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• Av Siri L. Thorkildsen 
Kommunikasjonsansvarlig, RVTS Sør

– Hjernen er så kompleks og intrikat, og 
vi vet fortsatt for lite om den. Like vel er 
kunnskap om den avgjørende for hvor - 
dan vi ser på, møter og forholder oss til 
barn som sliter, fortalte foredrags holder 
Dr. Bruce Perry under konferansen.

Dr. Perry og Dr. Stuart Ablons fore - 
lesninger under konferansen dreide seg 
om akkurat dette, og om hvordan vi 
– når vi forstår hjernens oppbygging, 
utvikling og funksjoner – skal kunne 
hjelpe barn på en relasjonelt god og 
empatisk måte gjennom samarbeidende 
problemløsning.

 
Når vi forstår hvordan hjernen fungerer, 
så vil vi også møte mennesker på en mer 
anerkjennende og empatisk måte. Da for - 
står vi at barn faktisk gjør så godt de 
kan. Når vi har denne forståelsen, vil det 
auto - 
matisk endre hvordan vi møter barna 
våre i vanskelige situasjoner. 
 Dr. Stuart Ablon

Begynnelsen er viktig
– If the bottom goes wrong, basically every - 
thing goes wrong, sa Perry fra scenen. 
Med det mener han at allerede det vi 
opplever tidlig i livet har en avgjørende 
rolle på hvordan du har det senere i 
livet. Mange opplever atferdsproblemer, 
psykiske og fysiske plager, og får mange 
forskjellige diagnoser som har sammen-
heng med noe de opplevde tidlig i livet.

Dr. Perry gikk detaljert inn på hvor - 
dan hjernen er bygget opp, når i livet 
hvilke deler utvikles, og hvilke utslag 

traumer og neglekt kan manifistere seg 
hos barn som har opplevd dette. Og 
hovedbudskapet som de tusen delta-
kerne til stadighet ble påminnet om: 
Hvis man er regulert, vil man ha god 
adgang til «tenkehjernen» (cortex). Når 
man ikke er regulert, både som barn og 
voksen, tar de to mer primitive delene 
av hjernen over. Dermed drives man av 
følelser og overlevelsesinstinkt, ikke 
rasjonelle tanker.

Stress man ikke er i stand til å takle, 
som er uforutsigbar, overveldende eller 
går over lang tid, er situasjoner der man 
blir uregulert. Barn takler stress i mindre 
grad enn voksne, men det er viktig å 
øve på å takle stress i forutsigbare, mode - 
rate og kontrollerte doser, forklarte Dr. 
Perry og Dr. Ablon. Dette trener opp 
hjernen til å takle mer motstand og  
sam tidig klare å ha tenkehjernen koblet 

på.
Men det er opp til den voksne å 

hjelpe barnet med dette, påpekte de.
 

Ved å være tilstede, inntonet og responsiv 
er du med på å regulere, bygge en god 
relasjon og etterhvert også hjelpe barnet 
med å skape fornuft av det som skjer. 
Dette bygger barnets hjerne. Da er det 
avgjørende at du er en rolig voksen i 
situasjoner som ikke er rolige, for husk: 
Du får i retur de signalene du sender ut. 
 Dr. Bruce Perry

Barn gjør alltid så godt de kan 
Ablon presenterte så hvordan barn alltid 
gjør så godt de kan, ut fra de forutset-
ningene de har.

– Hvis et barn klarer å gjøre så godt 
hun kan, så gjør hun det. Hvis noe står i 
veien for henne, derimot, så er det vår 
jobb som voksne å finne ut hva det er og 
hjelpe henne. «This is common sense», 
forteller Ablon fra scenen.

