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                         KURS I OSLO 
 

                      
Dr. Ross Greene 

 
Barn og unge som har en problematferd som er preget av raseriutbrudd, 
impulsivitet, svingende humør, verbal eller fysisk aggressivitet, trenger hjelp. 
De mistrives ofte sterkt i sin egen situasjon, i sine relasjoner, og faller utenfor i 
skolen og andre sosiale situasjoner.  
 
Hvordan kan foreldre og profesjonelle gi disse barna den hjelpen de trenger?  
 
Ross Greene er professor ved Harvard Medical School, og har utviklet metoden 
«Problemløsning Gjennom Samarbeid.» Gjennom dette kurset gir han gode råd 
og en systematisk tilnærmingsmåte til foreldre og profesjonelle som arbeider 
med barn og unge med utfordrende atferd.  
 

 
Mer informasjon om kurs med Ross Greene finner du ved å følge 

denne lenken.  
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Introduksjon

Det er tragisk hvor mye menneskelig potensial som kastes bort. På så mange 
skoler blir barn med sosiale vansker, emosjonelle vansker og atferdsvansker 
fortsatt misforstått, og de blir behandlet på en måte som opprettholder det vi 
nå vet om hvordan de ble utfordrende fra starten av. Den frustrasjonen og 
desperasjonen som foreldre og lærere kjenner, er til å ta og føle på. Mange 
lærere fortsetter å oppleve et enormt stress relatert til klasseromsproblematikk 
og til å håndtere foreldre, og får ikke den støtten de trenger for å hjelpe sine 
utfordrende elever. Halvparten av lærerne forlater sin profesjon i løpet av de 
første fire årene (i Norge er tallet femti prosent i løpet av de første fem årene, 
oversetter anm.), og barn med atferdsutfordringer og deres foreldre oppgis som 
en av hovedårsakene.1 Foreldrene vet at det er trøbbel på skolen, de vet at de 
får skylden, de føler at barna deres blir misforstått og feilbehandlet, men de 
føler seg maktesløse når det gjelder å gjøre ting bedre, og de føler seg motløse 
og uten mulighet til å påvirke overfor skolepersonalet. 
  Skoledisiplinen virker ikke. Ikke overraskende; å stramme grepet har ikke 
fungert. En undersøkelse fra Den amerikanske psykologforeningen (American 
Psychological Association) har nylig konkludert med at nulltoleranse-politik-
ken, som hadde som intensjon å minimere vold og atferdsproblemer i skolene 
våre, i stedet har hatt motsatt effekt. Et tilbakeblikk på ti års forskning viser at 
denne politikken ikke bare har feilet i å gjøre skolene tryggere og mer effektive 
til å håndtere vanskelig atferd, men faktisk har økt atferdsproblemene og ande-
len av elever som faller ut.2 Allikevel fortsetter barne- og ungdomsskoler i USA 
å dele ut mer enn 3 millioner utvisninger hvert eneste år, og talløse millioner av 
gjensittinger.3 
 Bak disse tallene, bak hver eneste gjensitting, bortvisning og utvisning, er 
mennesker – barn, lærere, foreldre – som gjør det beste de kan, med de verktøy 
de har. Dramatiske endringer må til for å hjelpe dem. Og min erfaring tilsier at 
disse endringene ikke vil bli så smertefulle og vanskelige som mange frykter. Vi 
kan ikke fortsette å gjøre det samme som vi alltid har gjort, og fortsette å miste 
barn i et omfang som mildt sagt er oppsiktsvekkende. Denne boken handler 
om å gjøre det på en annen måte. 
 Jeg samarbeider med hundrevis av utfordrende barn hvert eneste år. Disse 
barna ønsker seg ingenting annet enn å være bedre i stand til å håndtere de 
sosiale, emosjonelle og atferdsmessige utfordringene som kreves av dem på sko-
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len og i livet, men de ser bare ikke ut til å få det til. Mange har vært så mye i 
trøbbel at de har mistet troen på at voksne noen gang vil være i stand til å hjelpe 
dem. 
 Jeg samarbeider også med hundrevis av lærere hvert eneste år. De fleste av 
dem bryr seg virkelig om barn og vier enorme mengder tid og energi til de 
barna de underviser. Men de fleste innser snart at det å forstå og hjelpe utfor-
drende barn ikke var noen stor del av deres utdannelse, og at de virkelig kunne 
trenge hjelp med noen av disse elevene og deres foreldre. De fleste er så fanget 
i de daglige krav i undervisningen, og i alle nye tiltak som pålegges dem, at de 
rett og slett ikke har tid til å reflektere over hvordan de bedre kan hjelpe de 
utfordrende barna i klassene sine. 
 Jeg jobber også med hundrevis av foreldre til utfordrende barn hvert eneste 
år. De fleste er ivrige etter å samarbeide med skolepersonalet for å håndtere 
deres barns utfordringer på en effektiv og kjærlig måte, men de er ikke sikre på 
hvordan de skal gjøre det. 
 For ti år siden utgav jeg boken Eksplosive barn, som primært var rettet mot 
foreldre. Siden da har modellen jeg beskrev i boken, den såkalte Problemløs-
ning Gjennom Samarbeid-modellen (PGS), blitt implementert, ikke bare i 
tusenvis av husholdninger, men også i dusinvis av psykiatriske institusjoner, 
boenheter og ungdomsinstitusjoner, og også i vanlige klasserom og på skoler 
med spesialundervisning. Det har blitt tydelig at en bok som beskriver hvordan 
PGS-modellen anvendes på skoler, er sårt tiltrengt. 
 Nå vet du hvorfor jeg skrev denne boken, og hvem jeg skrev den til. Så la oss 
snakke litt om hvordan. 
 Å hjelpe barn med sosiale, emosjonelle og atferdsmessige utfordringer er 
ikke en mekanisk øvelse. Barn er ikke roboter, voksne er ikke roboter, og å 
hjelpe dem til å samarbeide er ikke som å styre roboter. Det er hardt arbeid, 
uryddig og ukomfortabelt, og det krever lagarbeid, tålmodighet og utholden-
het, spesielt siden arbeidet også innebærer å stille spørsmål ved konvensjonell 
visdom og praksis. Denne boken inneholder massevis av materiale og eksemp-
ler som kan hjelpe deg til å forstå utfordrende barn bedre, hvordan du kan 
iverksette PGS-modellen, og hvordan man samarbeider mot et felles mål: å 
hjelpe disse barna mer effektivt. 
 Du finner også en løpende historie om noen utfordrende barn og deres 
lærere, foreldre og lederne på skolen deres – og deres uryddige og ubehagelige 
kollektive forsøk på å gjøre ting bedre. Den løpende historien hjelper oss på 
flere måter. For det første flytter det boken raskt fra teori til praktisk virkelig-
het. For det andre bringer historien liv til de utfordringer, press, stressfaktorer, 
tvil, hindringer og uromomenter som kan oppstå. For det tredje gir det leseren 
de eksakte ordene man kan bruke i ulike sammenhenger. Ofte sier folk «Jeg 
forstår PGS-modellen, men jeg må vite hvordan den ser ut og høres ut i hand-
ling!» eller «Jeg trenger å få en følelse for språket i Problemløsning Gjennom 
Samarbeid». Og de spør: «Er det virkelig realistisk at en hel skole kan gjøre 
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dette?» Frem mot dette målet er historien rik på eksempler og dialog fra det 
virkelige liv. 
 Alle personene i historien er basert på lærere, foreldre og barn jeg har kjent 
og arbeidet med, utfordringene de har forsøkt å overvinne, og hvordan de 
gjorde det. Noen personer er sammensatt av flere, og navn og detaljer har blitt 
endret for å beskytte personenes identitet. Jeg kunne ha presentert karakterene 
i best mulig lys, men det ville ikke ha gjort dem særlig autentiske. Så rektoren 
i historien er ikke enhver rektor, bare rektoren på skolen i denne historien. Det 
samme gjelder for barna, foreldrene, lærerne og andre karakterer. De er ikke 
stereotyper, og det er heller ikke meningen at de skal være representative for 
alle. De er bare de karakterene jeg har valgt for å kunne vise hvilke vansker og 
komplikasjoner det kan innebære å omforme disiplinærkulturen i et klasserom 
og på en skole. 
 Jeg er heller ikke særlig spesifikk når det gjelder hvilken skole som beskrives. 
Det er helt klart en offentlig skole, og mye av handlingen finner sted i sjette 
klasse, men jeg har med hensikt vært vag med hensyn til klassetrinn, etnisitet 
og sosioøkonomisk status i befolkningen. Mens disse detaljene noen ganger 
kan spille en rolle når det gjelder ytterpunktene, har det ikke noen dramatisk 
innvirkning på resultatene når man bruker PGS-modellen. Selv om mange 
jenter har utfordrende atferd på skolen, har jeg for enkelhets skyld valgt å 
hovedsaklig referere til utfordrende barn i denne boken som hankjønn. Mens 
denne boken er om barn med sosiale, emosjonelle og atferdsmessige utfordrin-
ger, bruker jeg termen barn med atferdsutfordringer og utfordrende barn for å 
dekke alle de tre områdene. Jeg har også referert til andre forfattere på forskjel-
lige steder gjennom boken. Disse referansene er listet opp i en separat del i 
slutten av boken. 
 Denne boken er ikke om det akademiske. Det finnes utallige satsninger på 
utdanningsområdet som forsikrer at barn får det de trenger akademisk. Denne 
boken er om de barna som på uforklarlig vis har blitt utelatt i andre satsnin-
ger. 
 Denne boken verken angriper eller beskylder lærere for noe. Ei heller angri-
per eller legger den skylden på utfordrende barn eller deres foreldre. Denne 
boken handler om behovet for å gjøre dramatiske endringer i et system som 
ikke fungerer verken for lærere, foreldre eller utfordrende barn, og om hvordan 
man kan gå frem for å gjøre disse endringene. Tre massive endringer er nødven-
dige: (1) en dramatisk forbedring i å forstå de faktorer som utløser utfordrende 
atferd hos barn; (2) skape forebyggende mekanismer for å hjelpe disse barna, i 
stedet for simpelthen å møte barna med reaksjoner; og (3) skape prosesser som 
gjør at man kan jobbe med problemer i samarbeid. 
 Ulike mennesker vil ta ulike ting med seg fra denne boken. For noen vil det 
være ganske nytt at utfordrende atferd kan spores tilbake til mangelfulle kogni-
tive ferdigheter. For andre kan det at konsekvenser har begrensninger, være en 
øyeåpner. For andre igjen vil de spesifikke bestanddelene i Problemløsning 
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Gjennom Samarbeid være fascinerende, og hvordan disse skiller seg fra (og ofte 
er mer produktive enn) andre måter å snakke med og bry seg om utfordrende 
barn på. Og for atter andre – kanskje de som har blitt noe slitne eller kyniske 
– kan denne boken kanskje tilby et friskt perspektiv og nytt håp. 
 Som alltid, for å få mest mulig utbytte av det du nå skal lese, trenger du ikke 
andre forkunnskaper enn et åpent sinn og evnen til å se for deg muligheter. 

