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Belønning for innsats  

Vi jobber ennå med å få til en belønning for dere som jobber  

med Foreldre og barn, rådgiving og ferdighetstrening. Det som er aktuelt er at de som har 

jobbet med to familier /barn frem til en bestemt dato (høst), får et PMTO krus som 

belønning for god innsats. De som har hatt 3 familier/barn, får vår flotte PMTO veske. Vi 

regner med at alt går i orden slik at vi får dette til, det virker positivt. Så stå på og skaff deg 

familier/barn å jobbe med. Trenger du hjelp å komme i gang, ta kontakt med oss  

  

Foreldretrening i gruppe virker: 

Gruppebasert foreldretrening bidrar til å øke barns sosiale 

kompetanse og redusere problematferd. Dette viser en 

studie bygget på Parent Management Training – Oregon-

modellen. 

Studien er utført ved Atferdssenteret og publisert i Behaviour Research and Therapy. I denne 

studien av gruppebasert foreldretrening deltok foreldre med barn som hadde ulik grad av 

atferdsvansker. 

Flere familier får tilbud 

Gruppebasert foreldretrening gjør at flere familier kan få et behandlingstilbud. PMTO-

behandling, som vanligvis gis til enkeltfamilier, tilpasses da til en gruppesetting. Det 

gruppebaserte tiltaket består av tolv ukentlige samlinger på to og en halv time. På foreldrenes 

timeplan står ferdigheter som oppmuntring, positiv involvering, grensesetting, tilsyn og 

problemløsning.  

http://www.vistaprint.no/vp/ns/my_account/doc_view.aspx?doc_id=1432637665
http://www.vistaprint.no/vp/ns/my_account/doc_view.aspx?doc_id=1432637665
http://www.vistaprint.no/vp/ns/my_account/doc_view.aspx?doc_id=1432758986


 

 

 

Første studie av gruppebasert PMTO 

Fra tidligere foreligger det en randomisert studie på effekten av individuell 

PMTO i Norge (Ogden & Hagen, 2008). Nå har Atferdssenteret altså 

gjennomført en tilsvarende evaluering av gruppebasert PMTO. Dermed får 

vi mer kunnskap om hvorvidt barns atferd – i hjemmet, i barnehagen og på 

skolen – endrer seg som følge av gruppebasert PMTO, og om eventuelle 

endringer vedvarer over tid. 

Fulgte 137 familier 

I denne gruppebaserte studien fulgte man 137 familier med barn i alderen 3–12 år (36.5 % 

jenter). Familiene ble rekruttert gjennom det ordinære tjenesteapparatet for barn og familier. 

Mellom fire og tretten foreldre deltok i hver foreldregruppe, og totalt var elleve grupper med i 

studien. 

Gode resultater 

Resultatene fra undersøkelsen tyder på at gruppebasert PMTO kan være et godt supplement 

til det mer etablerte PMTO-tilbudet, som gis til enkeltfamilier.  På denne måten kan flere 

familier som har behov for det, få effektiv hjelp. 

Funnene viste at gruppebasert PMTO hadde gode effekter både på foreldrenes bruk av 

effektive foreldreferdigheter og på barnas problematferd og sosiale kompetanse. 

Tekst: Astri Vannebo 

Kjøbli, J., Hukkelberg, S., & Ogden, T. (2013). A randomized trial of group parent training: 

reducing child conduct problems in real-world settings. Behaviour Research and Therapy. 

51(3), 113–121. 

I Harstad er vi i full gang med vår første foreldregruppe. Vi har hatt 10 av i alt 12 møter 

med  de tolv deltakerne vi har på gruppen. Det er et spennende og lærerikt arbeid, og vi 

håper foreldrene føler de får like stort utbytte av det som forskningen over viser at det har 

vært andre steder. Vi er ikke i tvil når vi sier at vi ønsker å satse mer på gruppe fremover 

Tema: Positiv involvering  

I alle gjensidige positive relasjoner mellom mennesker er det noen grunnleggende faktorer 

som er viktig: kjærlighetsfølelser og evne til innlevelse hos  den andre, empati. Forholdet 

mellom foreldre og barn vil alltid være en toveis og gjensidig prosess hvor både foreldre og 



 

 

 

barn påvirker hverandre. Det som har betydning er hva som dominerer forholdet, det 

positive eller det negative? I familier med  barn som har alvorlige atferdsproblemer kan den 

positive involveringen være mangelfull eller fraværende. Foreldrenes funksjon som barnets 

viktigste læremestre vil derfor bli betydelig svekket. 

Familier som lever med atferdsproblemer, har som oftest kommet inn i en samværsform 

som i liten grad er preget av positiv involvering. Det forekommer sjelden hyggestunder, 

felles gleder og det å ha det godt og morsomt sammen. Samværet kan være preget av 

konfrontasjoner, negativitet, sinne og pessimisme. Barnet klarer ikke selv å snu et negativt 

mønster. Det er forelderen som må prøve  å ta tak i det og gjøre noe med det. Det  gjør det 

vanskeligere dersom foreldrene ikke makter å involvere seg positivt i barnet- konfliktene 

øker. 

