
 

 

Foreldreveileder  
Guttas Campus 
Professor emeritus Willy Tore Mørch og barnepsykolog Magne Raundalen 
 

 

 

Forord ..................................................................................................................................................... 2 

Innledning om faglig foreldrestøtte ........................................................................................................ 3 

Den viktige foreldrerollen ....................................................................................................................... 4 

Noen ekspertråd for endring av atferd ................................................................................................... 8 

Praktiske råd i vanskelige situasjoner ................................................................................................... 11 

Vedlegg med tema for spesielt interesserte ......................................................................................... 18 

Aktuell litteratur ................................................................................................................................... 26 

 

ALLE BILDER: FOTOGRAF BT STOKKE 



 2 

Forord 
 

 

Hovedmålet med Guttas Campus er å støtte og motivere gutter til å fullføre videregående skole. For 

å nå målet vil guttene ha behov for oppfølging og veiledning i tiden etter læringscampen fra både 

foreldre, skole og mentorer. De behøver hjelp til å ivareta motivasjon for læring, til å beholde de 

gode arbeidsvanene de fikk med seg fra Guttas Campus, og ikke minst til å fortsette sin personlige 

utvikling. Da trenger de at alle vi som er rundt tror på dem, heier på dem og støtter dem. Dere 

foreldre er de viktigste støttespillerne, og vi håper at denne foreldreveilederen kan bidra til å 

inspirere og styrke dere i den viktige og krevende foreldrerollen.  

Foreldreveilederen er utarbeidet av to nestorer i norsk barne- og ungdomspsykologi; Magne 

Raundalen og Willy-Tore Mørch. Basert på nyere forskning, teori og deres mangeårige erfaring som 

praktiserende psykologer bidrar de med eksempler og praktiske råd til hvordan foreldre og foresatte 

kan støtte guttene og hvordan de kan håndtere krevende situasjoner.  

Vi er svært takknemlige for de to forfatternes støtte og bidrag til Guttas Campus! 

 

Oslo, oktober 2019 

Guttas Campus 

 

                Omar Mekki                            Per Øyvind Hammerstad 

Daglig leder              Programsjef 
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Innledning om faglig foreldrestøtte 
 

I innledningen her har vi valgt å dele temaet faglig foreldrestøtte i tre punkter som dere vil møte i 
denne veilederen. De tre punktene er:  

• Rådgivning 
• Veiledning 
• Rollegivning 

Eksempelvis har vi tenkt slik: 

Rådgivning er den enkleste og mest kortfattede 
formen. Men den kan være omstendelig dersom man må gi flere forbehold til rådene. Kort og godt 
handler rådgivning om å gi et så godt faglig basert råd som mulig på spørsmål i møte med foreldre.  

Veiledning er i utgangspunktet mer omfattende, fordi den krever en del kartlegging og klargjøring av 
ytre faktorer og guttens «indre» problemer. Vi kaller det veiledning fordi det handler om å finne en 
ny vei. Gjerne en u-sving i motsatt retning til situasjonen nå.  

Et godt eksempel er en gutt med sterkt temperament. Beskrevet som problematisk fordi det lett 
fører til konfliktskapende ytringer, grov banning inkludert, krangling og slåssing med søsken, 
gjennomgående utrivelig kommunikasjon i familien, stadig konflikter med kamerater og mye negativt 
i forholdet elev - lærer. Veiledningen må omfatte alle problemområder og gutten må motiveres til 
aktiv deltagelse. 

Veiledningen kan være mindre omfattende på et mer avgrenset problemområde som for eksempel 
det å snu søvnvanene med redusert mobilbruk osv. Kort sagt når man vil endre atferdsmønstre til det 
bedre. 

Rollegivning har ikke status som eget begrep, men hos oss handler det om at foreldre trenger 
kunnskap og erfaring i rollen som for eksempel norske foreldre, gutteforeldre, jenteforeldre, 
tenåringsforeldre. Grunnen til at vi har villet ha det som egen overskrift er at den er meget forskjellig 
fra de to andre punktene. Mest fordi roller må sees og oppleves av modeller for å bli modeller. Og 
mange, særlig flerkulturelle foreldre, har ofte tynnere nettverk for slik rollelæring, og i tillegg kan de 
ha motstand mot å kopiere deler av modeller de ser og hører.  

Inspirasjon til endring i foreldrerollen i dagliglivet med ungdom får man først og fremst i møte med 
andre foreldre, enten i nettverket hjemme med slekt og venner, men også i møte med andre foreldre 
på foreldresamlinger som vi har planlagt for dere.  
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Den viktige foreldrerollen 
«Den krevende foreldrerollen» er tittelen på en bok som kom på Gyldendal Akademisk Forlag i 2017. 
I tillegg til opplysende og utfordrende tanker om livet som foreldre i den moderne tid, inneholder 
boken omfattende kapitler med beskrivelser av de store, offentlige «familie-støttende intervensjoner 
for barn og unge». 

Forfatterne av boken søker et helhetsperspektiv på problemene. Problemer som kan ha 
utgangspunkt i ulike vansker med barnet eller den unge, trykket kan være for sterkt på familien både 
på grunn av ytre og indre spenninger, det kan handle om påkjenninger i fortiden og vansker her og 
nå, for eksempel hos familier som kommer fra krig og flukt, og samtidig kan foreldrerollen og den 
unge blitt presset opp i et hjørne av samfunnsutviklingen.  

Et godt eksempel er gutta våre som har søkt nødhjelp hos Guttas Campus. «Jeg skjønte det var min 
siste sjanse» som en av dem uttrykte det i vår samtalegruppe. Siste sjanse for ham handlet om 
muligheten til å gjennomføre utdanningsløpet. I hans sammenheng unngå frafall under 
utdanningsløpet, det vil si inngangen til og gjennomgangen av videregående skole. Her finnes det nok 
lesestoff om «kompetanse-samfunnet» som krever skolegang for å nå ønskede trinn i 

voksensamfunnet, ja rett og slett unngå 
ekskludering og stengte dør til det brukbare 
jobblivet. Og da kan foreldre-rollen bli vel krevende. 
For noen ekstra krevende fordi det handler om 
alene-foreldre eller fordi det er søsken som også 
har sine behov underveis i det som etter hvert har 
fått betegnelsen «høyterskelsamfunnet» - et 
samfunn med bratt stige av kvalifisering før man 
når terskelen for å komme videre! 

Det er ingen spøk å være foreldre i dag selv om vi stort sett kan glede oss over gode og rolige tider, 
og at skole og lærere som er interessert i de unges framtid og gjør så godt de kan. Det er antagelig 
ikke så mange grunner til å misunne den rollen lærerne har fått tildelt i det som også har gått under 
betegnelsen «kvalifiseringssamfunnet», av noen også kalt sorteringssamfunnet. 

Det kan være nyttig å tenke på noe praktisk i dette dystre bilde. Og det er at det er så mange som vil 
det samme, som vil at det skal gå bra for din gutt. Dere foreldre vil det, bekymret som dere er, gutten 
selv vil det også, men så kommer vrangsiden til syne når motbakkene blir for bratte og karakterene 
bare dårlige, og lærerne hans vil at det skal gå ham godt. Kanskje liker gutt lærer og lærer liker gutt, 
men ingen liker de dårlige karakterene. Og så har gutten fått en støttende mentor som vil ham vel.  