 Ross W. Greene
 Boston, Massachusetts
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Forord

Det er med stor glede og optimistisk forventning jeg skriver forord til Ross W. 
Greenes fremragende bok. Her har vi en profesjonell og erfaren forsker og 
praktiker som virkelig vet hva han snakker og skriver om, når det gjelder det 
raskt voksende antall av barn og unge som dagens skole vender ryggen til. Ikke 
bare i Norge, men over hele den vestlige verden, har både skolefolk, psykologer 
og politikere blitt ofre for myten om at alle disse barna er umulige å undervise 
og utenfor pedagogisk rekkevidde, og at de derfor må overlates til spesialister 
eller eksperter. 

Allerede fra begynnelsen av nittitallet følte mange lærere og skoleledere at de 
måtte forsvare seg, og noen forsøkte å overleve ved å gi foreldrene skylden for 
de «uoppdragne» barna, eller ved å appellere til de ansvarlige politikerne. Kri-
tikken av foreldrene førte naturligvis ingen steder, og det gjorde dessverre heller 
ikke deres bønner til politikerne. 
 For saken er jo den, at lærerne hadde rett, i den forstand at de var, og stadig 
bare er, utdannet til å undervise de flinke og snille elevene, og ikke ante hva de 
skulle stille opp med overfor barn som også hadde andre behov som måtte til-
godeses, dersom undervisningen og læringen skulle bli vellykket. Parallelt med 
denne (mangelen på) utvikling begynte PISA-rapportene å få en fullstendig 
overdreven betydning i politikernes måte å tenke på, og lærerne befant seg, som 
amerikanerne sier, «between a rock and a hard place».
 Politisk forsøkte man først å diktere «inkludering», fordi man innså at det 
voksende antallet barn som skolen ikke kunne møte på en relevant og fruktbar 
måte, ville bety en enorm økning i de offentlige utgiftene. Deretter kom et 
nesten like mislykket prosjekt, som i PISA-panikkens ånd kom til å hete «kunn-
skapsløftet». Tilbake sitter mange lærere og foreldre med sin usikkerhet og 
avmakt, og flere og flere barn og unge med opplevelsen av å være tapere. 
 Dette stigmatiserende stempelet har ikke bare en kolossal betydning for de 
berørtes forhold til seg selv og til samfunnet, til utdanningssystemet og arbeids-
markedet. Å være «taper» er også omtrent det verste man kan være i ungdom-
mens egen kultur, og dermed er håpløsheten komplett. 
I følge den siste rapporten (2011) fra Senter for økonomisk forskning AS, som 
har hatt som hovedoppgave å undersøke kostnadene forbundet med frafall fra 
videregående opplæring, er det slik at i dag faller en tredjedel av elevene i videre-
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gående skole fra. Nye beregninger viser at dersom vi fikk økt antallet elever som 
fullfører videregående skole, fra 70 til 80 prosent, ville vi spart 5,4 milliarder kro-
ner per årskull. Men det viktigste er det enorme tapet dette representerer for hver 
enkelt ungdom, for hver familie, for arbeidslivet og for samfunnet. Denne under-
søkelsen omfatter altså ikke alle de barn og unge som marginaliseres eller støtes ut 
av skolen, hvor beløpet i kalde kontanter naturligvis ville bli mye høyere. 

Disse tallene skriker etter nye perspektiver og ny kompetanse hos alle de fag-
grupper som beskjeftiger seg med skolebarn og ungdom. 

Det har vært gjort mange forsøk på å komme skolen og lærerne til unnsetning. 
En håndfull metoder, både de som er importert og de som er utviklet nasjonalt, 
men som imidlertid alle har den svakheten at de ikke tar høyde for barns og 
unges reelle og akutte behov. De tar primært utgangspunkt i lærernes virkelig-
hetsforståelse og legitime behov for støtte og sikkerhet i det daglige arbeidet, og 
dermed er metodenes verdi og holdbarhet naturligvis begrenset. De øker ikke 
lærernes almenne pedagogiske kompetanse, men gir dem bare et nytt alibi for 
å ekskludere de elevene som i dag allerede taper. På akkurat samme måte som 
ved at mange skoler forsøker å løse dette ekstremt komplekse problemet ved 
hjelp av atferdsregler – kalt «elevstandard» – som intet menneske med vondt i 
sjelen kan overholde, uten å få enda mer vondt. 
 I denne boken beskrives både en metodikk, flere metoder og et perspektiv 
som tar høyde for alle parters viktigste interesser: konstruktive mellommen-
neskelige relasjoner og læring, som også medfører realistisk håp om et godt liv 
og en fremtid som verdifulle samfunnsborgere. 
 Ross W. Greenes metodikk er ikke evidensbasert i klassisk norsk forstand. Den 
bygger på et langt bredere fundament av tverrvitenskapelig kunnskap og eksperi-
mentell klinisk erfaring. Tretti års arbeide med pedagogisk utvikling, blant annet 
i skolens verden, har overbevist meg om tre ting. Den første er at alle barn gjerne 
vil lære, og gjerne vil bidra i samfunnet, dersom de har selv den minste opplevelse 
av å bli tatt på alvor som individer. Den andre er at det finnes masser av engasjerte 
lærere som er parate til å utvide sin klassiske profesjonsforståelse, dersom de får et 
meningsfullt tilbud. Den tredje er at skolens kultur i alle europeiske land inne-
holder en nesten panisk angst for å miste den ekstreme, og helt ubegrunnede, 
definisjonsmakt, som den tradisjonelt har bygget sitt virke på. 
 For noen år tilbake ble jeg invitert til de danske skoleledernes årsmøte for å 
holde en forelesning om «vanskelige barn». Jeg avsluttet mitt innlegg med å gi 
dem en enkel måte å møte disse barna og ungdommene på, ved å foreslå at de, 
to ganger i året – før juleferien og sommerferien, samlet alle elevene i skolens 
aula eller gymsal og sa følgende: 

«I år som i fjor er det slik at nesten nitti prosent av dere har kommet på sko-
len nesten hver dag. Det er vi svært glade for, og vil gjerne takke dere for det. 
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Takk skal dere ha! Så er det ti prosent av dere som ikke har hatt lyst til å 
komme så ofte. Det er vi lei oss for, og dere vil vi gjerne snakke med etter 
ferien, for kun med deres hjelp kan vi gjøre skolen vår til en bedre arbeidsplass 
for oss alle.»

Den umiddelbare reaksjonen var mange fuktige øyne og nervøse håndbevegel-
ser, men det tok ikke lang tid før protestene veltet fram. Alle protestene handlet 
om angsten for å miste makten, hvis man gav «de vanskelige» og ulydige ele-
vene verdi og betydning. 

Nettopp dette handler store deler av denne boken om. Hvordan vi som voksne 
– med vår faglige og menneskelige integritet i behold – i forhold til disse barn 
og unge, kan sette våre tradisjonelle behov for makt til side, til fordel for den 
muligheten vi har til å øke både deres livskvalitet og vår egen konstruktive 
betydning og kompetanse. 

Nevrobiologien – nærmere bestemt den delen av den som beskjeftiger seg med 
hjernens funksjon i forhold til læring – har for mer enn ti år siden påvist at all 
læring hos barn (både akademisk og sosialt) etterlater seg to sammenfallende 
matriser i hjernen: en kognitiv og en emosjonell. Det interessante er, at den 
emosjonelle matrisen alltid overdøver den kognitive. Opplevelsen av å være 
elev er altså utslagsgivende for læringens kvalitet. Hvis man med andre ord 
føler seg dum, «feil», utenfor eller kritisert, blir resultatet dårligere. Det samme 
gjelder selvfølgelig for lærere og foreldre, som forgjeves forsøker å gi sine barn 
og elever alt det gode som de, av mange forskjellige årsaker, i øyeblikket ikke er 
i stand til å ta i mot og integrere. Ingen har noe å tjene på dette gjensidige neder-
laget. 
 Det er store og viktige forskjeller mellom norsk om amerikansk skole, barne-
syn og kultur, som det er viktig å være oppmerksom på. De erfaringer, den 
kunnskap og de erkjennelser som denne bokens forfatter beskriver, er imidler-
tid transkulturelle og allment gyldige, og er beskrevet med stor empati for alle 
parter i denne utmattende konflikten. 
 Jeg vil på det varmeste anbefale denne boken også til foreldre, som ofte står 
maktesløse i valget mellom en diagnose (som betyr penger til hjelp og støtte) og 
sosial eksklusjon. Tenk om vi kunne forandre vår praksis, slik at pengene følger 
familiens og barnets behov og den reelle faglige kompetansen! 

