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Jeg hadde
aldri trodd
det var mu-

lig å oppnå et
så godt resultat
med så enkle
metoder.

Martin Lauritzen (far)

4-årige Kristoffer ble tryggere
da foreldrene fikk rådgivning
etter PMTO-metoden. Det 
ønsker foreldrene å dele 
med andre.
Tina Eilertsen
tei@ht.no – 986 72 025

–Dette burde vært obligatorisk for alle
foreldre, sier Liv Kristin og Martin
Lauritzen. Foreldre til 4-årige Kris-

toffer, som var så sjenert at han bare ville
gjemme seg.
– Han var så utrygg at det var vondt å være

vitne til. Han var usikker på alt nytt, snakket al-
dri til fremmede og brukte lang tid før han var
komfortabel med å leke med andre. Skulle vi
på besøk til noen, ville han bare gjemme seg.
Han måtte forberedes på alt som skulle skje, og
alt dette ble til utfordringer for oss som forel-
dre, forteller de.

Gode beskjeder
Redningen skulle bli samtaler med en av kom-
munens PMTO-rådgivere, Kjersti Vingerha-
gen. Hun kan fortelle at selve veiledninga fore-
går med foreldrene.
– Det er foreldrene som skal styrkes, for så å

veilede sitt barn selv på en god måte. Oppleg-
get er forskningsbasert, og handler om positiv
forsterking. Kort fortalt er verktøyet gode og ty-
delige beskjeder, forutsigbare grenser samt ros
og oppmuntring.
Hun forteller videre at det handler om be-

visstgjøring.
– Vi skal bygge opp, ikke rive ned. Veilede

barna på en hensiktsmessig måte ved å belyse
hva de gjør bra.

Bekymret
Foreldrene ble positivt overrasket over frem-
gangen hos sønnen, som aldri ville delta i noe.
– Metoden er ganske opplagt. Et enkelt

verktøy, med ros og gode tilbakemeldinger.
Man må bare være bevisst på det hele tiden,
sier de. De ønsker å dele med andre hva de
selv har opplevd ved å søke hjelp til barnet sitt.
– Nå forteller han gjerne om ting som opp-

tar ham, også til fremmede. Før taklet han ikke
overgangene fra en aktivitet til en annen i bar-
nehagen. Dette er ikke noe problem i dag, sier
moren.
– Jeg hadde aldri trodd det var mulig å opp-

nå et så godt resultat med så enkle metoder,
sier faren. Han mener alle foreldre bør vite om
tilbudet.
– Vi var begge to sjenerte som barn. Etter

hvert begynte vi å bekymre oss for framtida til
gutten vår.

Tryggere
Kristoffer var fylt tre år da partene møttes for
første gang. Også guttens barnehage, Løvåsen
barnehage i Kilbotn, var involvert. Pedagogisk
leder Nina Nygård bekrefter at Kristoffer gjor-
de store framskritt. Hun presiserer at forel-
drene har løst henne fra taushetsplikten.
– Vi merket forandring ganske fort. Han ble

tryggere, og hadde lettere for å tørre ting. Tidli-
gere kunne samlingsstundene være vanskeli-
ge for ham hvis vi ikke brukte mye tid på forbe-
redelser. Han deltok aldri i nye leker. For at
han skulle venne seg til julenissen, hadde vi ei
maske hengende for å trygge ham, sier hun.
Og legger til at han er selv klar over forandring-
en.
– Vi ser det med egne øyne. Dagene i barne-

hagen er blitt lettere for ham, og så er han blitt
så flink til å gi komplimenter til andre.

Anbefaler
Resultatene kommer imidlertid ikke over nat-
ta, ifølge foreldrene.
– Man må ha tålmodighet, og hele tida være

bevisst på hvordan man gir beskjeder og setter
grenser. Da vi oppdaget forandringen, skjønte
vi at vi hadde tatt i bruk riktig verktøy. Det skal
vi fortsatt bruke framover, forteller de, og anbe-
faler andre foreldre som bekymrer seg til å be-
nytte det samme verktøyet.
– For mange er det en høy terskel å be om

hjelp til barnet sitt, vi har vært på dette stadiet
selv. Brosjyren om PMTO fikk vi i barnehagen,
men vi tok den fram og la den vekk mange
ganger før vi tok kontakt med rådgiver. Samti-
dig informerte vi barnehagen, og de grep sjan-
sen og kjørte på med samme opplegg.

Ros
Kjersti Vingerhagen forteller at ros og opp-
muntring er en viktig del av opplegget.
– Vi konsentrerer oss kun om det positive,

og grensesettingen skal gjøres på en god og
hensiktsmessig måte, sier hun. Og forteller vi-
dere at treninga starter med grundig kartleg-
ging av foreldre og barn.
– Vi ønsker på forhånd å vite hvilken type ut-

fordringer foreldrene har med barnet, og hvil-
ken type adferd barnet viser. Det er ei god for-
utsetning om man har god kommunikasjon
med barnehagepersonalet samtidig. På den
måten kan man dra lasset sammen, sier hun.
Og roser foreldrene for åpenhet, og for å ha tatt
bekymringene alvorlig.

Forebygging
– Disse foreldrene ba om hjelp på et tidlig sta-
dium, og samtidig hadde de en god dialog med
barnehagepersonalet. På den måten kan vi
forebygge og hindre at ikke problemene får ut-
vikle seg. Harstad kommune satser på forebyg-
ging i forhold til barn og unge, sier hun.
Flere og flere foreldre tar kontakt og ber om
hjelp i forhold til barnas adferd. Det synes pe-
dagogisk leder Nina Nygård er positivt.
– Stadig flere tør være åpne om vanskelig-

hetene. Som oftest finnes det løsninger. Vi har
flere barn med foreldre som benytter seg av
PMTO-metoden. Med godt resultat.

� PMTO (Parent Management Training etter
Oregon-metoden) er et lavterskeltilbud til forel-
dre med barn mellom 3 og 12 år som har, eller
står I fare for å utvikle adferdsproblemer.
� MTO terapi: foreldrene møter 12-13 ganger à
1 time.
� PMTO rådgiving: foreldrene møter 5-7 ganger
à 1 time.
� PMTO sosial ferdighetstrening: barnet lærer
og øver på sosiale ferdigheter 8 ganger à 15-16
minutter.
� Målet med behandlingen er at foreldrene og
barnet skal gjenoprette en positiv relasjon.
� Opplegget tilpasses hver enkelt familie.
� Metoden gir barnet en forutsigbar måte å bli
møtt på.
� PMTO tilbys i statlige og kommunale tjenester
for barn og unge over hele landet.

Kilder: Hege Ailèn Johansen (PMTO-terapeut og
implementeringsansvarlig i Harstad kommune)
og pmto.no.

FAKTA:

KRISTOFFER OG PAPPA: Kristoffer klemmer og viser omsorg, også i barnehagen.

For mange er det en
høy terskel å be om
hjelp til barnet sitt.

Liv Kristin Lauritzen (mor)

Fikk en bedre hverdag
med foreldrerådgivning