Vi kan si at det er mange allierte som vil i samme retning, rene alliansen kan vi kalle det. Hvorfor går 
det da så tregt? Jo, det er fordi gutten er den som må dra lasset. De andre og dere kan bare dytte og 
heie på. Men så blir det så lite å heie for. Og gutten kan oppleve dere som rene motstandere 
innimellom. Som kjefter, ja gråter av og til, maser, og skriver dårlige karakterer og lave poeng på 
prøver. DET ER IKKE LETT! Men det vi er nødt til, er å finne en vei hvor vi kan dra i samme retning, 
alle sammen. Har dere eksperter noen forslag, vil du kanskje spørre? Ja, det har vi. 

Det å være foreldre til ungdom er nesten alltid krevende. Det skyldes ulike grader av løsrivelse og 
opposisjon mot nødvendig voksen-styring. Det handler også om alt som skjer på innsiden hos den 
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unge med svingninger fra det ene øyeblikket til det andre, med krav om egenstyring og frihet til 
avhengighet rundt neste sving. Det er ingen spøk å holde roen i en slik berg- og dalbane. Heldigvis er 
det for de fleste roligere perioder, og da kan man et øyeblikk tro at det er over. Så feil kan også 
foreldre ta, men etter hvert lærer man å leve med en beredskap og ikke ta alt negativt like alvorlig. 

Mange foreldre som kommer til oss vil gjerne ha svar på hva det er som plager den unge, råd om hva 
de kan gjøre bedre, hva det er som de gjør galt. Når den unge er som verst eller har det som verst, 
kan vi vel si at det ikke har noen hensikt å gruble 
over disse spørsmålene. Det er så mange 
reaksjoner som kommer så å si ingensteds fra, 
nesten som fra en automat fra fortiden. Som 
foreldre tenker man ofte at man ikke finner ut av 
problemene, at det er du som har gjort noe feil. 
Men sånn er det som regel ikke, det beste du som 
foreldre kan gjøre er å tenke: Hva trenger han 
akkurat nå? La han være i fred og ta det opp når 
det har roet seg, eller gi han et tilbud om kontakt, 
en forsikring om at dere fortsatt er glad i ham, eller noe helt annet. 

Tenk på hva som ville være best for ham akkurat nå og gjør det eller gi ham det 
hvis du kan. 

Vi tror de fleste foreldre vil kjenne seg godt igjen i mange av vanskelighetene man møter når man 
skal få unge gutter til å endre dårlige vaner, slutte å ta dumme valg, innordne seg etter regler for god 
oppførsel hjemme og ute, prioritere lekser og lesing før prøver. Vi kunne fortsette med å forlenge 
listen og flere av punktene vil være temaer i fortsettelsen. 

Hvordan ser det ut fra guttens ståsted? Et viktig spørsmål han stiller seg er selvsagt: Hva får jeg for 
det? Det er åpenbart ikke nok å si at det er til ditt eget beste, det vet foreldre meget godt. Hva er det 
da den unge spør etter? Jo, etter en form for reaksjon. Han vet at han slipper kjeft og dårlig 
stemning, men det er ikke nok. Han spør etter belønning av et eller annet slag. Og det du har å by på 
er selvsagt virksomme ting dersom tid, sted og situasjon passer.  

Du kan gi ros og oppmuntring for små endringer av adferd underveis. Du kan også sette opp en 
attraktiv belønning hvis det går den rette veien. Det er ofte bedre med tilpassede belønninger for 
delmål underveis, enn en stor belønning ved veis ende.  

Et viktig råd fra forskerne til deg for å lykkes med en atferdsendring, er at du ikke må tro at nå er det 
gjort. Han faller fort tilbake til de dårlige vanene og du må ha en vedlikeholdsplan.  
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Men før dette må du bestemme deg for hva du og dere foreldre vil prioritere. Det vil si at du først må 
velge noe du tror på, ikke sikte på det umulige der og da. Det andre er samtalen med deg selv, eller 
dere imellom, om hva som skal være de viktige foreldreoppgavene når motivering og gjennomføring 
av skolegang er vårt hovedtema. For å si det litt billedlig: Skal dere være støtteapparatet eller 
landslagstrenere?  

Hva mener vi med det? Skal dere legger alt til rette for trivsel, at tingene er på plass, at kostholdet er 
det riktige, at det blir nok ro og nattesøvn, at «landslagspilleren», din gutt, ikke blir forstyrret eller 
møter andre problemer som avsporer ham fra jobben på landslaget. Vi tror det er der dere skal være, 
og at dere skal tenke at lærerne og skoleopplegget er ansvarlig for selve treningen og oppleggene før 
landskampene!  

 

Det vil si at vi med vår veiledning ikke sikter mot at dere skal ta på dere en rolle dere ikke kan mestre, 
nemlig å være skole-foreldre. Dere skal være gutte-foreldre for ham og hans søsken. Som 
støtteapparat er hjemmet hovedarena, og det er selvsagt viktig at dere har god kontakt med 
landslaget og trenerne, men dere skal ikke ta ansvar for det som egentlig hører hjemme hos dem. 
Hva tenker vi på da? Vi tenker at leksehjelp og prøve-forberedelser ofte er vanskelig for alminnelige 
foreldre og er dermed ikke deres hovedansvar. Dere har ansvar for at de står opp og kommer seg på 
skolen. At de har sovet nok, at de har et kosthold som er nødvendig på landslaget. At de får 
oppmuntring og godt humør med seg underveis. At guttene er forvisset om at dere vil dem vel hele 
veien selv om dere får meldinger fra lærerne, trenerne for landslaget, om at gutten kunne vært mer 
ivrig under treningen og kampene. Selvsagt må dere få info om gutten uteblir eller saboterer 
treningen, men hovedansvaret deres er at han kommer dit. Dere skal heller ikke ta hovedansvar for 
at han trives på skolen. Det betyr ikke at forelder og skolen ikke kan ha en felles plan, men det må 
være foreldreoppgavene som hører hjemme i hjemmet.  

Når vi leser fra den nye forskningen på ungdomshjernen, er det likevel noen hjemmeoppgaver som 
handler om skolen. De oppsummeres omtrent slik: Sørg for gode arbeidsforhold for skolearbeid som 
må gjøres hjemme. De anbefaler en fast «arbeidsplass», hvor de mest mulig kan sitte i fred og ha 
skolesakene sine, PC inkludert hvis den inngår. Videre at de kan arbeide nokså uforstyrret. At de 
driver med det de skal og ikke sitter og ser på film. Videre at dere oppmuntrer til så faste tidspunkt 
som mulig, og at dere er positive med oppmuntring, ros og oppmerksomhet. 
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Vi som skriver dette vet ikke hvem av gutta som lever og bor med begge foreldrene, og hvem som er 
delt mellom to og hvordan fordelingen er, det vil si om hvor mye gutt er hos sin far, om det er der 
han er mer eller mindre fast, eller om det handler om besøksordning. Vi vet heller ikke om det er 
omvendt. Eller om en av foreldrene skulle ønske han var mest hos dem. 

Det vi vet, er at konflikt mellom foreldrene, dårlig kommunikasjon og en ungdom som kommer i 
klemme mellom dem er skadelig både personlig og ikke minst med tanke for motivasjon og 
konsentrasjon på skolen. Det beste råd vi kan gi til foreldre til ungdom som er i en slik negativ 
situasjon: Få råd og veiledning sammen, eller hver for seg om det ikke går, av fagfolk som er trenet 
nettopp for å hjelpe dem på et bedre spor. Vi tenker i første omgang på kontakt med familievernet 
som også har erfaring med å motivere den unge for å være med og selvsagt søsken i familien, for det 
handler jo som regel om flere medlemmer av fellesskapet familie. 