Jesper Juul 
Famlab.no
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ser dem på TV, spesielt hvis de skader noen ille nok eller geleides bort fra skolen 
i håndjern. Risikoen er stor. Når vi ikke hjelper sånne som Joey, mister vi 
dem. 
 Hvordan skal vi hjelpe fru Wood? Et annet stort spørsmål. Fru Woods klas-
serom er fullt av barn med alle slags faglige, atferdsmessige, sosiale og emosjo-
nelle utfordringer. Hun ønsker ikke noe annet enn å gi dem all den hjelpen de 
trenger. I årenes løp bruker hun masse tid og legger mye energi i å hjelpe dem, 
men har ikke mye å vise til som forsvarer hennes innsats. I det minste trenger 
hun en måte å forsikre seg om at de utfordrende barna i klassen hennes ikke 
forstyrrer læresituasjonen til de andre elevene. Men hun har også prøver å gjen-
nomføre, timer å forberede, utallige møter å delta i og nye skoleplaner å for-
døye og sette i verk, så hun har tidspress nok som det er. Når vi ikke hjelper fru 
Wood, mister vi henne også. 
 Hva gjør vi med Elisabeth Lowell? Verden er skremmende, ensom, ufølsom 
og frustrerende for foreldre med utfordrende barn, og enda mer hvis barnet er 
utfordrende på skolen. Elisabeth Lowell har blitt vant til å føle seg beskyldt for 
sin sønns vanskeligheter, hun er vant til stirringen fra mennesker som identifi-
serer henne som moren til «det barnet». Hun er altfor kjent med de forskjellige 
medisinene som brukes til å behandle utfordrende barn, og altfor kjent med 
bøkene og TV-showene som karakteriserer henne som en passiv, ettergivende, 
ufølsom, umotivert og uskolert forelder. Det er millioner av foreldre som Elisa-
beth Lowell der ute, og alle ønsker at det fantes en bedre måte, en som faktisk 
virker. 
 Hvis vi skal kunne begynne å hjelpe Joey, fru Wood og Elisabeth Lowell, 
trenger vi å vie mye større oppmerksomhet til det vi nå vet om hvordan barn 
utvikler seg til å bli utfordrende. Deretter må vi overveie noen viktige spørsmål. 
Tar den måten vi disiplinerer barna i skolen på, egentlig hensyn til de faktiske 
faktorene som utløser barnas sosiale, emosjonelle og atferdsmessige utfordrin-
ger? Hvis ikke, hva bør vi gjøre i stedet? 
 Det vi har tenkt om utfordrende barn – at de er manipulerende, oppmerk-
somhetssøkende, har tvangsatferd, er umotiverte og grensetestende, og at disse 
egenskapene er forårsaket av passive, ettergivende, inkonsekvente og utydelige 
foreldre som ikke setter grenser – er i de fleste tilfeller langt fra blink. Resultatet 
er at tiltakene som settes inn, også er langt fra blink. Så hvis du tror at passive, 
ettergivende, inkonsekvente, utydelige foreldre er årsaken til at barnet oppfører 
seg uakseptabelt, da vil du komme til å legge mye krefter i å være rigid, fast, 
konsistent og tydelig, typisk gjennom bruk av konsekvenser (belønninger og 
straff ). Vi lever i en kultur hvor mange voksne bare tenker på ett ord, kun én 
måte å håndtere barn som ikke møter voksnes forventninger, på: konsekvenser. 
Konsekvenser kan bety belønninger for passende oppførsel (på skolen kan det 
være spesielle privilegier eller klistremerker, smilefjes, billetter eller poeng som 
kan veksles inn i spesielle premier), eller straff (fjerning av privilegier, få ekstra-
oppgaver, timeout, gjensitting eller bli bedt om å gå på gangen) for upassende 
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oppførsel. Konsekvenser er fantastiske når de virker. De er ikke fullt så fantas-
tiske når de ikke virker. Og de virker ofte ikke på de barna som de brukes mest 
på.1 
 Grunnen er at konsekvenser faktisk bare hjelper oss å oppnå to mål: (1) å 
lære barna elementære kunnskaper om riktige og gale måter å oppføre seg på, 
og (2) gi barna oppmuntring til å oppføre seg på riktig måte. Men – og dette er 
viktig – flertallet av utfordrende barn vet allerede hvordan vi vil at de skal oppføre 
seg. De vet at de burde gjøre det de blir fortalt. De vet at de ikke skal forstyrre 
klassekameratene sine eller løpe ut av skolen når de er lei seg eller flaue. Og de 
vet at de ikke skal slå noen, banne eller rope ut i klassen. Derfor trenger de ikke 
at vi legger masse krefter i å lære dem hvordan vi vil at de skal oppføre seg. Og 
mens dette kan synes vanskelig å tro, vil allerede de fleste utfordrende barn 
oppføre seg riktig. De trenger ikke at vi fortsetter å gi dem klistremerker, nekter 
dem friminutt eller utviser dem fra skolen; de er allerede motivert. De trenger 
noe annet fra oss. 
 Denne bokens premisser bygger på at barn med atferdsvansker mangler vik-
tige tenkeferdigheter, en idé som støttes av de siste tretti års nevrovitenskapelige 
forskning på barn som er aggressive og har vansker med å komme overens med 
voksne, barn med ADHD, depresjon eller angstlidelser, ODD (Oppositional 
Defiant Disorder / trasslidelse), CD (Conduct Disorder / atferdsforstyrrelse) og 
språkrelaterte lidelser. Tenkeferdighetene som er involvert, kommer ikke inn-
under de typiske akademiske områdene som lesing, skriving eller regning, men 
snarere områder som går på å regulere følelser, å vurdere utfallet av sine hand-
linger før man handler, å forstå hvordan ens oppførsel påvirker andre, å ha 
ordforråd til å gi uttrykk for at noe er i veien, og å respondere på endringer i 
planer på en fleksibel måte. Med andre ord, disse barna har en utviklingsforsin-
kelse, en form for lærevanske. På samme måte som at barn som har forsinkede 
leseferdigheter, har vanskeligheter med å mestre ferdighetene som trengs for å 
bli dyktig på å lese, har barn med atferdsutfordringer vanskeligheter med å 
mestre ferdighetene som trengs for å håndtere livets sosiale, emosjonelle og 
atferdsmessige krav. (Videre i boken beskrives dette som Mangelfulle ferdigheter, 
i betydningen ferdigheter med etterslep eller en utviklingsforsinkelse relatert til 
tenkeferdigheter. Oversetter anm.) 
 Hvordan hjelper vi barn som har tradisjonelle utviklingsforsinkelser? Først 
vurderer vi hvilke faktorer som forstyrrer innlæring av nye ferdigheter, deretter 
gir vi dem trinnvis spesialtilpasset undervisning for å lære dem de ferdighetene 
de mangler, i et tempo de kan håndtere. Når du behandler utfordrende barn 
som om de har en utviklingsforsinkelse, og viser den samme medlidenhet og 
tilnærming som du ville ha gjort med enhver annen lærevanske, vil de respon-
dere mye bedre. Ved å fortsette å behandle dem som om de er umotiverte, 
manipulerende, oppmerksomhetssøkende grensetestere ... Ved å fortsette å 
stole tungt på konsekvenser for å møte de vanskene de har, vel, da gjør de ofte 
ikke særlige fremskritt. Dette fordi konsekvenser ikke lærer barn de tenke-
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ferdighetene de mangler, og ikke løser de problemene som utløser deres utfor-
drende atferd. Hvorfor har vi så nidkjært overøst disse utfordrende barna med 
konsekvenser? Fordi vi ikke har innsett at de har utviklingsforsinkelser. 
 Hvis konvensjonell skoledisiplin ikke virker på barn med sosiale, emosjo-
nelle og atferdsmessige utfordringer, ville den eneste grunnen til å fortsette å 
bruke den være fordi den virker for de barna som ikke har disse utfordringene. 
Sannheten er at de elevene som oppfører seg bra, ikke gjør det på grunn av 
skoledisiplinen. De oppfører seg fordi de har ferdighetene de trenger til å hånd-
tere livets utfordringer på en fleksibel måte. Derfor er det ingen grunn til å 
engste seg for nye tanker om hvordan vi kan gå frem for å møte behovene til de 
utfordrende barna. Skoledisiplinen virker ikke for de barna som ikke gjør det bra, 
og trengs ikke for de barna som gjør det bra. 
 Nå tilbake til det opprinnelige spørsmålet: Hva skal vi gjøre med Joey? Og 
hvordan skal vi hjelpe fru Wood og Elisabeth? 
 Akkurat som vi ville gjøre med enhver annen utviklingsforsinkelse. Vi skal 
hjelpe fru Wood og Elisabeth med å finne ut hvilke ferdigheter Joey mangler, og lære 
ham dem. Og vi skal hjelpe dem å finne ut hvilke uløste problemer som ligger til 
grunn for Joeys utfordrende atferd, og hjelpe ham å løse dem. 
 Det kommer ikke til å bli lett, og det kommer definitivt til å ta tid. Å hjelpe 
barn med atferdsvansker er aldri lett og tar alltid mye tid. Men å håndtere det 
på måter som ikke virker, er alltid vanskeligere, og tar mer tid, enn å håndtere 
det på måter som virker. Selvsagt, mye avhenger av din definisjon av «virker». 
Altfor ofte måler vi suksess i form av hvordan det utfordrende barnet påvirker 
klassekameratene. Mens dette kan være et edelt mål, oppnår vi det ofte ved å 
ofre det utfordrende barnet. Hva om det var mulig å minimere påvirkningen 
det utfordrende barnet har på klassekameratene sine, samtidig som vi lærer ham 
de ferdighetene han mangler, hjelper ham å løse problemer, merkbart reduserer 
hans utfordrende atferd og forhindrer hans nådeløse retning mot fremmed-
gjøring?
 Vi mister mange barn og mange lærere fordi vi fortsatt ser på utfordrende 
barn på feil måte, og fordi vi håndterer dem på måter som ikke ivaretar deres 
virkelige vanskeligheter. Det er en øvelse i frustrasjon for alle som er involvert, 
og det er på tide å komme seg av tredemøllen. 
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KAPITTEL 2

