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Psykisk helse…

WHO sin definisjon på god psykisk helse er:

”En tilstand av velvære der individet kan

realisere sine muligheter, kan håndtere normale

stressituasjoner i livet, kan arbeide på en 

fruktbar og produktiv måte og har mulighet til å

bidra overfor andre og i samfunnet.”



Dårlig barneoppdragelse karakterisert av …

• Inadekvate foreldrestrategier

• røffe oppdragelsesmetoder 

• inkonsekvent disiplinering 

 predikerer sosioemosjonelle 

vansker og atferdsproblemer i 

barndom og ungdomstid. 



Er vold i oppdragelsen egentlig vold?

Verdens helseorganisasjon 

(WHO) bruker begrepet vold 

som et overordnet begrep for 

fysisk vold, psykisk vold, 

seksuell vold og 

omsorgssvikt. 



Fokus på å se utsatte barn og unge i Norge

Du ser det ikke før du tror det



Vanskelig å se psykiske vansker hos små barn

Klinikere og tilbydere av helsetjenester i Skandinavia erfart at det er 

vanskelig å nå ut til barn under seks år. 

Færre enn 14 % av pasientene i norske poliklinikker for barn og ungdom 

pasientene er under seks år.

Færre enn 0,4 % er under fire år. 



Foreldretreningsprogrammer er de mest 

virksomme og kostnadseffektive tiltak…

Evidensbaserte foreldreveiledningstiltak behandler og forebygger de 

viktigste trusler mot barn og unges psykiske helse:

• Omsorgssvikt

• Vold mot barn

• Depresjon hos barn

• Angst hos barn

• Atferdsvansker hos barn

Kvaliteten på den oppdragelse barn får, er den mest potente risikofaktor for 

utvikling av et bredt spekter av vansker hos barn, samtidig som det er den 

lettest modifiserbare risikofaktoren 



Satsing på styrkende oppdragelsesmetoder

Erklæring fra nordiske

barneombud i 2013:

Myndighetene må forby og

forhindre at barn utsettes for 

fysisk avstraffelse hjemme

Tiltak: Å gi foreldre kunnskap

om positive og styrkende

oppdragelsesmetoder
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Risikofaktorer hos både barn og foreldrene



Hurtigbåt med Willy-Tore til Finnsnes i Troms



19.06.2
015

11

Lek: Skape positive 

foreldre - barn relasjoner

Ros og belønninger:       

Bygge sosial kompetanse

FORELDRE-

PYRAMIDEN



Positive oppdragelsesstrategier

• Gir barnet ros og komplimenter

• Gir barnet kyss, klem, klapp på skulderen, og lignende

• Gir barnet noe det ønsker seg

• Gir barnet ekstra fordeler 

• Gir barnet belønning i form av stjerner eller klistremerker



Røffe oppdragelsesstrategier = vold

• Hever stemmen (skjenner 

og skriker)

• Truser med straff, men 

uten å straffe (både fysisk 

og ikke-fysisk straff)

• Gir barnet ris

• Gir ørefik eller «dasker til» 

barnet (ikke ris)
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Og hvorfor skulle det ikke det?

De utrolige årene – foreldremetoder:

• Fokus på tenkning, atferd og emosjoner
• Utviklingspsykologisk basert
• Empirisk støttet
• Vektlegging av samarbeid
• Selvstendighet (vs. kontroll)
• Videoeksempler
• Praktiske øvelser og repetisjoner
• Hjemmeoppgaver
• Støtte fra gruppe
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Skape positive foreldre-barn relasjoner

• Følg ditt barns initiativ i lek

• Tilpass tempoet etter barnets nivå

• Ikke konkurrer med barnet

• Ros og oppmuntre barnets idéer og kreativitet – ikke kritiser

• Gi belønning av rolig lek gjennom å vie den oppmerksomhet
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Ros og belønning

• Grip barnet i å gjøre noe bra

• Gi mer ros til vanskelige barn

• Ros umiddelbart

• Gi spesifikk ros som har klar adresse

• La rosen ledsages av klapp, kyss og klem

• Gi ros med smil, øyekontakt og entusiasme



Resultater

Før - etter: Foreldre i kursgruppen mer positive 

og mindre hardhendte/voldelig 

oppdragelsespraksis, mer tilfreds og større 

opplevelse av mestring i foreldrerollen.

Etter - 1 års oppfølging: Foreldre i 

kursgruppen mer positive og mindre 

hardhendte/voldelig oppdragelsespraksis, samt 

mer tilfreds i foreldrerollen.

1-års oppfølging til 4-års oppfølging: 

Foreldre i kursgruppen mer positive og mindre 

hardhendte/voldelig oppdragelsespraksis, samt 

mer tilfreds  i foreldrerollen.



Konklusjon

En kortversjon av De Utrolige Årenes 

foreldreveiledningsprogram er et effektivt virkemiddel for 

å endre foreldres oppdragelsespraksis til en mer positiv 

foreldrestil og for å styrke deres opplevde kompetanse i 

foreldrerollen.



”Attentive parenting” 

- Oppmerksomme & Utviklingsstøttende foreldre

• Nytt universalforebyggende kortprogram

• Pilotering i noen få utvalgte kommuner i Norge

• Implementering i kommuner som har tatt i bruk fullversjonen av DUÅs

foreldeveiledningsprogrammer.