Utdanningsløpet er ikke alene om å utfordre dagens unge. For bedre å forstå noe av dette relativt 
nye, har vi blant annet støttet oss til begrepsbruken til den danske professoren Per Schultz Jørgensen 
om «den ytre radar og det indre kompass». Det handler om de utfordringene han ser i det han kaller 
et «oppbrudds-samfunn» hvor de unge må håndtere enorme mengder stimuleringer og informasjon 
som kommer inn på den ytre radar i det globaliserte mediekjør, og hvordan de skal finne balansen på 
sitt retningsgivende indre kompass. Et av hans svar er gitt i boken Styrk barnas karakter som vi har 
referert fra her. 
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Noen ekspertråd for endring av atferd 
 

Ekspertene sier: SIKT POSITIVT!  

Hva mener de med det? De summerer sin forskning omtrent slik: Vi må satse på alt det positive vi 
ønsker for dem og for oss som skal leve med dem daglig.  

Dere må satse på den adferden, de handlingene og de væremåtene dere vil ha, 
som dere ønsker til det beste for dem og for fellesskapet i hjemmet.  

Grunnen til at de satser på dette hovedbudskapet har bakgrunn i to klare forskningsresultater: 
Foreldrene i vår kulturkrets, og kanskje også i mange andre, går oftest motsatt vei, de starter med og 
forfølger den atferden hos barna og de unge som de ikke vil ha! Dette må du snu på sier ekspertene. 
Å fortelle at sånn skal du ikke gjøre eller være, det må du forandre på. Det andre forskningsresultatet 
er at denne negative retningen; holdningene og metodene konsentrert om atferden vi ikke liker -   
nemlig straff - den virker ikke!  

Kampmetoden som vi kunne kalle den blir ofte slag i luften. Metoden som virker kan vi kalle 
ledemetoden, den positive, vi skal lokke og lede dem i retning av det motsatte av kamp, vi skal lede 
dem til det vi ønsker de skal gjøre på en positiv måte. Vi skal ikke bruke opp kapitalen vår av negative 
midler og kjefting på det vi ikke ønsker. Det er lett for ekspertene å si og vanskelig for oss i 
hverdagen, tenker du. Og det har du rett i, men samtidig er du interessert i det som virker best i det 
lange løp! 

Hva har ledemetoden å by på? Store gevinster for begge parter dersom vi klarer å gjennomføre den 
systematisk, tålmodig, skritt for skritt over tid. 

Alan Kazdin ved Yale University Parenting Center er en av de fremste ekspertene og han gir foreldre i 
«lederbilen» følgende råd:  

Det er mye lettere å bygge opp en atferd du ønsker ved å belønne nettopp den 
positivt, enn å utslette atferd du ikke ønsker ved hjelp av straff og andre negative 
virkemidler. Når du klarer å bli kvitt en negativ atferd ved å belønne den positive 

motsatte, er virkningen sterkere, varer lengre, og du unngår de uønskede, 
negative skadevirkningene som følger straffemetoder. 

Hva er det ekspertene mener med dette egentlig? Jo, de anbefaler foreldrene som jobber med 
atferdsendringer (changing behavior) hos sine unge at de rett og slett slutter med å angripe, påpeke, 
det de ikke liker og det de vil ha endring på. Foreldre må slutte med dette og i stedet rette all 
oppmerksomhet på det motsatte, det vil rett og slett si adferden de ønsker. For eksempel: Komme 
presis, holde avtaler, faste steder og tider for lekser, vise hensyn overfor søsken, pusse tennene før 
klokka 22 og være i seng 22.30.  
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Et klargjørende eksempel: 

Gutt 16 år: Du ønsker at han skal holde avtalen om å være i seng senest 22.30. Du starter med å 
minne ham på det, men det skjer ingenting og du sier «hundre ganger» at nå orker du ikke mer av 
denne sabotasjen som ender med krangling og kjefting og trusler. Du har all oppmerksomheten på 
det negative du vil ha slutt på. Det å snu seg til «det motsatte», det du ønsker, innebærer at du må gå 
på jakt etter positive tegn, belønne og rose ham når du ser at han er på vei, når han pusser tennene i 
rimelig tid, alle mulige positive skritt i riktig retning, helt til du kan belønne ham for at det gikk bra 
eller i alle fall bedre. Men seieren er ikke vunnet med én eller to ganger, det vet du godt, du må 
konsentrere deg om å vedlikeholde det positive og ønskede adferden, og ikke falle tilbake på kjeft og 
misnøye av det du vil ha slutt på. I stor grad må du overse, det vil si ignorere uønsket adferd, og vente 
på et positivt glimt du kan belønne med oppmerksomhet og ros.  

 

 

Her følger noen flere punkter på oppskriften SIKT POSITIVT som ekspertene anbefaler: 

Positiv forsterking 
Dette handler om at du tar i bruk ditt mest virksomme verktøy for å endre atferd: Din 
oppmerksomhet og interesse. Positiv forsterking skal gis så regelmessig og raskt som mulig når den 
ønskede atferden oppstår hos den unge. Da 
velger du blant disse: Rask oppmerksomhet, 
direkte ros, et privilegium, vis interesse, direkte 
belønning. Vanligvis er ikke dette nok til å 
befeste en ny positiv atferd.  

Forsterket praksis 
Dette handler om å skape anledninger og 
situasjoner hvor den unge har muligheter til å 
repetere den nye praksis og få rask 
tilbakemelding, oppmerksomhet og ros, gang på 
gang på gang for den samme positive atferd. Dette er blitt formulert som «grip den unge på fersk 
gjerning når han har gjort noe positivt!». 

Forming («shaping» på engelsk) 
Handler om at du «former» kompleks atferd ved å lage delmål som peker i riktig retning. Hvis du 
ønsker at den unge skal bruke en time på lekser hver dag, så venter du ikke med ros og belønning til 
det skjer, men setter opp en trinnvis plan hvor du kan belønne mindre enn perfekte delmål som går i 
rett retning. Du går på jakt etter alle tegn på at han beveger seg i din retning. Her kommer forskerne 
med en nyttig advarsel, ikke bruk ordet «men» på slutten av positivt uttrykt oppmerksomhet og ros: 
«Nå har du virkelige ryddet rommet ditt fint, men tenk om du kunne gjøre det oftere!» De har et eget 
ord for dette på engelsk, å krydre ros med negativt tilslutt. De kaller det «caboosing» og det betyr 
egentlig? Hold rosen ren! 
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Utslokking («extinction» på engelsk)  
Mange foreldre tror at straff, for eksempel å holde tilbake belønninger og privilegier eller gi negative 
tilbakemeldinger og ubehag, er den mest effektive måten for utslokking av uønsket atferd. Det 
stemmer ikke sier forskerne. Det kan virke kontant raskt der og da, men holder ikke i lengden. 
Virkningen av straff er meget kortvarig og foreldre fristes til å eskalere de negative reaksjonene. Den 
såkalte utslokkingen har som hoved metode å ignorere en negativ atferd, forlate rommet, ikke gi 
hverken oppmerksomhet eller andre forsterkende handlinger. Utslokking via ignorering er ikke ditt 
sterkeste virkemiddel til å forme atferdsendring, men klarer du å kombinere det med positiv 
forsterkning i flere situasjoner etter at «stormen har lagt seg» fordi du ignorerte den, da er du på rett 
vei.  