Barn gjør det bra hvis de kan 

Barn med sosiale, emosjonelle og atferdsmessige utfordringer mangler viktige tenke-
ferdigheter. Dette er en tanke det kan ta litt tid å venne seg til. La oss begynne 
med å vurdere din filosofi om barn – hvordan barn er, hvorfor de gjør det de 
gjør, og hva de holder på med (hvis de egentlig holder på med noe). 
 Mange voksne har aldri tenkt særlig over sin filosofi om barn. Men hvis du 
forsøker å hjelpe barn med atferdsutfordringer, kommer du til å trenge en, 
fordi det er filosofien din som vil veilede dine holdninger og handlinger i ditt 
samvær med dem, spesielt når det blir tøft. Filosofien som ligger til grunn for 
denne boken, er tittelen på dette kapittelet: «Barn gjør det bra hvis de kan».
 Denne filosofien er kanskje ikke banebrytende, men når vi ser på den svært 
populære alternative filosofien – «barn gjør det bra hvis de vil» – er forskjellen 
tydelig. Disse to ulike filosofiene har dramatisk forskjellige konsekvenser for 
hva vi tenker om barn, og for hvordan vi skal gå frem når de ikke innfrir våre 
forventninger. 
 Når «barn gjør det bra hvis de vil»-filosofien brukes overfor et barn som ikke 
gjør det så bra, tenker vi at grunnen til at han ikke gjør det bra, er fordi han ikke 
vil. Denne svært vanlige antakelsen er vanligvis feil, og får voksne til å tro at 
deres viktigste rolle i et utfordrende barns liv (og målet med tiltakene) er å få 
barnet til å ønske å gjøre det bra. Dette oppnår man vanligvis ved å motivere 
barnet, ved å gi oppmuntringer til å gjøre det bra, ved å belønne ham når han 
oppfører seg på en akseptabel måte, og ved å straffe ham når han oppfører seg 
på en uakseptabel måte. 
 Som kontrast antar man med «barn gjør det bra hvis de kan»-filosofien at 
dersom barnet kunne gjøre det bra, ville han gjøre det bra. Hvis han ikke gjør 
det bra, må han mangle de ferdighetene han trenger for å respondere på livets 
utfordringer på en veltilpasset måte. Hva er den viktigste rollen en voksen kan 
spille i livet til et slikt barn? For det første: Anta at han faktisk allerede er moti-
vert, at han allerede skiller rett og galt, og allerede har blitt straffet nok. Deretter 
må man finne ut hvilke tenkeferdigheter han mangler, slik at vi vet hvilke ferdig-
heter vi skal lære ham. 
 Dette kan være et radikalt skifte i måten å tenke på for mange mennesker, og 
nye måter å tenke på kan forårsake en viss engstelse. Men ikke forlat skipet 
ennå. Det er mye på spill her, ikke bare for barn med atferdsutfordringer, men 
også for klassekameratene deres, lærerne og foreldrene. Målet med dette kapit-
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telet er å gjøre deg fortrolig med de ferdighetene utfordrende barn mangler, og 
hvordan man identifiserer disse mangelfulle ferdighetene hos barna du forsøker 
å hjelpe. 

MANGELFULLE FERDIGHETER

Hvis du vet hvilke tenkeferdigheter et barn mangler, vil du ha et mye bedre 
utgangspunkt for å undervise dem i disse ferdighetene. Du vil også være i en 
bedre posisjon til å forutse de situasjonene der utfordrende atferd mest sann-
synlig vil oppstå. Hvis du ikke vet hvilke ferdigheter barnet mangler, vil de 
sannsynligvis ikke bli lært, det vil bli mye vanskeligere å forutse de verste øye-
blikkene, og barnets utfordringer vil vedvare (eller bli verre), og han vil bare 
føle seg mer og mer frustrert, håpløs og utenfor, akkurat som de fleste av oss 
ville dersom vi hadde et problem ingen virket i stand til å forstå, og om vi ble 
behandlet på en måte som gjorde problemet verre. 
 Når er det mest sannsynlig at utfordrende atferd oppstår? Når forventningene 
som stilles til barnet, er høyere enn barnets kapasitet til å respondere på en aksepta-
bel måte. Det er selvsagt i slike tilfeller vi alle fremviser mistilpasset atferd. 
Problemet for barn med atferdsutfordringer (og de rundt dem) er at de respon-
derer på en mye mer mistilpasset måte enn oss andre, og mye oftere. Det er 
nemlig slik at det er et helt spekter av ting barn gjør når livets krav overstiger 
kapasiteten de har til å respondere på en veltilpasset måte. Noen gråter, skuler, 
surmuler, klager eller trekker seg tilbake. Dette er i den milde enden av spekte-
ret. Når vi beveger oss mot den mer vanskelige enden av spekteret, finner vi 
skriking, banning, spytting, slag, spark, ødeleggelse av eiendeler, løgn og skul-
king. Og i den ekstreme enden av spekteret finner vi selvfremkalte brekninger, 
selvskading, drikking, narkotikabruk, knivstikking og skyting. Men alle disse 
atferdsmåtene oppstår under de samme omstendighetene: Når kravene som 
stilles til barnet, overgår barnets kapasitet til å respondere veltilpasset. Hvorfor 
ligger noen barns reaksjoner i den milde enden av spekteret, mens andres er 
mer alvorlige? Noen barn har ferdighetene til å «ta seg sammen» når de presses 
til sine grenser, mens andre ikke har dem. 
 Med dette nye perspektivet på utfordrende barn blir mye av det vi vanligvis 
sier om dem, ikke like meningsfullt lenger. Se på dette: 

 «Han vil bare ha oppmerksomhet.» Vi vil alle ha oppmerksomhet, så denne 
forklaringen hjelper oss ikke noe særlig til å forstå hvorfor et barn strever 
med å gjøre det bra. Og hvis et barn søker oppmerksomhet på en uaksepta-
bel måte, tyder ikke det da på at han mangler ferdighetene til å søke opp-
merksomhet på en akseptabel måte? 

 «Han vil bare ha det på sin måte.» Vi vil alle ha det på vår måte, så denne 
forklaringen hjelper oss ikke til å forstå et barns utfordringer. Å få det som 
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man vil, på en akseptabel måte, krever ferdigheter som utfordrende barn ofte 
mangler. 

 «Han manipulerer oss.» Dette er en svært populær, og misforstått, karakteris-
tikk av barn med atferdsutfordringer. Bevisst manipulering krever en rekke 
ferdigheter – evne til å tenke seg om, planlegge, impulskontroll og organise-
ring – evner som utfordrende barn ofte mangler. Med andre ord, de barna 
som oftest beskrives som manipulerende, er de barna som i minst grad er i 
stand til å gjennomføre det. 

 «Han er ikke motivert.» Dette er en annen svært populær karakteristikk som 
kan spores tilbake til «barn gjør det bra hvis de vil»-mentaliteten, og som kan 
lede oss til å sette inn tiltak rettet mot å gi barnet oppmuntring til å gjøre det 
bra. Men hvorfor ville et barn ikke ønske å gjøre det bra? Hvorfor ville han 
velge å ikke gjøre det bra, hvis han har ferdighetene til å gjøre det som er bra? 
Er ikke det å gjøre det bra alltid å foretrekke? 

 «Han gjør dårlige valg.» Er du sikker på at han har ferdighetene og repertoa-
ret som trengs for konsekvent å gjøre gode valg? 

 «Foreldrene hans er udugelige når det gjelder disiplin.» Dette er også en popu-
lær måte å tenke på, men tar ikke med i betraktningen det faktum at de fleste 
utfordrende barn har veloppdragne søsken. Å skylde på foreldrene hjelper 
ikke noen på skolen til å håndtere dette barnet effektivt seks timer om dagen, 
fem dager i uken, ni måneder i året, mens han er i skolebygningen. 

 «Han har en dårlig innstilling.» Han begynte sannsynligvis ikke med en. 
«Dårlig innstilling» har en tendens til å være et biprodukt av utallige år med 
å bli misforstått og overstraffet av voksne som ikke har innsett at barnet 
mangler avgjørende tenkeferdigheter. Men barn er formbare; de endrer kurs 
hvis vi begynner å gjøre de rette tingene. 

 «Han har en psykisk lidelse.» Mens han vel kan møte diagnosekriteriene for 
psykiatrisk sykdom, og til og med kan være tjent med psykiatrisk medisine-
ring, fører ikke denne beskrivelsen noen steder. En psykiater ved navn Tho-
mas Szasz forsto for femti år siden at «psykisk syk» var en begrensende (og 
potensielt upresis og misvisende) måte å beskrive mennesker med sosiale, 
emosjonelle eller atferdsmessige utfordringer på. Han tok til orde for å refor-
mulere disse utfordringene som «problemer med å leve», en mer passende og 
produktiv måte å se ting på. 

 «Broren hans var akkurat lik ham.» Aha, så det er genetisk! Akk, vi kan ikke 
gjøre noe med genene, og det er trolig at broren hans manglet noen viktige 
tenkeferdigheter, han også. 