– Men som min 102 år gamle beste - 
far sier: «Common sense ain´t too com - 
mon». Og han har rett. For er det ett sted 
der dette ikke er vanlig, så er det rundt 
utfordrende barn. Og jeg snakker ikke da 

Barn gjør alltid så godt de kan
Barnehøydekonferansen kunne i år skilte med to navn av de virkelige store innenfor 
det som handler om barn og unges utvikling – Dr. Bruce Perry og Dr. Stuart Ablon.

                                 Om forfatteren 
• Siri L. Thorkildsen er kommunikasjonsansvarlig hos RVTS Sør. Hun 
har en Bachelor (Hons) i International Journalism, og Master i 
Public Relations fra Liverpool John Moores University og Leeds 
Metropolitan University. Siri har flere års erfaring i avis- og 
kommunikasjonsbransjen, samt bistandsbransjen og har vært 
redaktør for ulike magasiner, nettsider og sosiale medier.



12  Fosterhjemskontakt 6/18

om barna, jeg snakker om de voksne: Vi 
mister hodet, blir sinte og innfører straffetil-
tak. Folk flest oppfører seg ikke som om barn 
gjør så godt de kan.

– Jeg har ennå ikke møtt et barn som 
foretrekker å gjøre noe galt eller feil. Det 
viktigste vi derfor kan gjøre er å finne ut 
hva barnet sliter med for å få det til. Og vi 
trenger å forstå hvorfor de ikke oppfører seg 
slik vi ønsker, ellers kan vi ikke hjelpe dem.

Ablon introduserte samarbeidende 
problemløsning som et verktøy i hvor - 
dan vi kan hjelpe barn når de står oven - 
for vanskelige situasjoner.

 
Samarbeidende problemløsning utvikler 
hjernen. Det gjør barna klar over, på en 
relasjonelt god måte, hva som forventes av 
dem. De gjøres medansvarlige og får akku - 
rat passe doser med stress til at hjernen 
utvikles på en måte som gir dem et godt 
grunnlag for å se på problemer som 
muligheter. 
 Dr. Stuart Ablon

– Verden trenger dette. Straff, konsekvens-
tenking og autoritære voksne utvikler 
ingen verdens ting hos barnet. Det påfører 
bare frykt, stress og utford rende atferd på 
barna. Disse barna er vår framtid, og 
verden trenger mennesker som kan se 
muligheter, som lytter og finner løsnin-
ger, sa han.

Erfaringer fra Norge
Orion Buskerud Ungdomshjem og 
Østbytunet senter for behandling og 
fagutvikling er to sentre som på hver 
sin måte har tatt i bruk Dr. Perrys 
nevrosekvensielle modell, og har en 
grunnleggende filosofi om at barn gjør 
så godt de kan utifra de forutsetningene 
de har. Begge presenterte erfaringer fra 
sine sentre, i møte med noen av de 
barna som har det vanskeligst.

De fikk fram hvor viktig det er å 
kjenne seg selv som hjelper, på godt og 
vondt. Og verdien i et trygt kollegie 
som ønsker deg vel. De var tydelige på 
at en regulert og rolig voksen, som viser 
at man genuint bryr seg om barnet og 
ønsker det vel, er avgjørende i situasjo-
ner der barna viser sterke smerteuttrykk 
i form av intens, voldelig eller avvisende 
adferd.

De presenterte også hvor avgjørende 
sansemotorisk stimulering er for å hjelpe 
barna koble på tenkehjernen, og hvor - 
dan dette hjelper utvikle hjernen. Del - 
takerne fikk en grundig innføring i til - 
standsavhengig fungering, som hjelper 
oss å forstå hvor aktivert barnet er.

 Jo mer aktivert barnet er, jo færre ord må 
vi bruke. 
 Kaja Næss Johannessen,  
 Østbytunet senter for  
 behandling og fagutvikling

Både Orion, Østbytunet og professor 
Dag Nordanger fra RVTS Vest ga oss 
på ulike vis innsikt i hvordan sansemo-
torisk regulering er avgjørende for 
hjernens utvikling, og som hjelp til å 
koble på tenkehjernen.