 

Ekspertråd for atferdsendring oppsummert: 

På forhånd 

Det handler om hvordan du legger en plan, hva du forbereder gutten på, hva du ønsker og hvordan 
dere kan komme fram til målet med de positive virkemidlene du vil bruke. Gutten vi være interessert 
i konkrete belønninger og mindre opptatt av positiv oppmerksomhet, godt humør, rask ros osv. Det 
betyr likevel ikke at nettopp disse påvirkningene er sterke nok og fører mot målet, så du må holde 
din oppmerksomhet på dem. De skal komme naturlig så dere behøver for så vidt ikke snakke om det. 

Her og nå 

Dette handler om når du oppdager positiv atferd i retning av mål eller delmål. Særlig hvis du klarer å 
gi gutten gjentatte muligheter til å vise den atferden dere har satt som et delmål for eksempel små 
tegn på forberedelse til sengetid, ikke minst gå på badet uoppfordret. 

Etterpå 

Dette handler om konsekvensene av positive skritt i riktig retning som hvordan du vil gi belønnende 
oppmerksomhet, konkret ros, klapp på skulderen, et stort smil, en klem – velg det du vet har positiv 
virkning fordi du kjenner gutten din godt. Dette handler med andre ord om ulike former for 
forsterkning. 
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Praktiske råd i vanskelige situasjoner 
 

Forventninger til ungdommen 
Alle foreldre har forventninger til hvordan ungdommen deres skal greie seg her i livet, og dette 
inkluderer også skoleprestasjoner og utdanning. Men vi vet at forventninger kan skape press og 
frustrasjon hos ungdommen hvis den formidles på gal måte. Når forventningene springer ut av 
frustrasjon over mangel på prestasjoner slik at det legges press på ungdommen om å gjøre det 
bedre, kan forventningen skape følelse av utilstrekkelighet og angst for ikke å lykkes. Vi mener at de 
forventninger som norske skolepolitikere på høyeste hold har signalisert til skolene og skoleeiere har 
denne effekten. Utgangspunktet er at norske elever ikke gjør det godt nok på PISA-testene og 
nasjonale prøver sammenlignet med ungdom fra andre land. Da blir oppgavene for både elever og 
lærere å bevise at man er bedre enn sitt rykte. 
Det er intet godt utgangspunkt.  

Vi vet at positive forventninger aktiverer 
belønningssenteret i hjernen slik at vi gleder oss. 
Når dere foreldre skal uttrykke forventninger til 
ungdommene deres må de være slik at de utløser 
dopamin og glede. Henvis derfor til noe som 
ungdommen har fått til og bruk det som sats for å 
forvente at han gjør så godt han kan. Ros derfor 
forsøkene og anstrengelsene for å gjøre skolearbeidet og andre oppgaver som er viktig for 
ungdommens utvikling og hverdagsliv. 

 

Makt og likeverdighet 
Det er et naturlig maktforhold mellom ungdommer og foreldre. Det er naturlig fordi foreldre er eldre 
og har mer erfaring, men også fordi foreldre har et foreldreansvar og plikter overfor sine barn. 
Ansvar og plikter som er nedfelt i barnelova, dreier seg om å ta avgjørelser for barnet i personlige 
saker, men barnet har også rett til å være med å ta avgjørelser og det har rett til stadig større 
selvråderett i takt med alder (Barnelova §§30,31 og 33). På den andre siden har barn rettigheter 
etter Barnekonvensjonen som er innbakt i norsk lov. Her inngår barns rett til å bli hørt, rett til 
familieliv, rett til privatliv og rett til ytringsfrihet for å nevne noen.  

Det er i disse skjæringspunktene balansen mellom maktutøvelse og likeverd kan være utfordrende å 
utøve. For å kunne utøve foreldreansvaret må man vite hva barnet gjør, hvem barnet er sammen 
med, hvor det er og når det kommer hjem. Det er dette som kalles «monitorering». Men graden av 
detaljkunnskap vil naturlig avta etter hvert som barnet blir ungdom og nærmer seg myndighetsalder 
på 18 år. Den smidigste måten å balansere dette på er å ha en åpen og tillitsfull samtale med 
ungdommen over tid om det daglige livet deres slik at informasjonene dere ønsker, kommer fra 
ungdommen selv og med respekt for privatlivet som de også har rett til. Fjorten/femten år gamle 
ungdommer har en selvfølgelig rett til både å bli informert om alt som angår dem, og ta avgjørelser 
eller medvirke til alle avgjørelser.  
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Vi anbefaler derfor at foreldre har en samarbeidsholdning til ungdommene. I praksis betyr det at 
dere anerkjenner at ungdommen har reell kompetanse om sitt liv, hva de liker og ikke liker, hva de 
ønsker og ikke ønsker, og at de har unike erfaringer som dere ikke har. Samtidig må ungdommen 
anerkjenne at foreldrene har sin unike kompetanse basert på egne erfaringer, utdannelse og 
jobberfaring, i synet på foreldrerollen og oppdragelse. Da har vi med to parter å gjøre som er 
likeverdige, men som anerkjenner forskjellene i kompetanse. Disse to kompetansene bør man bruke 
til å komme fram til felles løsninger på dilemmaer, utfordringer og konflikter. Men nettopp fordi 
foreldrene tross alt er «eldre og visere» i kraft av å ha levd lenger på jorden enn ungdommen, har de 
mulighet til å «kvalitetssikre» ungdommens ønsker, lyster og behov. Kvalitetssikre i den forstand at 
de forslag, ønsker og behov ungdommen oppgir ikke er farlige, for risikofulle og at de er mulig å 
realisere. Vi skal komme nærmere inn på dette i avsnittet om Å løse problemer. 

 

Ros og oppmuntring 
«Det skulle bare mangle», underforstått at det ungdommen har gjort var forventet, er et ordspill som 
vi møter en innimellom. Konsekvensen av det er at ungdommen ikke får noen positiv 
oppmerksomhet i form av ros eller oppmuntring på det han har gjort. Belønningssenteret skiller ikke 
ut dopamin og oppkoblingene av nervetråder blir snytt for å bli styrket. Det kan hende at det gode 
ungdommen gjorde blir en engangsforeteelse som jo ikke var meningen.  

Vi har derfor lansert ordspillene «grip ham i å gjøre noe bra» eller «ta ham på fersk gjerning i å gjøre 
noe bra». Vi vrir altså på de opprinnelige meningene med dem, at man skal reagere på det som er 
galt, en slags misforstått læringsmetode om at man «lærer av sine feil». Det kan kanskje se ut som at 
man lærer av sine feil, for noen ganger vil personen prøve å gjøre noe annet enn det som feilet for så 
å lykkes. Men da er det suksessen man lære å gjenta. Det var suksessen som fikk belønningssenteret 
til å utskille dopamin. Ikke feilen. Men vi skal nyansere bildet litt. Det viser seg at handlinger som 
allerede skiller ut dopamin, enten naturlig (som når vi spiser noen som smaker godt) eller at 
handlingen allerede er lært gjennom ros og oppmuntring, kan det være mot sin hensikt å gi enda mer 
ros. Belønningssenteret er allerede i full aktivitet og trenger ikke mer stimulering. Ros og 
oppmuntring er mest effektivt og mest nødvendig når ungdommen skal lære nye ting, eller lære noe 
som er vanskelig eller umotiverende.  