Mens mange av disse forklaringene er ekstremt populære, er de fleste simpelt-
hen klisjeer som leder omsorgspersoner inn i en blindvei når det gjelder hvor-
dan de skal gripe inn. Med det samme du blir fortrolig med ideen om at utfor-
drende barn mangler viktige tenkeferdigheter, gir ikke disse forklaringene mye 
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mening lenger. Faktisk har slike forklaringer en tendens til å forårsake at voksne 
ser på barn med atferdsutfordringer som «fienden» og skyver dem bort. 
 Den følgende listen er mye mer nyttig. Det er listen over mange ferdigheter 
som vi ofte ser er mangelfulle hos utfordrende barn:

vansker med å håndtere forandringer, å bytte fra ett tankesett til et annet 
(kognitive skift) 
vansker med å opparbeide seg energi til å stå i / fortsette med oppgaver som 
er utfordrende, anstrengende eller kjedelige
vansker med å gjøre ting i logisk eller foreskrevet rekkefølge
svak tidssans
vansker med å reflektere over flere tanker eller ideer samtidig
vansker med å opprettholde konsentrasjon for målrettet problemløsning
vansker med å vurdere sannsynlige utfall av eller konsekvenser av handlinger 
(impulsiv) 
vansker med å vurdere et spekter av løsninger på et problem
vansker med å uttrykke bekymringer, behov eller tanker med ord
vansker med å forstå hva som blir sagt
vansker med å håndtere emosjonell respons på frustrasjon slik at han/hun 
kan tenke rasjonelt (affektregulering) 
kronisk irritabilitet og/eller angst som merkbart hindrer kapasiteten til 
 problemløsning
vansker med å se «gråsoner» – konkret, bokstavelig sort–hvitt-tenkning 
vansker med å avvike fra regler, rutiner, opprinnelig plan
vansker med å håndtere uforutsigbarhet, tvetydighet, usikkerhet, nyheter 
vansker med å skifte fra opprinnelig idé eller løsning; vansker med å tilpasse 
seg endringer i planen eller nye regler; muligens repeterende eller tvangs-
preget atferd
vansker med å ta situasjonsbetingede faktorer som ville kreve å justere hand-
lingsplanen, med i betraktningen
ufleksible, upresise tolkninger / kognitive forstyrrelser eller vurderingsskjevheter/
biaser (f.eks. «Alle er ute etter meg», «Ingen liker meg», «Du skylder alltid på 
meg», «Det er ikke rettferdig», «Jeg er dum», «Ting vil aldri ordne seg for meg») 
vansker med å delta i og/eller tolke sosiale signaler presis; svak oppfattelses-
evne av sosiale nyanser
vansker med å starte en samtale, gå inn i en gruppe, knytte seg til mennesker; 
mangler andre sosiale basisferdigheter
vansker med å søke oppmerksomhet på passende måter
vansker med å forstå hvordan ens atferd påvirker andre mennesker; ofte 
overrasket over andre menneskers respons på hans/hennes atferd
vansker med å ha empati med andre eller verdsette andre menneskers per-
spektiv eller synspunkt
vansker med å se hvordan man fremstår for eller blir oppfattet av andre
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Du la kanskje merke til at denne listen ikke inneholder noen diagnoser? Det er 
fordi diagnoser ikke gir oss noen informasjon om de kognitive ferdighetene et 
barn kan mangle. Med andre ord, «bipolar lidelse» gir ingen informasjon om de 
spesifikke ferdighetene barnet mangler. Det gjør heller ikke «føtalt alkoholsyn-
drom» eller «blyforgiftet» eller «hjerneskadet» eller «Aspergers syndrom» eller 
«ADHD» eller «trasslidelse» eller «asosial» eller «sosiopat». Altfor ofte henger 
voksne seg opp i jakten på den riktige diagnosen, og antar at en diagnose vil 
hjelpe dem til å få vite hva de skal gjøre fremover. I virkeligheten er ikke diag-
noser spesielt nyttige for å forstå barn med atferdsutfordringer eller for å hjelpe 
voksne til å få vite hva de skal gjøre. I tillegg viser barn generelt sett ikke frem 
utfordrende atferd i et vakuum. Det trengs to for å danse tango: et barn som 
mangler ferdigheter, og omgivelsene (lærere, foreldre, jevnaldrende) som for-
langer disse ferdighetene. Varige, effektive tiltak må fokusere både på barnet 
(som har ferdigheter å lære og problemer å løse) og på mennesker i barnets 
omgivelser (som trenger å forstå den sanne naturen bak barnets vansker, for å 
kunne lære barnet å løse problemer og hjelpe dem med å praktisere ferdig-
hetene de trenger). Diagnoser gjenspeiler ikke disse realitetene, de bare sykelig-
gjør barnet. 
 Mens diagnoser har en tendens til å få voksne til å ta barnets vansker mer 
alvorlig, trenger ikke barnet en diagnose eller en spesialundervisningsbeteg-
nelse for å ha et problem. Han trenger bare et problem for å ha et problem. 
Selvsagt, hvis skolesystemet krever at et barn må ha en diagnose, for at det skal 
få tilgang til visse ytelser, så setter de fleste innenfor helsevesenet dette med 
glede. Det er bare det at vi ikke bør operere under antakelsen om at en diagnose 
gir oss særlig mye nyttig informasjon. Et barn skulle ikke behøve en diagnose 
for å få tilgang på hjelp. 
 La oss se på noen av de mangelfulle ferdighetene på listen, for å tydeliggjøre 
sammenhengen mellom mangelfulle ferdigheter og hvordan de kan bidra til 
utfordrende atferd.

I FOKUS 
Vansker med å håndtere forandringer, å bytte fra ett tankesett 
til et annet (kognitive skift) 

Denne mangelfulle ferdigheten refereres ofte til som kognitivt skifte, noe som er 
nødvendig hver gang en person bytter fra én oppgave til en annen (for eksem-
pel fra å samle bøker og skrivesaker i hylla si til å komme i gang med arbeidet i 
klasserommet) eller fra én type omgivelser til en annen (fra friminutt til arbeids-
time). Hver oppgave eller omgivelse innebærer ulike normer og forventninger, 
og derfor også forskjellige tankesett: «I friminuttet er det OK å løpe rundt og 
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bråke og være sammen med andre», i motsetning til «I arbeidstimen sitter vi 
ved pultene våre og leser stille, og vi snakker ikke med de andre». Hvis et barn 
har vansker med denne ferdigheten, er det stor sannsynlighet for at han vil 
tenke og handle som om han fortsatt har friminutt, lenge etter at timen har 
startet. 
 Når du forteller et barn hva han skal gjøre, krever dette også et skifte i kog-
nitivt tankesett, spesielt hvis det du sier at han skal gjøre, ikke er det samme 
som han gjorde i begynnelsen (det er vanligvis nettopp da barn blir fortalt hva 
de skal gjøre). Paradoksalt nok er det de barna som har vansker med kognitive 
skift, som oftest ender opp med å bli fortalt hva de skal gjøre. 
 Vansker med kognitive skift medvirker til mye uakseptabel atferd hos barn. 
For barn som mangler denne ferdigheten, når er sannsynligheten for mistilpas-
set atferd størst? Jo, når omgivelsene krever at barnet skifter kognitivt tankesett. 
Det er akkurat som enhver annen lærevanske. Barn som har vansker med å lese, 
vil sannsynligvis streve når det kreves av dem at de skal lese. Barn som har van-
sker med å skifte kognitivt tankesett, vil sannsynligvis streve når livet krever av 
dem at de skal skifte kognitivt tankesett. En av de viktigste utviklingsmessige 
oppgavene er å lære å skifte gir effektivt når omgivelsene krever det. Dette er en 
ferdighet mange barn ikke har ennå. 
 Det betyr ikke at voksne skal slutte å fortelle barn hva de skal gjøre, eller 
fullstendig fjerne kravene til å endre kognitivt tankesett. Men det betyr at hvis 
vi vil hjelpe et barn som har utfordrende atferd forårsaket av krav om kognitiv 
endring, så har vi en ferdighet å lære ham. Hvordan underviser du i ferdigheten 
kognitivt skifte? Dette beskrives i kapittel 4 og 5. For øyeblikket er det viktigst 
å forstå at barnet ikke tester grenser og ikke er manipulerende eller kontrolle-
rende; snarere mangler han en viktig ferdighet. Det er også viktig å innse at 
anmerkninger, gjensittinger og utvisninger ikke vil hjelpe et barn med å bli 
bedre i denne ferdigheten. 

 

I FOKUS 
Vansker med å reflektere over flere tanker eller ideer samtidig 
(uorganisert)
Vansker med å vurdere et spekter av løsninger på et problem
Vansker med å vurdere sannsynlige utfall av eller konsekvenser 
av handlinger (impulsiv) 