Deltakerne fikk også med seg hjem 
et par fysiske eksempler på hvordan 
sanse motorikken kan stimuleres for 
barn som trenger hjelp til dette; en 
strikk man kan feste mellom stolbeina i 
klasse rommet som de kan sparke i – og 
der med slippe å forstyrre klassekamera-
tene ved at de går rundt i klasserommet 
når de er urolige – og en liten massasje-
ring som stimulerer fingre og hender og 
sender beroligende signaler til hjernen.

– Det har vært en veldig inspirerende 
og lærerik konferanse med imponerende 
foredragsholdere. Det er veldig godt at 
fagfeltet får implementert denne type 
innsikt og forståelse, meldte en av del - 
takerne oss etter at de to dagene var 
omme. 
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• Av Siri L. Thorkildsen 
Kommunikasjonsansvarlig, RVTS Sør

To av verdens ledende forskere på utvik - 
lingstraumatiserte barn gjestet nylig 
Barnehøydekonferansen. Kvelden før 
konferansen startet, var vi så heldige at 
vi fikk intervjuet dem begge.

Dr. Perry i The Child Trauma 
Academy har jobbet i en årrekke med 
barn som har opplevd det mest brutale 
man kan tenke seg. Som har opplevd 
langvarige traumer og grov neglekt. 
Han har utviklet en nevrosekvensiell 
modell, som tar utgangspunkt i hva 
belastningene barnet har opplevd fører 
til, rent utviklingsmessig. Dermed kan 
man hjelpe barnet til å heles, ved å 
forstå hvilke hjernefunksjoner som har 
fått en forstyrrelse i utviklingen ved å se 
det i sammenheng med når i livet 
belastningen skjedde.

Dr. Ablon i Think: Kids ved Massa-
chusetts General Hospital har forsket 
på hvordan problemløsning gjennom 
samarbeid hjelper barn – og voksne – 
til å skape gode relasjoner, skape trygg - 
het og utvikle hjernen. Her inviterer 
man barnet med på å finne ut av pro - 
blemet, sammen, gjennom empatisk 
lytting og samarbeid. Sammen ønsker 
Dr. Perry og Dr. Ablon å inspirere 
hjelpere til møte barn som har det 
vanskelig, på en måte som vil være 
utviklende for disse barna.

– Du gjør en stor forskjell
Hva er deres viktigste budskap til de 
som jobber med barn som har det 
vanskelig? 
 
Dr. Perry begynner: 
– Mitt viktigste budskap er at du gjør en 
stor forskjell. Du spiller en stor rolle, og 

det er så utrolig viktig at du er sam-
men med disse barna. Det viktigste du må 
huske er at selv om det er vanskelig, så vil 
disse møtene ha en betydning, og dette vil 
gjøre en forskjell for disse barna. Disse 
møtene gir mulig heter for hjernebaner til 
å bli reparert, og nye baner kan skapes.
  
Dr. Ablon utfyller: 
– Noen ganger er denne betydningen mye 
sterkere enn man kanskje forstår selv, til 
og med når møtet bare varer noen sekun - 
der. Disse møtene kan ha enorm effekt for 
utvikling.

 
De som er i den viktigste posisjonen til å 
hjelpe disse barna, er de som er mest sam - 
men med dem. Det er samtidig de som 
har minst utdanning, lavest lønn og 
vanske ligst jobb. Men de har den viktigste 
jobben. 
 Dr. Stuart Ablon

Eksklusivt intervju
RVTS Sør har intervjuet Dr. Bruce Perry og Dr. Stuart Ablon om hvordan vi kan bruke 
deres forskning i praksis. Det de hadde å si er både viktig, og inspirerende.