Vi skal gi noen råd om den mest effektive måten å gi ros og oppmuntring på.  

1. Ros atferden (handlingen), ikke personen. For eksempel: «Jeg synes det er veldig bra at du gjorde 
matteleksa før du gikk ut for å møte kameratene». «Den stilen du skrev var veldig spennende».  

Hvis du i stedet sier: «Nå har du vært flink» (underforstått at du gjorde lekser) så karakteriserer du 
gutten og ikke det han gjorde. Problemet med det er at ungdom som sliter med skolearbeidet har 
ingen selvtillit og ofte en dårlig selvfølelse. Selvfølelse er hvordan du ser på deg selv; god eller dårlig, 
snill eller slem osv. Hvis du kommenterer på en måte som rammer selvtilliten eller selvfølelsen 
oppleves rosen som feil eller at du egentlig ikke mener det («du roser bare for å tilfredsstille meg, 
ikke for det jeg har gjort»). Noen ganger får man da direkte svar at du må «slutte med det der», «gi 
deg da» eller «jeg er ikke flink, det vet du godt» osv.  
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2. Hold rosen ren. Det betyr at du ikke må blande sammen ros og kritikk. Det ødelegger effekten av 
rosen. Hvis du sier: «Fint at du gjorde lekser før du møter kameratene, men jeg syns du brukte veldig 
liten tid på dem», så er rosen hele ødelagt. Din kommentar oppfattes som kritikk.  

3. Vis at du mener det. Gi rosen på en inderlig måte, smil, ta gjerne på ham, kanskje gi en klem. Men 
pass på at du ikke overdriver og gjør det hele kunstig. 

4. Ikke vent med å rose til gutten er ferdig med oppgaven eller handlingen. Ros forsøket, ros 
underveis, gjerne kalt oppmuntring. 

5. Vær nøye med å rose handlinger som berører spesielle utfordringer som gutten sliter med. Hvis 
han for eksempel har konsentrasjonsvansker er det viktig å rose utholdenhet og konsentrasjon (selv 
om det er beskjedent i begynnelsen). Hvis han sliter med å være sosial må man rose forsøkene på å 
være sosial f.eks. at han tar initiativ til å gjøre noe sammen med andre. 

 

Foreldre som rollemodeller 
Det er et fenomen som de fleste av oss ikke tenker så mye på. Foreldre er som kjent barnas viktigste 
personer og foreldrenes påvirkningskraft overfor barna er større enn vi ofte tenker oss. 
Sosialiseringsprosessen dreier seg jo om hvordan barn etterhvert lærer hva som er riktig og hva som 
er galt, hva som er lurt å gjøre og hva som er dumt å gjøre. De lærer hva som er akseptabelt og hva 
som ikke går an å gjøre. Og det er mange læringsmekanismer som er i sving i denne kompliserte 
prosessen.  

En av dem er foreldrene som rollemodeller. Barn lærer blant annet ved å observere hva andre gjør, 
såkalt modellæring. «De andre» kan være lærere, tanter og onkler, helter av mange slag, naboer og 
andre barn. Men de som har den sterkeste påvirkningskraften er foreldrene. Det har nok 
sammenheng med at det er foreldrene som har tilfredsstilt barnas behov på absolutt alle områder fra 
det ble født og barna er derfor blitt avhengig av 
dem. Denne nærheten og denne avhengigheten 
fører også til at det foreldrene gjør, måten de 
opptrer på og måten de løser problemer på blir 
modeller for hvordan barna handler i tilsvarende 
situasjoner. Foreldrenes handlinger legitimerer 
barnas handlinger i den forstand at når pappa eller 
mamma gjør sånn eller sånn, kan jeg også gjøre det.  

Å være bevisst rollen som modell for barna er 
spesielt viktig i situasjoner som er viktige i relasjoner til andre mennesker. Et eksempel er 
konfliktsituasjoner der foreldrene er uenige om noe og begynner å diskutere. Måten de diskuterer på 
påvirker barnas diskusjonsatferd. Hvis foreldrene hever stemmen, roper til hverandre, kaller 
hverandre stygge ting, er tydelig sinte på hverandre vil dette kunne legitimere tilsvarende atferd hos 
barnet. Hvis foreldrene imidlertid opptrer rolig, er vennlig mot hverandre og fremmer argumenter på 
saklige måter vil barna sannsynligvis diskutere på lignende måter. Dette er viktig når barna 
observerer foreldrene i en slik situasjon, men det er enda viktigere når barna direkte involveres i en 
diskusjon med foreldrene og søsken.  
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Vis interesse for skolearbeidet og skolen 
Dette kan være vanskelig, spesielt hvis du selv har dårlige erfaringer fra den tiden du gikk på skolen. 
Men hvis man vil at barna ikke skal få tilsvarende dårlige erfaringer er det et viktig bidrag å vise 
positiv interesse for skolen og skolearbeidet. Argumentene fra avsnittet om foreldre som 
rollemodeller gjelder også her. Positive holdninger til skolen smitter ofte over på barna. Det er derfor 
lurt å snakke positivt om lærerne og om skolen, selv om du i en gitt situasjon skulle være uenig i noe 
læreren har sagt eller gjort. Du kan selvfølgelig gi tilkjenne denne uenigheten overfor barnet hvis 

barnet er involvert i saken, men argumenter virker bedre 
enn for eksempel negative karakteristikker av lærere 
eller skolen. Et eksempel kan være at du innerst inne er 
uenig i at barna skal ha lekser hjemme. Selv om lærer gir 
lekseoppgaver hjemme bør forelderen støtte barnet i å 
gjøre leksearbeidet, oppmuntre det og gi ros for 
innsatsen. Uenigheten om man skal ha hjemmelekser 
eller ei kan du ta opp med læreren eller gjennom 
foreldreorganisasjoner, for eksempel FAU (Foreldrenes 
organisasjonsutvalg). 

 

Å løse problemer 
Ungdom ramler opp i problemer som andre folk. Og ungdom, som alle andre må forsøke å løse dem. 
Barn og unge vil ofte komme til foreldrene sine for å få hjelp til å løse problemer de måtte ha. Like 
ofte er det slik at det er foreldrene som oppdager eller får mistanke om at barnet eller ungdommen 
har et problem å stri med. Noen ganger er problemet av en slik art at foreldrene observerer det 
direkte, for eksempel når det er problemer mellom søsken eller mellom kamerater som oppstår der 
og da. Det kan være fristende å reagere på en av to måter: Den ene måten ved å si at dette får du 
ordne opp i selv, eller den andre måten ved at du som forelder forsøker å løse problemet for 
ungdommen ved å foreslå løsninger. Ulempen med begge disse reaksjonene er at ungdommen ikke 
lærer å løse problemet selv, eller de velger en løsning som er uheldig eller skadelig. Vårt råd er at 
forelderen inviterer ungdommen til å finne løsninger som er trygge og hensiktsmessige. Det kan 
gjøres (i prinsippet) på følgende måte:  

a) Straks man oppdager at gutten har et problem skal man vise tydelig at man tar problemet alvorlig. 
Man stanser det man holder på med, gir gutt sin fulle oppmerksomhet ved å sette seg sammen med 
ham i stua eller på gutterommet.  

b) Be om å få vite hva problemet går ut på. Den første reaksjonen bør være at man forstår at det er 
et problem (som kalles refleksjon).  

