 
det er viktig å ikke forvente for mye 
(Webster Stratton, 2010). 

Videre vil verdsetting og anerkjen-
nelse ganske sikkert gi et godt grunnlag 
for å komme i posisjon til barn og 
ungdom. Som vi har understreket er 
det viktig å være nær barn og ungdom, 
men heller ikke for nær, og ikke presse 
seg på hvis barnet eller ungdommen 
ikke vil. Når det gjelder ungdom, er det 
svært viktig å ”kjenne sin besøkelses-
tid”: Ungdom gir ofte klare og tydelige 
signaler om de vil være i fred, eller om 
de vil prate og være nær. 

Det er viktig at den voksne leser 
disse signalene og tilpasser sine initiativ 
etter dette. Når ungdommen for 
eksemp el kommer hjem fra skolen, 
sliten og morsk i blikket, og går direkte 
inn på rommet sitt og lukker døra, er 
det viktig å la ungdommen få være i 
fred. Dette er definitivt ikke tidspunk-
tet for verken de gode samtaler eller 
nødvendige formaninger. 

Når ungdommen derimot kommer 
”smygende” for eksempel opp i sofaen 
hvor den voksne sitter og leser avisa, og 
gir tydelige tegn på at han eller hun er 
klar for kontakt, er det viktig at den 
voksne prioriterer ungdommen der og 
da, selv om tidspunktet kanskje ikke 
passer den voksne aller best. Det er i 
disse gyldne øyeblikkene man bygger 
nærhet og samhold. Det er svært viktig 
at den voksne evner å se disse øyeblik-
kene og ikke minst evner å prioritere og 
bruke disse øyeblikkene. Den voksne 
må med andre ord evne å ”kjenne sin 
besøkelsestid”.

Humor, glede og gode opplevelser 
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sammen er svært viktig for å bygge opp 
en god relasjon. Ofte er det her man 
starter når man skal bygge opp en litt 
falmet relasjon mellom den voksne og 
barnet eller den voksne og ungdom-
men. Man gjør noe hyggelig sammen. 
Det kan være hva som helst som de 
involverte liker å holde på med. For 
eksempel kan far ta med ungdommen 
sin på bowling eller med på å ”mekke” 
bil i garasjen, eller mor og ungdommen 
kan dra på shopping sammen eller ta en 
sykkeltur sammen. I barnehagen kan 
for eksempel barnehagelæreren ta med 
seg et barn på butikken for å kjøpe 
grønnsaker eller sette seg på et rom 
hvor de kan lese bok helt i fred for 
andre. Noen skoler har gode erfaringer 
med at lærere får anledning til å være 
alene sammen med enkelte elever i 
positive situasjoner (Nordahl. m. fl 
2009). 

Positive situasjoner og positive 
aktiviteter vil altså bidra til nye erfarin-
ger og nye måter å se hverandre på, som 
igjen vil bidra til at relasjonen endrer 
seg i positiv retning. I alle sammenhen-
ger hvor voksne og barn eller voksne og 
ungdom samhandler, vil ulike aktivite-
ter og gode opplevelser helt klart bidra 
til tettere bånd mellom partene. Å 

skape en hyggelig sosial atmosfære er 
med andre ord en viktig del av å utvikle 
relasjon og samarbeidsvilje.

Disse temaene er kanskje selvsagte 
for profesjonelle som jobber med å 
bygge opp tillit og trygghet hos et barn. 

Ofte er dette imidlertid taus kunn-
skap; noe den profesjonelle vet, men 
ikke setter ord på i forhold til annet 
personale eller overfor foreldre. Det er 
imidlertid ikke sikkert at alle vet hva 
som er viktig for barn, selv om det er 
selvsagt for noen.

Avslutningsvis understrekes nok en 
gang at høy grad av varme og høy grad 
av kontroll betyr en voksenstil med god 
autoritet. God autoritet er med andre 
ord målet for jobbingen, og kanskje det 
viktigste målet for alle voksne i alt 
arbeid med barn og ungdom. 

Artikkelen bygger på boka ved samme navn 
(Holland, 2013). Deler av artikkelen har 
tidligere vært publisert på forebygging.no
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FAKTA  
Kurs i regi av Hanne Holland
Tema for kurset er atferdsvansker hos barn og unge med vekt på de voksnes rolle i relasjonen. Kurset tilbyr en praktisk 
tilnærming til arbeid med utfordrende atferd av ulik alvorlighetsgrad og beskriver konkrete verktøy og mange eksemp-
ler som det er lett å kjenne seg igjen i. 

Kurset bygger på boka: Varig atferdsendring hos barn krever varig atferdsendring hos voksne (Holland 2013). Boka bygger 
på systemteori og er inspirert av evidensbaserte metoder som MST (Multisystemisk terapi), PMTO (Parent Manage-
ment training) og De utrolige årene (Webster Stratton). Dette er metoder som brukes innen Barne- og ungdoms-
psykiatrien (BUP) og Bufetat. I de senere årene har også deler av denne kunnskapen blitt tatt i bruk i PP-tjenesten, 
barnevernet, helsestasjon og skoler. Kurset har som mål og bidra til at denne kunnskapen når ut til større deler av 
praksisfeltet. 

Kurset vil kunne passe for ansatte/pedagoger i barnehager, lærere, spesialpedagoger, rådgivere i PPT og barnevern, 
ansatte ved boliger og institusjoner og de som jobber med/som fosterhjem for barn og ungdom. Kursene passer også 
for de som jobber med enslige mindreårige flyktninger. Kursene er modulbasert og tilbys som endags- eller todagssemi-
nar, alternativt halve dager: dag eller kveld.

For nærmere info: www.kontekst.as