Når du står overfor et problem eller en frustrasjon, er din primære oppgave å 
løse problemet som forårsaket frustrasjonen din. For å oppnå dette vil de tre 
ferdighetene ovenfor være absolutt nødvendige. Det er fordi problemløsning 
krever en hel del organisert og planleggende tenkning. 
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 La oss dvele litt ved det. For å løse et problem må du først identifisere det 
problemet du forsøker å løse. Så må du tenke på løsninger på problemet. Der-
etter må du kunne forutse sannsynlige utfall av disse løsningene slik at du kan 
velge den beste av dem. Det er slik mennesker tar avgjørelser. 
 Mange barn er så uorganiserte i sin tenkemåte – de har så store vansker med 
å sortere tankene sine – at de ikke er i stand til å finne ut hva som gjør dem 
frustrert, og i slike tilfeller bråstopper prosessen med problemløsning, proble-
met blir ikke løst, og frustrasjonen deres øker (noe som ofte utløser utfordrende 
atferd). Mange er så uorganiserte at selv om de kan klare å finne ut hvilket 
problem de skal forsøke å løse, klarer de ikke å tenke ut mer enn én løsning på 
problemet. Mange er så impulsive at selv om de kan komme på mer enn én 
løsning, har de allerede gjort den første tingen som dukket opp i hodene deres. 
Og hva er uheldig med det? Vår første løsning er ofte (ikke alltid, men ofte) den 
dårligste. Gode løsninger kommer vi ofte på etter at vi har hindret våre første, 
lite gjennomtenkte, impulser, og har overveid bedre alternativer på en mer 
strukturert måte. Mange barn – ofte de som er ustrukturerte og impulsive – er 
beryktet for å handle før de har tenkt seg om. Med andre ord, det er mange 
barn som svarer på livets utfordringer på en mistilpasset måte, fordi de ikke har 
særlig gode ferdigheter i å organisere tankene sine, i å tenke på alternative løs-
ninger eller i å forutse sannsynlige resultater. 
 Å ta fatt på et problem på en strukturert, planlagt måte, å overveie ulike 
løsninger og å tenke gjennom sannsynlige resultater, er helt avgjørende utvik-
lingsmessige ferdigheter. De fleste toåringer har ennå ikke fått disse ferdig-
hetene. Det har heller ikke mange utfordrende barn som – i det minste i antall 
år – er mye eldre. 
 Det er tydelig at vi har ferdigheter å lære dem. Men hvis skolens ordensregle-
ment legger vekt på konsekvenser, vil ikke disse ferdighetene bli lært dem. 
Igjen, konsekvenser minner bare barna på hva vi ikke vil at de skal gjøre, og 
oppmuntrer dem til å gjøre noe mer akseptabelt i stedet. Men de vet allerede 
hva vi ikke vil at de skal gjøre, og de er allerede motivert til å gjøre noe mer 
akseptabelt i stedet. De trenger noe annet fra oss. 
 For øvrig får mange barn som er ustrukturerte og impulsive, diagnosen 
ADHD. Hvorvidt et barn møter kriteriene for ADHD, er ikke det som er vik-
tig. Å vite at han er en uorganisert og impulsiv problemløser, gir en mye klarere 
forståelse for vanskene hans, og gir oss mer nyttig informasjon om ferdighetene 
vi kan lære ham. 

 

I FOKUS
Vansker med å uttrykke bekymringer, behov eller tanker med 
ord
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Mesteparten av den tenkningen og kommunikasjonen vi utfører, involverer 
språk, så det er ikke uten grunn at mange barn med forsinket språkutvikling 
også har vansker med å håndtere sosiale, emosjonelle og atferdsmessige krav 
som stilles til dem. For eksempel har mange barn vansker med å finne ord for 
å fortelle hva som plager dem, eller hva de trenger. Dette kan medføre et stort 
problem. Livet er svært mye enklere når man har det språklige verktøyet til å 
uttrykke overfor andre mennesker at man «ikke har lyst til å snakke», «at noe er 
galt», at man «trenger et øyeblikk til å tenke», at man «ikke vet hva man skal 
gjøre», at man «trenger en pause», eller at man «ikke liker det». Å minne et barn 
på å «bruke språket sitt» vil ikke hjelpe i det hele tatt hvis barnet ikke har 
ordene. Det er mangelen på ord som ofte forårsaker utfordrende atferd. Noen 
barn gråter eller trekker seg tilbake når de mangler språkferdigheter til å hånd-
tere samhandling med klassekamerater eller lærere på en veltilpasset måte. 
Dette er selvsagt milde former for reaksjoner. Andre barn uttrykker sine følelser 
eller behov med «Dra til helv...», «Jeg hater deg», «Hold kjeft», «Gå vekk» og 
andre mer fargerike uttrykk (nå er vi mot den andre enden av skalaen). Og atter 
andre går rett forbi disse upassende verbale alternativene og ender opp med å 
uttrykke seg selv fysisk (dytter, slår, kaster ting, ødelegger eiendeler, løper ut av 
klasserommet). 
 Et avgjørende utviklingssprang skjer når barn begynner å bruke ord for å la 
verden vite hva som plager dem, hva de trenger, og hva de tenker. De sosiale, 
emosjonelle og atferdsmessige utfordringene hos mange, mange barn kan spo-
res tilbake til en utviklingsforsinkelse i disse og relaterte områder. Dessverre blir 
problemer med å bearbeide og bruke språk svært ofte oversett. Voksne tenker 
ofte ikke på å vurdere språkferdigheter når de forsøker å finne ut hvorfor et 
utfordrende barn er utfordrende. Og noen ganger fanger ikke testmetodene for 
standard språkvurdering opp noen av de mer finkornede språkproblemene som 
kan være involvert. I slike tilfeller vil testresultatet ikke bare mislykkes i å fastslå 
barnets vansker, men også feilaktig konkludere med at barnet ikke har språk-
vansker i det hele tatt. 
 Kan barn læres til å uttrykke sine bekymringer, behov og tanker mer effek-
tivt? Absolutt. Men ikke før voksne forstår at det er mangelen på disse ferdig-
hetene som forårsaker utfordrende atferd. 
 

I FOKUS
Vansker med å håndtere emosjonell respons på frustrasjon slik at 
han/hun kan tenke rasjonelt (affektregulering)
Kronisk irritabilitet og/eller angst som merkbart hindrer kapasi-
teten til problemløsning
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Med affektregulering menes evnen til å skille de følelsene (affekten) man har som 
respons på et problem eller en frustrasjon, fra den tenkningen man må gjøre for å 
løse problemet. Mens følelser kan være ganske nyttige for å mobilisere energi til 
å løse problemer, løses problemer ved å tenke. Barn som har god affektregulering, 
har en tendens til å respondere på problemer med mer tanker enn følelser, og det 
er bra. Men barn som mangler ferdigheter på dette området, har en tendens til å 
respondere på problemer og frustrasjoner med mer følelser og mindre (eller ingen) 
tanker, og det er ikke bra i det hele tatt. Å lære hvordan man setter følelsene til 
side for å bli i stand til å tenke rasjonelt, er en vesentlig utviklingsmessig ferdig-
het, en ferdighet som mange barn ikke har klart å utvikle. 
  Barn som har milde reaksjoner på sine vansker med å skille tanke fra følelse, 
kan bli svært engstelige for for eksempel en kommende prøve, en ny sosial 
situasjon, ikke å forstå en oppgave eller bli flaue foran klassekameratene. De vil 
kanskje gråte over en dårlig karakter, over ikke å bli plukket ut først til et lag, 
eller når de føler seg sosialt ekskludert. Hos de mer ekstreme barna kan følel-
sene deres eksplodere på en så kraftig måte at de skriker, banner, kaster noe, slår 
noen eller verre. Disse barna kan faktisk kjenne at de «varmes opp», men de er 
ofte ikke i stand til å kjøle ned den emosjonelle bølgen før etterpå, når følelsene 
har avtatt og evnen til å tenke rasjonelt har kommet tilbake. Naturlig nok – 
oppvarmingsprosessen vil intensiveres dersom voksne eller jevnaldrende reage-
rer på en måte som heller bensin på bålet. 
 Mens affektregulering refererer til midlertidige vansker med å håndtere følel-
ser, har andre barn mer kroniske vansker med å regulere følelsene sine. Alle 
barn er litt lei seg, irritable, urolige, gretne og slitne, eller litt engstelige, bekym-
rede, redde eller nervøse, av og til. Ingen responderer særlig bra på problemer 
eller frustrasjoner når de er irritable eller engstelige, men noen barn opplever 
disse følelsene mye oftere og mye mer intenst. Barn som hyppig er irritable eller 
engstelige, responderer ofte dårlig på problemer eller frustrasjon. Fordi de ikke 
har utviklet ferdighetene de trenger til å regulere følelsene sine og løse proble-
mene, responderer de på problemer og frustrasjon på en måte som minner om 
det vi ser hos mye yngre barn. Og når det gjelder å håndtere følelsene sine og 
løse problemer, fungerer disse barna på et utviklingsnivå som tilsvarer det for 
mye yngre barn. 
 Vi har vært vitne til en urovekkende trend de siste årene: den nesten automa-
tiske tilbøyeligheten til å bruke medikamenter for å behandle barn som har 
vansker med å regulere følelsene sine. Mens medisinering kan være nyttig, og 
til og med absolutt nødvendig, i noen tilfeller, er det altfor vanlig å medisinere 
barn for vansker man har lite kunnskap om. Tabletter lærer ikke bort ferdig-
heter, og det er mange faktorer som kan forårsake at et barn blir irritabelt eller 
engstelig, som medisiner ikke vil dempe. Noen barn er irritable eller engstelige 
på grunn av kroniske problemer som aldri har blitt løst, slik som fiasko på skolen, 
dårlige relasjoner til jevnaldrende, å bli mobbet eller ha uoppdagete lærevansker. 
Medisinering løser ikke disse problemene. 
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 Like bekymringsfull er den nyere tendensen til å stille diagnosen bipolar 
lidelse på barn som har vansker med å regulere følelsene sine. Ut fra min erfa-
ring er det store flertallet av barn som har fått diagnosen bipolar lidelse, dårlig 
utredet og feildiagnostisert.1 Disse barna møter definitivt ikke kriteriene for 
bipolar lidelse for voksne, og det finnes ingen allment aksepterte kriterier for 
bipolar lidelse for barn. Dessverre må populariteten for denne diagnosen stå til 
regnskap for en tilsvarende og urovekkende økning i bruken av en forholdsvis 
ny og relativt uprøvd type medikamenter, som brukes til barn hvis vansker det 
i mange tilfeller finnes svært liten kunnskap om. I et nøtteskall er dette en årsak 
til at psykotrope medisiner blir foreskrevet mye mer enn nødvendig. Det er 
ikke mange nok av oss som er fortrolige med de kognitive faktorene som utlø-
ser sosiale, emosjonelle og atferdsmessige utfordringer, og mange ganger er det 
bare enklere å gi et barn en pille enn å finne ut hva som virkelig er i veien. 
 Kan irritable eller engstelige barn hjelpes til å regulere følelsene sine bedre og 
respondere mer rasjonelt på livets frustrasjoner og bekymringer? Helt klart. 
Men ikke ved å legge en masse krefter i å finne på nye og kreative måter å straffe 
dem på. 
 