c) Så kan man si at dette problemet er det mange som har hatt (dette kaller vi normalisering). Så kan 
man si at du hadde lignende problem en gang da du var ung. (dette kaller vi speiling).  

d) Spør hvordan han føler seg nå. Spør også om hvordan han tror motparten (den eller de som er 
involvert i problemet) har det (være empatisk).  
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Grunnen til at det er viktig å ha disse innledende manøvrene er at du dermed viser på flere måter at 
du bryr deg om gutten din og at du bryr deg om at han har et problem. Det skaper tillit og 
fortrolighet og øker sjansen for å at han vil høre på deg og at han vil komme til deg med andre 
problemer senere.  

e) Spør så om det er noe han kan gjøre for at problemet skal bli løst (vi kaller det å konfrontere). Hvis 
han sier «nei», inviter ham likevel til å prøve (ytterligere konfrontasjon). Når han kommer med et 
løsningsforslag bør du vurdere om forslaget er godt ut fra tre kriterier:  

1. Er det rettferdig? 
2. Er det gjennomførbart?  
3. Vil begge (alle) parter være komfortable med løsningen?  

Hvis svaret er «nei» på et av spørsmålene, kan du svare ham ved å respektere forslaget, men spørre 
ham om hva den/de andre vil synes om forslaget og om det er gjennomførbart. Hvis ikke må du 
invitere ham til å finne en annen løsning. Det kan gå noen runder før han kommer opp med et forslag 
som tilfredsstiller de tre kriteriene. Du kan gjerne spørre om det er noe du kan bidra med for å 
realisere løsningen. Siden problemløsning er litt omfattende har vi nedenfor laget et mer detaljert 
praktisk eksempel på en slik problemløsning som en illustrasjon. 

 

 

Eksempel på et problem: 

Gutten: Jeg har ikke tid til å gjøre matteoppgaver i dag fordi jeg er invitert på biltur med Ola (som har 
førerkort) og to andre ungdommer (ei jente og en gutt).  

Forelder: Hvor lenge tar bilturen? 

Gutten: Hele kvelden. Til kl 11 tror jeg. 

Forelder: Da har du et problem. Matteoppgavene må gjøres i dag vet du, og dessuten så har vi en 
avtale om at du skal være hjemme før kl 10. 

Gutten: (høyrøstet). Ja men jeg VIL være med på denne turen. Matteoppgavene blåser jeg i. 

Forelder: Jeg forstår at du er lei deg. Jeg ville også vært det. Jeg husker en gang jeg var invitert av 
foreldrene til en kompis en gang da jeg egentlig skulle gjort lekser, så jeg vet hvordan det er 
(speiling). Hvordan føler du deg nå? (refleksjon) 

Gutten: Forbanna. 

Forelder: Hva vil de andre si hvis du ikke blir med? (refleksjon) 

Gutten: De vil bli jævla skuffa. 

Forelder: Er det noe du kan gjøre for å løse problemet? (konfrontasjon) 

Gutten: Nei, tror ikke det.  
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Forelder: Prøv å tenk over hvordan du kan løse problemet (ytterligere konfrontasjon). 

Gutten: Jeg kunne bare bli med og drite i matteoppgavene. 

Forelder: Ja, det kunne du men hva er konsekvensene av det da? (konsekvensvurdering) 

Gutten: Jeg får bli med på turen. 

Forelder: Ja, men hvordan vil du føle deg da? (ytterligere konsekvensvurdering) 

Gutten: Dårlig samvittighet.  

Forelder: Ja, nettopp. Og er du fornøyd med det? (refleksjon) 

Gutten: Næææ, det er ikke noe bra. 

Forelder: Er det noe annet du kan gjøre? (ytterligere konfrontasjon) 

Gutten: Jeg kan ringe og melde avbud? 

Forelder: Ja, det kan du, men hva er konsekvensene av det? 

Gutten: De vil bli forbanna og de vil mobbe meg for å være ei pingle. 

Forelder: Ja, det kan hende og det er vel heller ikke så bra? 

Gutten: Nei. 

Forelder: Er det noe annet det går an å gjøre, da? (ytterligere konfrontasjon) 

Gutten: Jeg kunne spørre om de kan utsette avgangen en time så jeg kan få gjort leksene. 

Forelder: Det er en god ide. Tror du de går med på det? 

Gutten: Vet ikke, kanskje. 

Forelder: Er det noe jeg kan gjøre for å hjelpe? 

Gutten: Hvis jeg kunne få lov å komme hjem en time senere enn avtalt, så kan turen bli like lang som 
planlagt, og hvis du kunne kjøre meg bort til Ola så slipper de å kjøre omveien hit å hente meg. 

Forelder: Det er helt i orden. Du kan komme hjem en time senere og jeg kan kjøre deg bort til Ola 
etter at du har gjort matteoppgavene. 
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Forhandlinger om regler og avtaler 
Forhandlinger og avtaler har dere foreldre mange års erfaring med, og det er ikke blitt lettere å 
tilpasse med årene. Faktisk blir det ofte vanskeligere i tenårene.  

Utgangspunktet for forhandlinger er egentlig det samme både for spredning av atomvåpen som 
regler for tenåringsgutter: Gir du litt, så får du litt. Gir du noe mer, får du noe mer. Gir du mye, så har 
du lagt inn et godt kort for å få mye. Men dette er lettere sagt enn gjort. For i hjemmet finnes det 
noen absolutter som man ikke forhandler om. Men det viktige med absoluttene, enten det handler 
om grovt språk, fysiske angrep eller siste frist for å komme hjem på ulike dager, så er det mye å vinne 
ved å komme fram til en enighet. For å befeste en god enighet så kan man ha den skriftlig. Det passer 
ikke for alle. Eller man kan rett og slett belønne selve inngåelse av avtalen. Fordi man anser den så 
viktig at den er verd sin vekt i gull.  

Det finnes noen gode tips om hvordan hva en avtale bør inneholde. I psykologien kaller vi det 
regelstyring av atferd, altså at vi lager en regel om hvordan en atferd skal utføres. En avtale består i 
prinsippet av fire ingredienser: 

1. Betingelsene eller forholdene som atferden skal utføres 
2. Beskrivelse av selve atferden 
3. Konsekvensene av å utføre atferden 
4. Konsekvensene av å holde avtalen/ikke holde avtalen.  

Hvis man skal inngå en avtale om at gutten skal rydde rommet sitt kan den se slik ut:  

Gutt skal rydde rommet mellom kl 17 og 19, hver dag (betingelsene). Å rydde rommet innebærer at 
alt utstyr/ting skal legges/settes på riktig sted i skuffer, skap osv, senga skal res opp og sengeteppet 
skal legges over dyne og pute slik at det ser pent ut (beskrivelse av atferden). Når rommet er ryddet 
har du tilgang til nettbrett/PC (konsekvensene av å gjennomføre avtalen). Når gutten holder avtalen 
i en uke betaler foreldrene for kjøp av et dataspill.  