To av verdens ledende forskere på utviklingstraumatiserte barn gjestet nylig Barnehøydekonferansen, Dr. Perry i The Child Trauma 
Academy, og Dr. Ablon i Think i Kids ved Massachusetts General Hospital. Foto: Siri L. Thorkildsen
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Kjærlighet er nøkkelen
Dr. Perry, du har sagt at kjærlighet er den 
viktigste og sterkeste forandringsagenten. 
Hva er betydningen av dette når man 
jobber med barn som har det vanskelig? 
 
– Når jeg snakker om «kjærlighet», så er 
det fordi jeg ønsker å anerkjenne det 
følelsesdrevne elementet som går på det å 
kunne stå i det når det koker som verst. 
Der du klarer å anerkjenne barnet for 
den han er, selv om han kanskje er veldig 
utfordrende.

 
Det er kjærligheten som gjør at du klarer 
å være tilstede, oppmerksom, inntonet og 
responsiv i disse helende øyeblikkene. 
 Dr. Bruce Perry

– En av de tingene vi vet, er at det å være 
tilknyttet noen er noe av det vik tigste når 
du skal heles. Ideelt sett betyr dette at 
noen viser deg kjærlighet. «Kjær lighet» 

betyr så mangt, i ulike relasjoner. Men 
det jeg mener er viktig i en helende 
relasjon, er at du ser på per son en på en 
positiv måte, uansett hva som skjer. Og at 
du vil være der for dem, selv om du 
kanskje ikke forstår dem eller vet hva du 
skal gjøre. Du viser at du er der, og at du 
gjør det du kan for å hjelpe. Det er 
kjærlighet som har en reell terapeutisk 
virkning, sier Perry.

– Og det er virkelig vanskelig å elske et 
barn når de oppfører seg på sitt verste. Og 
det er den største utfordringen, for det er 
disse barna som trenger det mest. Dessverre 
gjør atferden deres det vanske lig, for den 
er avvisende og ofte ufin. Dr. Perry har 
hjulpet oss å forstå hvor dan denne at ferden 
er et resultat av traumer, og det har gitt 
mennesker en mulighet til å se på disse 
barna og atfer den i et nytt lys, endre hold-
ning til barna de møter og møte dem på 
en mye mer human og snill måte, noe 
som gjør det mulig å faktisk hjelpe disse 

barna på med respekt – noe de sjelden 
opplever, men er akkurat det de trenger, 
legger Ablon til.

Barn gjør så godt de kan
Når du, Dr. Ablon, sier: «Skill, not will», 
altså at barn gjør så godt de kan ut fra de 
forutsetningene de har: Hvordan kombine-
rer vi det med Dr. Perrys syn på kjærlig het? 
  
– Dette er utrolig sammenfallende, sier 
Ablon.

– Det Dr. Perrys forskning viser er at 
disse barna ikke oppfører seg dårlig fordi de 
vil, de gjør faktisk så godt de kan. Hadde 
de klart det, hadde de gjort det. Og hvis 
de ikke får det til, så er det noe som gjør 
at de ikke får det til. Det Dr. Perry gir oss 
er en forståelse av hvor for det er slik, ut - 
viklingsmessig sett, mens problemløsning 
gjennom samarbeid gir noen praktiske 
verktøy for å kunne gjøre noe med dette.

– Ja, de passer som hånd i hanske med 

To dager. Tusen deltakere. Verdensledende forskere på hjernens utvikling, traumer og relasjon på scenen, som viste oss hvordan vi med 
varme og empati kan hjelpe barn som har det vanskelig. Barnehøydekonferansen 2018 er over. Nå begynner endringsarbeidet.
Foto: Siri L. Thorkildsen
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hverandre, for det vi prøver å for stå ved 
barnet er: Hvor er de, utviklings messig 
sett, sier Perry.