I FOKUS
Vansker med å se «gråsoner» – konkret, bokstavelig, sort–hvitt-
tenkning 
Vansker med å avvike fra regler, rutiner, opprinnelig plan
Vansker med å håndtere uforutsigbarhet, tvetydighet, usikker-
het, nyheter 
Vansker med å skifte fra opprinnelig idé eller løsning; vansker 
med å tilpasse seg endringer i planen eller nye regler; muligens 
repeterende eller tvangspreget atferd

Unge barn har en tendens til å være ganske rigide, sort–hvitt-, bokstavelige, 
ufleksible tenkere. De prøver å få verden til å virke forståelig, og det er lettere å 
legge sammen to og to hvis de ikke må bekymre seg om unntak fra reglene eller 
alternative måter å se ting på. Når barn utvikler seg, lærer de underveis at det 
meste faktisk er «grått», at det finnes unntak fra reglene, og at det finnes alter-
native måter å tolke ting på. Noen ganger har man vikar, en utflukt må gjøres 
en annen dag på grunn av været, noen sitter på vår faste plass i klasserommet, 
friminuttet må foregå inne i stedet for ute. 
 Dessverre er det slik at for noen barn utvikler ikke deres evne til å tenke i 
«gråsoner» seg så lett. Selv om noen av disse barna er diagnostisert med lidelser 
som NLD (nonverbale lærevansker) eller Aspergers syndrom, er det mye mer 
nyttig å tenke på dem som sort–hvitt-tenkere som sitter fast i en grå verden. Det 
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er forutsigbart at disse barna mest sannsynlig viser utfordrende atferd når ver-
den krever at de tenker grått. 
 Mange slike barn er ganske komfortable med faktainformasjon, fordi det er 
sort–hvitt, men de blir ukomfortable når livet krever problemløsning, for det 
er grått. 

LÆRER: Hvilket er det høyeste fjellet i Nord-Amerika? Andrew?
ANDREW (sort–hvitt-tenker): McKinley-fjellet!
LÆRER: Flott, Andrew. Nå vil jeg at du og Susie lager en presentasjon av 
McKinley-fjellet for resten av klassen. Dere kan gjøre det slik dere vil, men 
dere må snakke om det og bli enige om en plan, OK? 
ANDREW: OK. 
2 minutter senere: 
ANDREW: Fru Huggins, Susie vil ikke gjøre det riktig. 
LÆRER: Hva mener du, Andrew? 
ANDREW: Når du skal gjøre en presentasjon av et fjell, må du først vise et 
bilde av fjellet. Susie sier det ikke spiller noen rolle når du viser bildet. Hun 
tar feil! 

Det virker som om Andrew har noen ganske klare formeninger om hvordan 
man gjør en presentasjon av fjellet, og har problemer med å gå bort fra den 
opprinnelige ideen. Bortskjemt drittunge? Nei. Kontrollfreak? Ville ikke være 
den beste beskrivelsen. Sort–hvitt-tenker som sitter fast i en grå verden? Klas-
sisk tilfelle. 
 Disse barna elsker detaljer (sort–hvitt), men er ikke særlig flinke til å hånd-
tere tvetydighet (grått) og får ofte ikke med seg helheten (grått). De elsker 
forutsigbarhet (sort–hvitt), men gjør det ikke så bra når ting er uforutsigbare 
(grå). De elsker visshet (sort–hvitt) og rutiner (sort–hvitt), men håndterer ikke 
usikkerhet (grått) eller endringer i planene (grått) særlig bra. 
 

LÆRER: Barn, vi skal ikke gå ut i friminuttet i dag kvart over ti, fordi vi skal 
ha en samling. 
ANDREW: Hva mener du med at vi ikke skal ut i friminuttet? Vi går alltid ut 
kvart over ti! Jeg går ut kvart over ti! 

En tøff måte å gå gjennom livet på. Ingen ville velge å være slik. 
 Disse sort–hvitt tenkerne har også en tendens til å tolke verden på en ganske 
rigid måte. Dette er barna som ofte kommer med sort–hvitt-uttalelser som «Jeg 
er dum», eller «Du skylder alltid på meg» eller «Ingen liker meg», eller «Du er 
slem», eller «Det er ikke rettferdig», eller «Ting vil aldri gå bra for meg», eller 
«De er ute etter meg». Disse rigide måtene å tenke på – noen ganger kalt kog-
nitiv bias eller kognitive lidelser – kan forårsake at disse barna responderer på 
selv de mest vennligsinnede omstendigheter på kraftige (og utfordrende) måter. 
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Kan du forestille deg å tolke vanlige sosiale stimuli – en venns smil, jevnaldrende 
som hvisker sammen, et klapp på skulderen – som bevis på at folk er ute etter 
deg? Det ville utløse noen temmelig upassende reaksjoner. 
 De barna i verden som er slik som Andrew fremviser ofte ganske betydelig 
utfordrende atferd for lærerne og klassekameratene sine når de strever med å 
plassere konkrete regler og fortolkninger i en verden der det ikke finnes så 
mange slike regler. Noen skuler eller blir engstelige når hendelser ikke passer 
inn i deres opprinnelige forståelse, eller når de har tolket en hendelse på en 
feilaktig måte. Noen skriker. Noen banner. Eller kaster ting. Dette er det de 
gjør. Alt det forteller deg, er hvor de er på skalaen over utfordrende atferd. Nå 
vet du hvorfor og når de gjør disse tingene. Det er der tiltakene må settes inn. 
 Kan sort–hvitt-tenkere hjelpes til å tenke mer fleksibelt? Til å flytte seg fra en 
opprinnelig måte å tenke på og tilpasse seg hendelser eller perspektiver de kan-
skje ikke har tatt med i beregningen? Absolutt ... så lenge voksne innser at det 
er vanskelig å lære barn å være mer fleksible ved å være ufleksible selv. 

I FOKUS 
Vansker med å forstå hvordan ens atferd påvirker andre mennes-
ker; ofte overrasket over andre menneskers respons på hans/hen-
nes atferd
Vansker med å ha empati med andre eller verdsette en annen 
persons perspektiv eller synspunkt

Mange barn med atferdsutfordringer har vansker med å forstå andre mennes-
kers perspektiv og med å forstå hvordan deres egen atferd påvirker andre. Dette 
er avgjørende ferdigheter, fordi de hjelper oss å måle hvorvidt vi har gitt noen 
smerte eller glede, eller hvorvidt vår atferd blir bra eller dårlig mottatt: hvorvidt 
en vits var morsom; hvorvidt et klapp på ryggen var for hard; hvorvidt en kom-
mentar var pinlig, nedverdigende eller sårende. Denne informasjonen hjelper 
oss å avgjøre om vi skal gjenta atferden eller endre kurs. 
 Barn som mangler disse ferdighetene, er tilbøyelige til å oppføre seg på måter 
der de mislykkes i å ta andres behov med i beregningen, og til å gjenta atferd 
som forårsaker følelsesmessig eller fysisk ubehag. Dette er ikke akkurat elskver-
dige egenskaper, og barn som mangler disse ferdighetene, blir ofte straffet på en 
eller annen måte. Her er haken: Straff er nok ikke en særlig effektiv måte å lære 
barn å se en annens perspektiv på, eller til å verdsette hvordan deres atferd 
påvirker andre. Mange voksne er svært raske til å sørge for at barn får kjenne 
umiddelbare, voksen-pålagte konsekvenser for uakseptabel atferd, mens det å 
hjelpe barn til å innse hvordan deres atferd påvirker andre, er en mye sikrere 
metode for å forsikre seg om at barn gjør det rette, uten assistanse fra voksne. 
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 Å innse hvordan vår atferd påvirker andre ved å ta andres behov og bekym-
ringer med i betraktningen, og å endre vår atferd som respons på de tilbakemel-
dingene vi mottar, er vitale utviklingsmessige ferdigheter som mange utfor-
drende barn ennå har til gode å mestre. Kan disse ferdighetene læres dem? Ja, 
vanligvis. Selvsagt tar det tid, og vi vil trenge noen nye metoder. 

 
     _______________

Så nå har du fått vite, hvis du ikke allerede visste det, at ferdighetene som er 
nødvendige for å fungere veltilpasset, sosialt, emosjonelt og atferdsmessig, ikke 
er naturlige for alle barn. Vi voksne har en tendens til å tenke at alle barn er 
skapt likt når det gjelder disse egenskapene, men det er helt enkelt ikke sant. 
Du har også fått vite at utfordrende atferd hos et barn oppstår når livet krever 
ferdigheter som barnet mangler, og at det er et helt spekter av utfordrende 
atferdsmåter som kan oppstå under disse forutsetningene, noen relativt milde, 
andre mye mer alvorlige.
 Det er forresten stor forskjell på å tolke disse mangelfulle ferdighetene som 
«unnskyldninger» fremfor «forklaringer». Når man bruker mangelfulle ferdig-
heter som unnskyldninger, lukker man døren til prosessen med å tenke på 
hvordan man kan lære barnet ferdighetene det mangler. Når man derimot tol-
ker mangelfulle ferdigheter som forklaringer for et barns atferd, åpner man 
døren til å hjelpe på vidt gap. Som du vil se videre. 