Tenk på hvor mange ganger avtaler ikke holdes eller at de misforstås. Ofte er grunnen at ett eller 
flere av disse elementene ikke er spesifisert. Oftest er det betingelsene eller beskrivelsen av atferden 
som har sviktet. Det sier seg selv at hvis avtalen går ut på at vi møtes i kveld, er sannsynligheten stor 
for at den ikke holdes. Betingelsene er ufullstendig (bare i kveld, ikke når og ikke hvor). Eller hvis 
avtalen er å rydde rommet er muligheten for konflikt meget stor fordi det ikke er beskrevet hva det 
innebærer å rydde rommet. Mors og fars standard for et ryddet rom er garantert forskjellig fra 
guttens standard for et ryddet rom. Motivasjonen for å følge avtalen øker når både konsekvensene 
av å rydde rommet og konsekvensen av å følge avtalen er spesifisert.  
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Vedlegg med tema for spesielt interesserte 
 

I dette vedlegget finner dere mer om disse temaene: 

• Godt nytt fra ungdomshjernern 
• Søvn 
• Kaos i ungdomshjernen 
• Selvbilde – selvfølgelse 
• Nærende og tærende faktorer 
• Temperament 
• Motivasjon 

 

Godt nytt fra ungdomshjernen 
Det er all grunn til å starte optimistisk på dette tema. Og utgangspunktet er da den relativt nye, i alle 
fall i et perspektiv på siste ti-år, forskningen som har gått under navnet «tenåringshjernen». Vi har 
valgt å lande på betegnelsen ungdomshjernen fordi utviklingen i positiv retning fortsetter godt etter 
tenårene. For vårt prosjekt har boken av dr. Frances E. Jensen «Tenåringshjernen» fått spesiell 
betydning av to grunner. Den er skrevet av en ekspert som kan sine ting, og den er oversatt til norsk 
på Pax Forlag, 2016. Den har fått den talende undertittel fordi forfatteren illustrerer en del av 
temaene med egne to gutter: «Hjerneforskerens overlevelsesguide til livet med ungdom». La oss 
starte med et sitat:  

 

«Den virkelige nyheten i alle disse forskningsresultatene er at tenåringshjernen 
har en enorm kapasitet for læring. Solide forskningsresultater viser at IQ kan 

endres i løpet av tenårene, og spesialundervisning gir best resultater for 
læringsvansker og personer med emosjonelle problemer. Tenåringene må bli mer 

bevisste på at de er inne i en av hjernens glansperioder. Hjernen er effektiv for 
læring, men ineffektiv for oppmerksomhet, selvdisiplin, gjennomføringsevne og 

følelser». 

 

Topp-ekspertene konkluderer at tenåringshjernen er bare 80% utviklet og der det er færrest 
koblinger kan langt på vei forklare alt dette som ikke er utypisk hos en 15-åring og deretter 
humørsvingningene, irritabiliteten, impulsiviteten, eksplosiviteten, brist i konsentrasjon, redusert 
gjennomføringsevne, redusert evne til kommunikasjon med voksne, dragning mot rus fra narkotika 
og alkohol. Koblingene er ikke fullt på plass før begynnelsen av 20-årene, og ekspertene innlemmer 
også denne perioden under overskriften «sårbar periode». 
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En viktig lærdom fra hjerneforskerne er at området for såkalt prospektiv hukommelse er tynt koblet 
ganske lenge. Derfor kreves timetabeller, påminninger og atter påminninger, huskelapper og 
gjentagelser. De definerer prospektiv hukommelse som «evnen til å holde i bevisstheten en intensjon 
om å gjøre en bestemt handling en gang i framtida». Behovet for rutiner for det som er viktig kan 
ikke overdrives.  

Konklusjon 2: Ingen bedring mellom 10 og 14 år og lite deretter: «det er som om denne delen av 
hjernen ikke henger med i resten av utviklingen til en tenåring».  

Ny og viktig forskning har belyst særtrekk ved 15-åringene, og årene deretter, og vi vil formidle mer 
om dette etter hvert.  

 

Søvn 
Vi vil nevne særegenheter hos 15-åringen knyttet til søvn. Vi kan nevne at alle guttene møtte på 
forelesning om dette på læringscampen og interessen var stor og kommentarene etterpå mange. Så 
mottagelighet for ny og relevant kunnskap kan også sies å være et kjennetegn ved våre 15-åringer. 

Det er generell forskningsmessig enighet om at tenåringene trenger, med noen individuelle 
variasjoner, mellom 9 og 9 ½ times søvn i døgnet. Dette er bekreftet av forskning hvor tenåringer har 
fått sove uten vekking. De sovner imidlertid sent uansett, og de kompenserer bare for dette i 
helgene, ellers konkluderes det med at de går med over 2 timers underskudd og at dette kan 
resultere i kronisk søvnmangel, noe som er ganske dramatisk. Egentlig trenger de mer søvn enn både 
foreldre og yngre søsken! Blant annet fordi «ombyggingen» av hjernen skjer i stor grad mens de 
sover. Hukommelse og læring befestes, re-konsolideres som det heter, mens de sover. Dette er 
sannsynligvis en del av forklaringen på at traume-eksponerte får mindre plagsomme minner dersom 
de gjør noe annet nøytralt like etter den forferdelige hendelsen, og fremfor alt unngår å sove. Nok 
søvn hjelper tenåringene å spise bedre og øker toleransen for stress. 

Tenåringene blir våkne mot sen kveld, blant annet fordi melatonin utskilles to timer senere enn hos 
voksne! Paradoks: jo mer man lærer, desto mer trenger man å sove, blant annet fordi det skal ryddes 
plass til det nye undersøvn pluss at det organiseres mer effektivt. Søvnmangel henger sammen med:  

• Svekket læreevne 
• Hemmet kreativitet 
• Redusert evne til problemløsning 
• Økt glemsomhet 
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Kaos i ungdomshjernen 
Å veilede ungdom er ikke alltid så enkelt. Noen ganger hører de ikke på deg, andre ganger 
protesterer de vilt, og atter andre ganger ser de på deg med et skjevt smil og lurer på om du er blitt 
gæren. Man kjenner at irritasjonen kommer krypende og noen ganger får man angst fordi de rådene 
du har lyst til å gi opplever du som så viktige at de kan forhindre at ungdommen skader seg eller 
kommer i alvorlig trøbbel. 

Da er det smart å huske at det er kaos i ungdomshjernen. Den er under ommøblering, rydding kan 
man si. Det kan være smart å prøve å se det humoristiske i det. Det er kanskje ikke lett, men det er 
smart. Det som skjer i hjernen i ungdomstiden, sagt på en enkel måte, er at mange oppkoblinger av 
nervetråder i hjernen forsvinner og nye blir laget. Hjernen gir ungdommen en ny sjanse kan man si. 
Og det er da det er smart å benytte anledningen til å hjelpe ungdommen til å gjøre ting som lager nye 
oppkoblinger som er «bærekraftige», for å bruke et politisk begrep. Ungdommen bør gjøre ting som 
bidrar til at det går dem godt i livet. Og et eksempel på det er å hjelpe ungdommen til å ha lyst til å 
fullføre skolegangen og få bra karakterer. Oppholdet på Guttas Campus har gitt dem et løft i matte, 
lesning og skrivning og kunsten nå er at de vedlikeholder det gode læringsklimaet, gode 
arbeidsrutinene og lysten til å lære. Og det er her dere som foreldre kommer inn. Hvordan kan dere 
bidra til at de fortsetter å gjøre det de har lært på campen? Hvordan kan dere bidra til at de nye 
oppkoblingene i hjernen blir robuste og sterke slik at de gode arbeidsvanene og lysten til å lære blir 
endel av deres dagligliv?  