Positiv involvering ligger «innbakt» i komponentene i PMTO. Det gjelder i gode beskjeder, 

ros og oppmuntring, grensesetting, tilsyn og tilrettelegging, kommunikasjon med barn og 

problemløsning. Det er lagt vekt på å være høflig, respektfull, vennlig, rolig, oppmuntrende, 

få felles positive erfaringer, være rolig, behersket og kjærlig, engasjert og ha omsorg, 

interesse og empati. Når familiene begynner å høste fruktene av sitt PMTO arbeid, betyr det 

ofte at deres positive involvering er i ferd med å gjenvinnes 

Eksempler på foreldreadferd som fremmer positiv involvering kan inkludere følgende: å 

skape en positiv atmosfære rundt daglige rutiner, å utrykke begeistring når barnet viser hva 

det har fått til. Det å være tilgjengelig for barnet når det søker nærhet og at barnet føler at 

det er velkomment når det søker kontakt og samvær med foreldrene. At foreldrene lytter 

med interesse, at foreldrene venter på barnets initiativ, bekrefter barnet følelser og det 

barnet sier. At man tar del i barnets lek på barnets premisser, deltar på barnets 

fritidsaktiviteter og skoleoppgaver og skaper og tilrettelegger for situasjoner som øker 

barnets lyst og motivasjon til å lære nye ferdigheter. Å lede barnet positivt inn i 

interesseområder og nye ferdighetsområder.  

I arbeidet med familier med høyt konfliktnivå  er det viktig  å være på jakt etter « de gyldne 

øyeblikk». Let etter de små tegn på positiv involvering og forsterk disse ved å fremheve de. 

Vis interesse og begeistring over det de har fått til. Rollespille situasjonen og gi forelderen 

æren for å ha klart det- slik får de troen og styrken til å ha fokus på, og  klare nettopp det 

 



 

 

 

Kjerstis barnehagehjørne 

Konsultasjon: 
Siden sist nyhetsbrev har jeg vært på tredagers opplæring i modulen «KONSULTASJON», en 
intervensjon innenfor TIBIR som fungerer som en tilleggsmodul til for eksempel PMTO 
foreldrerådgivning eller PMTO terapi.  
 
Konsultasjon er nå et tilbud jeg kan gi til ansatte som arbeider med barn, i alderen 3 til 12 år, 
med ulike grader av atferdsproblemer. Det er først og fremst tenkt til de ansatte i 
barnehagen, hvor foreldrene til det aktuelle barnet  går til  Pmto terapi eller rådgiving.  
 
Konsultasjon går ut på å gi barnehage- og skoleansatte veiledning i bruk av konkrete PMTO 
verktøy og strategier som kan forebygge og redusere atferdsproblemer i grupper klasser. 
Intervensjonen er kortvarig med ukentlige konsultasjoner over en 8-ukers periode, hvor 
innholdet tilpasses behovet til det enkelte barn. Så hvis du i barnehagen eller på skolen 
jobber med et foreldrerådgivningsopplegg og samtidig tenker at din avdeling kunne profitert 
på å jobbe mer strukturert etter PMTO’s prinsipper så kan jeg starte en veiledningsrekke 
med dere.  
 
Hvis din barnehage er interessert og vil høre mer så ta kontakt med meg! 
 
Besøk i barnehagen: 
I perioder kan det være vanskelig å rekruttere familier til foreldrerådgivning, det er gjerne en 
«potet som må holdes varm» for at det igjen skal generere saker. Det kan kanskje være at 
noen familier er ekstra utfordrende å komme i posisjon til, eller at kommunikasjonen er 
fastlåst slik at man ikke får «napp» på foreldrerådgivning. Hvis du ønsker det så kan jeg 
gjerne komme innom deg på din arbeidsplass og ta en snakk om disse tingene. Noen ganger 
er det ikke mer som skal til enn at det kommer en utenfra og gir noen tilbakemeldinger.  
I andre tilfeller har det vist seg at det å ta opp PMTO foreldrerådgivning på foreldremøter 

har ført til at flere foreldre har tatt kontakt i ettertid. I lys av det vil jeg si at i det siste har jeg 

og min kollega Marion Børgesdatter vært invitert til flere barnehager for å holde foredrag på 

foreldremøter om PMTO. Møtene har vært på kveldstid og har hatt en varighet på ca. 45 min 

til en time. Dette har umiddelbart ført til snakk både blant foreldre og personale. Og i 

kjølevannet av besøket er jeg sikker på at personalet kjenner seg tryggere på å ta opp 

temaet foreldrerådgivning, samt at foreldrene ikke er ukjente med hva det er og dermed 

etterspør dette i barnehagen. SÅ – hvis dere enda har uavholdte  foreldresamtaler og/eller 

foreldremøter og ønsker besøk så er jeg der på pletten!  

 



 

 

 

Med ønske om en fin vår 

 

Når snøen nylig har lavet ned, og snøskredfarer har truet, er det vanskelig å tenke på at det nå er vår 

og snart sommer. Men tiden går fort og det er bare noen uker til man kan skifte til sommerdekk- til 

bare veier. Like plutselig som det er vinter, er det over. Vårtegnene kommer- et nytt håp- en god 

sommer? 

Ønsker dere alle en riktig fin tid fremover, vår og lys og varme. Send gjerne inn bidrag til 

nyhetsskrivet. Ting du ønsker vi skal ta opp, en historie, tanker fremover eller liknende. 

 

Redaksjonen ved: 

Hege A Johansen (77026167) 

Marion Børgesdatter (770 26252) 

Kjersti Vingerhagen(  77026203/ 95892663)  