ULØSTE PROBLEMER

Så langt har jeg beskrevet noen av de mangelfulle ferdighetene som kan ligge til 
grunn for utfordrende atferd, men det er en del av informasjonen som mangler. 
Vi kan lære mye om et barns sosiale, emosjonelle og atferdsmessige utfordrin-
ger, og identifisere potensielle muligheter for tiltak, ved å notere oss de situasjo-
nene hvor utfordrende atferd mest sannsynlig oppstår. En situasjonsanalyse kan 
gi deg uvurderlig informasjon om omstendighetene eller de uløste problemene 
– noen ganger kalt triggere eller utløsere – som fremkaller sosiale, emosjonelle 
og atferdsmessige utfordringer. 
 For eksempel, hvis et barn har noen av sine største vanskeligheter i samlings-
stund, da er samlingsstund en omstendighet som utløser utfordrende atferd. Hvis 
et barn har vansker med å komme overens med andre barn i friminuttet, da er det 
å komme overens med andre barn i friminuttet et uløst problem som utløser 
utfordrende atferd. Og hvis et barn nekter å jobbe sammen med en spesiell klas-
sekamerat, da er det å arbeide med den spesielle klassekameraten en omstendig-
het eller et uløst problem som utløser utfordrende atferd. Mange voksne foreslår 
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ordet «nei» som en trigger. Men det er ikke spesifikt nok. Det er hva den voksne 
sier «nei» til – å gå på badet (igjen), å spisse blyanten (enda en gang), overdreven 
prating eller erting – som hjelper voksne å gjenkjenne det spesifikke problemet de 
trenger å løse (slik at de ikke behøver å si «nei» så ofte). 
 Vansker med å komme overens med andre barn på skolebussen, å oppføre 
seg passende i lunsjen eller i korridorene, overgangen fra en aktivitet til en 
annen, å samarbeide med en bestemt lærer eller jevnaldrende, å komme i gang 
og opprettholde innsatsen på en bestemt skoleoppgave, å gjøre ferdig skolear-
beid eller hjemmearbeid, å jobbe i fellesskap med en spesiell medelev, å komme 
seg til skolen, å komme seg til skolen i tide – dette er alle problemer som ofte 
utløser utfordrende atferd. Og vi vet at ettersom disse problemene fortsatt set-
ter scenen for uakseptabel oppførsel, har de ikke blitt løst ennå.

NYE LINSER OG ET NYTT VERKTØY

Utfordrende atferd hos barn kan man se gjennom mange slags linser. Noen 
mennesker ser utfordrende atferd gjennom diagnose-linsen. Du har fått vite 
hvorfor dette ikke er mitt perspektiv. Noen mennesker ser passive, ettergivende, 
inkonsekvente foreldre som ikke stiller betingelser, når de observerer et barns 
utfordrende oppførsel. Nå bør du ha klart for deg hvorfor heller ikke dette er 
mitt perspektiv. Her er mantraet som sammenfatter synet i denne boken:

Bak hver eneste utfordrende atferd 
ligger et uløst problem eller en mangelfull ferdighet (eller begge). 

Enten et barn surmuler, sutrer, maser, trekker seg tilbake, nekter å snakke, krøl-
ler seg sammen i fosterstilling, gråter, spytter, skriker, banner, løper ut av klas-
serommet, sparker, slår, ødelegger eiendeler eller gjør noe verre, vil du ikke 
kunne vite hva du skal gjøre med den utfordrende atferden, før du har identi-
fisert de mangelfulle ferdighetene eller uløste problemene som gav opphav til 
den. Mangelfulle ferdigheter er forklaringen (hvorfor) på utfordrende atferd. 
Uløste problemer er hvem, hva, når og hvor. 
 Selvsagt vil du komme til å trenge en metode for å vurdere og holde orden 
på de mangelfulle ferdighetene som utløser utfordrende atferd hos et gitt barn. 
Derfor er dette et godt tidspunkt til å introdusere deg for «Analyse av mangel-
fulle ferdigheter og uløste problemer» (AMFUP). Du finner skjemaet bakerst i 
boken. AMFUP er en liste over de mangelfulle ferdighetene du lærte om tidli-
gere i dette kapittelet, som hører sammen med en liste over uløste problemer 
eller triggere. Du vil komme til å ville ta med deg kopier av AMFUP-skjemaet 
til møter der et barns utfordringer diskuteres. Sammen med barnets andre 
voksne omsorgspersoner (teamet) vil dere oppnå konsensus om hvilke ferdig-
heter barnet ser ut til å mangle. Deretter vil dere få en samstemt forståelse av og 
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liste opp problemene (i Uløste problemer- / trigger-delen) som ser ut til å utløse 
barnets utfordrende atferd. Denne informasjonen er utgangspunktet for hva du 
så skal gjøre. 
 Hvorfor er det viktig å bruke tid på å oppnå en samlet forståelse for mangel-
fulle ferdigheter og uløste problemer? Jo, for hvis omsorgspersonene rundt bar-
net har ulike formeninger om hva som er barnets problem, og disse forskjellene 
ikke avklares, vil man ikke oppnå en sammenhengende behandlingsplan, og 
meget sannsynlig vil man få kun små eller ingen fremskritt, fordi de voksne 
kommer til å arbeide med forskjellige ting og gjøre det på ulike måter. Det er 
vanligvis svært godt anvendt tid å skaffe seg et overblikk og komme til en felles 
forståelse for et barns mangelfulle ferdigheter og uløste problemer. (Hvis et 
barn fortsatt viser utfordrende atferd, er det sikkert som banken at ingen har 
funnet ut av disse tingene ennå.) 
 Med det samme man har begrep om et barns mangelfulle ferdigheter og 
uløste problemer, har man tatt et stort steg i riktig retning, for barnets utfor-
drende episoder vil da være svært forutsigbare. Dette er godt nytt hvis du er 
lærer og har et klasserom fullt av tjuefem andre elever. Det er også godt nytt 
hvis du er en forelder som vil forsikre deg om at det går bedre for barnet ditt på 
skolen. Som du ser, er prosessen med å lære barnet ferdigheter og løse proble-
mer mye enklere hvis det gjøres forebyggende. Hvis du er lærer, behøver du ikke 
vente til barnet avbryter klassen, før du forsøker å lære barnet ferdigheter eller 
løse problemer; du kan gjøre det i forkant, ettersom du kan forutse forstyrrel-
sen. Som forelder er du riktignok ikke der når barnet ditt forstyrrer klassen, 
men du kan allikevel samarbeide med ditt barns lærere og spille en rolle i å løse 
problemer og lære barnet ferdigheter. Mange voksne synes det er vanskelig å tro 
at et barns utfordrende atferd er høyst forutsigbar, og tror i stedet at slik atferd 
ikke kan beregnes og kommer ut av det blå. Men det er ikke uforutsigbart. Ikke 
hvis du vet hvilke ferdigheter barnet mangler, og hva triggerne er. 
 De fleste utfordrende barn har mange mangelfulle ferdigheter og mange 
uløste problemer. Du kan ikke fikse alle samtidig, så neste steg er å prioritere de 
ferdighetene du skal begynne med å lære ham, og de problemene du skal 
begynne med å hjelpe ham å løse. Du skal velge to eller tre områder å begynne 
å arbeide med først, for at verken de voksne eller barnet skal bli overveldet av 
mengden arbeid som må gjøres. 

NOEN HISTORIER FRA VIRKELIGHETEN

På dette stadiet kan det være hensiktsmessig å møte noen barn, og gi deg en 
mulighet til å vurdere de mangelfulle ferdighetene og uløste problemene som 
medvirker til deres utfordrende atferd: 
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EKSPLOSIVE BARN – 
PROBLEMLØSNING GJENNOM SAMARBEID 

 
Etter et svært vellykket Norgesbesøk i 2014 kommer Ross Greene tilbake  
i februar 2015 hvor han i samarbeid med Famlab Norge holder  
 

                         KURS I OSLO 
 

                      
Dr. Ross Greene 

 
Barn og unge som har en problematferd som er preget av raseriutbrudd, 
impulsivitet, svingende humør, verbal eller fysisk aggressivitet, trenger hjelp. 
De mistrives ofte sterkt i sin egen situasjon, i sine relasjoner, og faller utenfor i 
skolen og andre sosiale situasjoner.  
 
Hvordan kan foreldre og profesjonelle gi disse barna den hjelpen de trenger?  
 
Ross Greene er professor ved Harvard Medical School, og har utviklet metoden 
«Problemløsning Gjennom Samarbeid.» Gjennom dette kurset gir han gode råd 
og en systematisk tilnærmingsmåte til foreldre og profesjonelle som arbeider 
med barn og unge med utfordrende atferd.  
 

 
Mer informasjon om kurs med Ross Greene finner du ved å følge 

denne lenken.  

http://famlab.no/problemlosing-gjennom-samarbeid/


VEILEDERUNTDANNING 
I KOMMUNIKASJON OG 
KONFLIKTHÅNDTERING 

 
 
Utdannelsen har fokus på voksen-barn relasjoner og gir deg en grundig teoretisk 
og praktisk innføring i kommunikasjon, relasjonsbygging og konflikthåndtering. 
Du vil lære praksisnære modeller for å observere, forstå, og handle på en 
konstruktiv måte i forkant av, under og etter konfliktsituasjoner.  
 
Gode ferdigheter i konflikthåndtering er essensielt i alt arbeid med mennesker 
og i våre private relasjoner. Utdannelsen presenterer et sett praktiske modeller, 
metoder og konkrete virkemidler forankret i humanistisk filosofi og 
psykologi for å håndtere konflikter, tilrettelegge for felles problemløsning, og 
fremme menneskelig vekst og utvikling. Utdannelsen omfatter fem samlinger av 
to dager med undervisning.   
 
Klikk her dersom du ønsker å lese mer om denne utdannelsen.  
 
 

 
 

 
Foreldrekompetanse er et kurs og kompetansetilbud til foreldre, og andre som er 
interessert i tema relatert til barns utvikling og foreldre-barn kommunikasjon.  
Eier og daglig leder er Hans Holter Solhjell, som også er daglig leder av Famlab 
Norge. Solhjell er hovedansvarlig for kurslederutdannelsen, og leder det meste 
av undervisningen.  
 
 

http://foreldrekompetanse.no/utdannelse/


FAMLAB BOKHANDEL 
 

 
 
I Famlab bokhandel finner du alle Jesper Juuls bøker, og andre bøker 
vi anbefaler om barns utvikling, kommunikasjon, skole, barnehage, 
stress, mindfulness, papparollen, parforhold og diverse andre tema. 
  

 
 

VELKOMMEN TIL FAMLAB.NO 

http://famlabbok.no/