– Altfor ofte har vi en forventning til 
barnet basert på alder. Men på grunn av 
neglekt, traumer, eller andre ting som har 
stått i veien for dem ligger de etter emo - 
sjonelt, sosialt og kognitivt. Det er en  
ved  varende «mismatch» som skaper 
kon flikt, så i det øyeblikket man klarer å 
for stå hvor barnet er, utviklingsmessig 
sett, kan man faktisk møte barnet på 
riktig nivå. Og hvis man da bruker pro-
blemløsning gjennom samarbeid, så kan 
vi møte barnet der det er. Da kan vi 
skape små, herlige doser med utfor dringer 
som kan hjelpe dem å lykkes, og få dem 
inn i en god utviklingsmessig bane igjen. 
Det er virke lig nydelig, når man tenker 
på det!

Hvorfor trenger verden problemløsning 
gjennom samarbeid?

 Store deler av verden misforstår fortsatt 
hvorfor barn ikke oppfører seg bra, eller 
når de ikke gjør det vi vil de skal gjøre. 
Resultatet er at vi bommer på hva vi gjør 
for å hjelpe, og dette ser vi ekstra godt når 
det kommer til barn og ungdom som 
utfordrer oss.
 Dr Stuart Ablon

– De har opplevd mye motstand og de 
henger etter sine jevnaldrende. Vi antar 
at dette er noe de gjør med vilje. Det vår 
forskning viser, derimot, er at utfor drende 
atferd er et resultat av at de ikke kan. Det 
er ikke fordi de ikke vil. Dette ser vi gjen - 
speiler seg i fleksibilitet, fru strasjons tole-
ranse og problemløsning hos barnet. Men 
dette kan læres. Og hvis vi bygger opp 
evnen til å klare dette, i et kjærlig, for - 
ståelsesfullt miljø, så kan man legge til 
rette for utvik ling, og redusere utfordrende 
atferd, uten å måtte ty til makt og kon - 
troll – noe vi van ligvis ser på som en 
løsning, når vi står oven for utfordrende 
atferd, svarer Dr. Ablon.

 Er det virkelig slik, alltid, at barn gjør 
så godt de kan? Alle som har opplevd 
legge tid med små barn, har vel tenkt at 
her må det stå like mye på lysten? 
 
Dr. Ablon ler, og svarer at det er nok 
noen ganger viljen ikke alltid er på 
plass. 
– Men jeg stoler ikke på at vi voksne for - 
står forskjellen på vilje og ferdighet, i øye - 
blikkene der det er som viktigst å forstå 
forskjellen. For det er i de øye blikkene vi 
er sinte, frustrerte, stresset. Man er trøtt 
selv, har masse å gjøre. Man er ikke i 
riktig sinnstemning til å avgjøre om 
barnet ikke gjør det du sier fordi det ikke 
klarer det, eller fordi det ikke vil. Så da 
er det lurest å ta den tryg geste løsningen, 
nemlig å anta at barnet ikke klarer å 
gjøre det du ber det om.

 
Du mister ingenting ved å behandle et 
barn empatisk med forståelse for at dette 
kanskje er vanskelig for dem. Men å 
behandle barnet som om det ikke ønsker å 
gjøre som du ber det om, det sender deg 
ned en farlig vei. Så det er alltid tryggest 
å anta «skill, not will». 
 Dr Stuart Ablon

Revolusjon tar tid
Vi snakker om at deres forskning har 
revo lusjonert fagfeltet og bidratt til et 
paradig meskifte, der vi nå fundamen-
talt endrer hvordan vi ser på, og rela - 
terer oss til, barn som har det vanskelig. 
Hva tenker dere om dette?  
 
– Jeg tror folk innser at denne endringen i 
hvordan vi ser på barn som har det vanske - 
lig, er fornuftig. Men foran dring er virke - 
lig vanskelig, for hvordan legger man til 
rette for at vi kan hjelpe et barns hjerne med 
å heles og endres? Da må man også endre på 
den voksnes hjerne så vi kan tenke og oppføre 
oss annerledes rundt barna. Alle disse voksne 
sitter ofte fast i en struk tur, i systemer, der vi 
har gjort ting på en spesi ell måte over lang 
tid. Det krever mye på gangsmot, arbeid – 
og ærlig talt, ubehag – å endre på dette for 
oss voksne også, svarer Ablon.

– Vi har snakket om disse konseptene i 
tretti år, men det er først nå det pipler 
inn i det profesjonelle liv uten altfor mye 
motstand og negative reaksjo ner. Så det 
tar tid, supplerer Perry.

Dr. Ablon referer så til sin 102 år 
gamle bestefar som pleier å si: «Det er 
egentlig ingen forskjell mellom å ta feil, 
og ha rett for tidlig.»

 
«Common sense ain´t too 
common»
Dette er da vitterlig «common sense»? 
Det er jo basert på menneskers iboende 
urkraft som kjærlighet og relasjon. 
Hvorfor har vi ikke fokusert på dette 
tidligere? 
 
Igjen refererer Ablon til sin bestefar.
Min bestefar pleier å si at «common sense 
ain´t too common». Det er sant. Det er 
ikke vanlig. Spesielt når vi møter utfor-
drende atferd. 
 Dr. Stuart Ablon

Jo mer jeg jobber med dette, jo mer ser  
jeg at det vi må jobbe mest med er å 
hjelpe voksne til å holde seg rolige i 
vanskelige situasjoner. Å være regulerte 
når det koker. Det handler om de voksne, 
og deres evne til å holde seg regulert, da  
er halve jobben gjort. Mesteparten av 
tiden er det vår egen uregulerte atferd  
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som skaper eskalerende atferd – og det er 
da vi ikke bruker «common sense» og vi 
ikke har tilgang til vår egen tenke  - 
hjerne.

– Det er her en forståelse av hjernens 
oppbygging er nyttig. Det hjelper oss til å 
forstå at våre følelser og uregu lerte atferd 
«smitter» over på andre. Det resulterer i 
en uregulert samhandling med barnet, 
som har det vanskelig og ikke får det noe 
lettere av at vi er uregu lerte. Hvis man 
lærer seg problemløsning gjennom samar-
beid vil man få noen konkrete strategier 
som hjelper oss å trekke oss litt tilbake, 
selvregulere oss og gå inn i situasjonen 
igjen på en roligere måte, legger Dr. 
Perry til.

Dr. Ablon skryter så av Dr. Perrys 
arbeid, i forbindelse med dette.

– Noe jeg alltid har tenkt at du gjør 
på en vidunderlig måte, Dr. Perry, er å 
understreke at:

 
Hvis det er «smittsomt» å være uregulert, 
så er de gode nyhetene at det også er 
«smittsomt» å være regulert. Så hvis vi 
voksne klarer å holde oss regulerte, så vil 
vi hjelpe barna med å regulere seg også. 
 Dr. Stuart Ablon

Den gode hjelper
Vil dere si at det å klare å holde seg 
regu lert når det koker, er den viktigste 
kvali teten for en «god hjelper»?

– Det er i alle fall en god start, sier Dr. 
Perry kontant.

Ablon nikker og er enig.
– Det er i alle fall helt nødvendig. Om 

det er tilstrekkelig? Vel, jeg tror at hvis 
man klarer å holde seg regulert, så er det 
mye annet som kommer naturlig. Og mye 
kan også da læres.

 
Man kan faktisk lære en gammel hund 
nye triks, tro det eller ei. 
 Dr. Stuart Ablon

– Vi ser at den beste muligheten for hel - 
 ing for barn som har opplevd traumer, er 
posi tiv tilknytning, og det handler om 
rela sjon. Det vi ser fra vår forskning er at 
den største påvirkningen på hvor dan den 
som har opplevd traumer har det i dag, er 

ikke hva de har opplevd, men hva slags 
tilknytning og relasjoner de hadde da de 
opplevde det. Det andre vi har erfart, er 
at uansett hva som har skjedd med en 
person, så er hvilke rela sjoner du har per  
i dag også utrolig viktig for hvordan du 
har det. Dette er viktig for hvordan vi ser 
på tidlig barn dom og traumer, og hvor - 
dan vi hjelper de som skal hjelpe disse 
barna:

 
Hvis alle som er i barnas liv forstår hvor  - 
dan traumer kan påvirke, og vi hjelper 
dem å være tilstede og relasjonere på en 
god måte, så vil disse barna få det mye 
bedre. 
 Dr. Bruce Perry

Voldelig ungdom  
– hva med dem?
Det er mye debatt i Norge nå om ung - 
dom som viser voldelig, farlig atferd 
ovenfor andre, og hvordan vi skal 
hjelpe disse mens vi samtidig skjermer 
andre fra å bli skadet. Det har vært mye 
kritikk og spørsmål om grenseløshet, 
samtidig som dere påpeker: Konsekvens 
og straff har ingen nytteverdi for disse 
ungdommene. Hvordan navigerer vi i 
dette landskapet?  
 
Dr. Perry begynner: 
– En av tingene vi snakker om, er at det 
ikke er en «one size fits all». Vi må bli 
kjent med ungdommen, og forstå hvem 
hun eller han er. De har alltid en historie 
som vil hjelpe deg med å forstå hvorfor de 
er voldelige. Og det øyeblikket du forstår 
hvorfor, så har du forhåpentligvis også 
bygget en god relasjon til dette barnet. Da 
har du et startpunkt for arbeidet. Så mitt 
budskap er: Bli kjent med, virkelig kjent 
med, dette barnet, sier han og ser på Dr. 
Ablon.

– Ja. Og jo mer skremmende oppførsel 
barnet viser, jo mer uregulerte blir vi 
voksne også. Og da mister vi muligheten 
til å finne effektive måter å hjelpe på.
Jeg sier gang på gang: Ikke fokuser på 
atferden. Hvis du vil redusere en voldelig 
atferd, vil jeg påstå at det verste du kan 
gjøre er å fokusere på den voldelige 
atferden 
 Dr. Stuart Ablon

– Den skremmende atferden skremmer 
andre. Og da skrur man av sin egen 
tenkehjerne og responsen blir reaktiv, 
kategorisk, forenklende og straffende, sier 
Perry.

Ablon har forsket på amerikanske 
skoler, og trekker fram et eksempel 
derfra:

– Når skremmende ting skjer på 
skolene i USA, så ser vi akkurat denne 
reaksjonen i form av reaktive, kategoriske, 
forenklende og straffende tiltak. Og det vi 
også ser, er at dette fører til mindre trygge 
skoler. Når man prøver å presse gjennom 
sin vilje i situasjoner som er eksalerte, 
fører til utrygghet. Og det er ingenting 
ved dette som reduserer sjansene for at 
dette vil gjenta seg. Barna lærer ingenting 
av dette, og dermed er faren stor for at de 
gjentar den skremmende oppførselen. Der - 
for er det så fantastisk når man endrer 
tankesettet til å bygge relasjon og gå inn 
for å løse problemer sammen, framfor å 
rette på og straffe. Da ser man fantastiske 
resultater, sier han og får støtte av Perry:

– Vi ser både fra problemløsning 
gjennom samarbeid og den nevrosekvensi-
elle modellen, at aggressiv atferd reduseres 
– og bruk av tvang går kraftig ned – når 
vi tar i bruk dette.

Begge understreker, derimot, at de ikke 
«unnskylder» dårlig oppførsel:

– Jo mer skremmende atferd, jo større 
sjanse er det for at folk ser på vårt bud - 
skap som en «unnskyldning» for denne 
atferden. Og det er viktig å forstå at vi 
unnskylder ikke farlig og dårlig atferd, 
men vi forklarer den. For hvis man ikke 
forstår hvorfor de oppfører seg slik, har 
man ingen mulighet til å fikse problemet, 
avslutter Dr. Ablon.