La oss repetere hvordan ungdomshjernen fungerer. For det første er den ikke utviklet enda. Det er 
den først når de er 20-25 år gamle. «Skolehjernen», eller hjernebarken (cortex) om man vil, har mye 
å gå på. Nervecellene hos ungdom aktiveres mye raskere enn både i barnehjernen og voksenhjernen. 
De lar seg derfor rive med i mange aktiviteter. De har ikke så mange erfaringer med livet ennå, men 
forskning viser at de ikke nødvendigvis er mindre fornuftige eller mindre «kloke» enn voksne av den 
grunn. De trenger bare litt lengre tid. En av de mest berømte hjerneforskere, Frances E. Jensen, 
refererer til et forskningsstudie i boka «Tenåringshjernen» der en gruppe ungdommer blir 
sammenlignet med voksne i å svare på spørsmål om noen handlinger er smarte eller ei. Noen av 
handlingene var: Å svømme med haier. Å sette fyr på håret. Å hoppe fra taket. De svarte like riktig på 
spørsmålene, men de brukte lengre tid enn de voksne. Det kommer av at «fornuften» sitter i 
«skolehjernen» (pannelappen) og den er ikke ferdig utviklet enda.  

En annen hjernestruktur i «skolehjernen» som påvirker ungdommenes atferd er orbitofrontal cortex. 
Den tar imot og tolker impulser fra emosjonshjernen (det limbiske system) som er godt utviklet i 
ungdomstiden og som reagerer lynkjapt med emosjonsimpulser når ungdommen opplever noe den 
oppfatter som farlig, gledelig eller irriterende. Problemet er at den ikke er ferdig utviklet hos 
ungdommen. Hos voksne vil orbitofrontal cortex bremse opp de emosjonelle impulsene, sende dem 
til en annen del av «skolehjernen» (prefrontal cortex), som lagrer erfaringene vi har og dermed setter 
emosjonsimpulsene inn i en fornuftsmessig sammenheng. Hos ungdommen greier ikke prefrontal 
cortex dette som fører til at ungdommen reagerer mye mer følelsesmessig på frustrasjon (og glede) 
enn voksne. Små dagligdagse provokasjoner, skuffelser eller irritasjoner kan føre til voldsomme 
følelsesutbrudd. Det er vel dette vi spøkefullt kaller «fjortisatferd». Da er det greit for foreldre å vite 
at gutten ikke reagerer så kraftig fordi han ikke respekterer deg eller er slem, men kort og godt fordi 
han ikke kan være mer rolig å fornuftig. Det er her humor kan komme til sin rett. Man kan smile litt 
inne i seg vel vitende om at han blir mer fornuftig om noen år.  
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I emosjonshjernen ligger det også en liten struktur som vi kaller belønningssenteret (nucleus 
accumbens). Den er ferdig utviklet hos ungdommen. Den fungerer slik at den utløser et stoff som 
heter dopamin når den blir stimulert. Dopamin er hjernens eget rusmiddel. Når vi opplever noe 
behagelig skilles det ut dopamin som får oss til å få lyst til å repetere det som var behagelig. Når vi 
gjør noe flere ganger styrkes oppkoblingene mellom de nervecellene som er i aktivitet, noe som gjør 
det enda lettere å repetere handlingen. Mange handlinger utløser dopamin automatisk, antagelig 
som følge av at evolusjonen har valgt ut gener som styrer dopaminproduksjon. Eksempler på dette er 
når vi spiser noen som smaker godt, pleier små barn, feller dyr på jakt, samler på viktige eller 
interessante ting (fra jakt og samlersamfunnene for lang tid siden) får ros og oppmerksomhet, osv. 
Det som er interessant er at handlinger som i utgangspunktet ikke utløser dopamin kan begynne å 
gjøre det hvis man kobler en slik handling til noe som allerede utløser dopamin. Det er dette som 
skjer når vi gir noen ros eller andre belønninger. Og det er her foreldrene kommer inn fordi dere kan 
bidra til at belønningssenteret utløser dopamin ved å rose og belønne atferd som dere vil 
ungdommen skal gjøre mer av.  

Et annet interessant fenomen med belønningssenteret og som er relevant for oss er at dopamin 
skaper forventninger om belønning, altså at man gleder seg. Når vi tenker på noe som vi har hatt 
positive opplevelser med tidligere, begynner belønningssenteret å skille ut dopamin. Dette har nok 
sammenheng med at belønningssenteret allerede har utløst dopamin da handlingen ble utført og de 
forventninger man har, setter i gang dopaminproduksjonen slik at man føler glede ved å tenke på at 
man snart kan oppleve handlingen igjen. 

 

Selvbilde-selvfølelse 
Man regner med at alle bevisste og tenkende personer har et selvbilde, det vil si kunnskap om seg 
selv, som i stor grad blir formet av utsiden, også av noen kalt speilet. Det vil si at vi speiler oss selv i 
anerkjennelse, ros og prestasjoner og kan tenke «jeg er jo ikke så verst likevel!» Hvis man er god i 
noe veldig viktig, stiger det positive selvbildet. Og omvendt hvis man er svak og dårlig på områder 
som blir høyt verdsatt. Og da er vi snart inne på tema skole og selvbilde. Ved dertil egnede 
instrumenter og skjema for forskning har man vurdert personers selvbilde for eksempel som høyt, 
middelseller lavt. Kategorien «negativt selvbilde» har ikke fått sin merkelapp av forskningen. Stort 
sett går ikke personer i helsvart.  

Det vanlige er å se det todelt: Først den kunnskapen personen innehar om og av seg selv, selvbildet, 
dernest hva personen synes om denne kunnskapen. Om den kvalifiserer ham til et høyt, middels eller 
lavt selvbilde. Denne egenrankingen kaller vi selv-vurderingen, på engelsk «self-esteem». 

Som de fleste vil forstå, også av egen erfaring og vurdering, er selvbildet meget sammensatt, men 
påvirkbart av personer, opplevelser, prestasjoner, vurderinger, erfaringer og av verdier rundt en, for 
eksempel av det som blir satt høyt mens du er lavt på det. Og for å gå rett på sak så er 
skoleprestasjoner svært selvbilde-sensitivt i vårt skole- og kompetansesamfunn.  

Som vi har nevnt flere ganger: Fordi det er viktig, fordi skoleprestasjonene er blitt en dominerende 
forklaringsfaktor til fremtidig marginalisering i samfunnet (Frønes side 32). Påstanden «Går det ikke 
bra med deg på skolen, går det dårlig seinere i livet» er en faktisk trussel for dagens 15-åringer som 
er i ferd med å falle ut. «Jeg forsto at det var min siste sjanse» som han svarte en av gutta på 
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læringscampen på spørsmålet om hvorfor han hadde meldt seg på. Sagt i klartekst: Det blir strevsomt 
å opprettholde et positivt, rimelig høyt selvbilde med 1 og 2 på karakterskalaen i de sentrale fagene. 
Da kan du føle deg dum, og kan bare glemme et høyt selvbilde.  

De gutta vi intervjuet hadde ingen problemer med å formulere dette, men så opplevde de på Guttas 
Campus, særlig etter gjennombrudd i matte, at selvbildet steg i gradene: «Og jeg som trodde jeg var 
dum og ute av stand til å lære dette!» Her er vi i kjernen av «Hadelandseffektens» midlertidige 
selvbilde hevning som vi tenker at foreldrene kan være med å holde den vedlike. Ved blant annet å 
minne om stoltheten de følte over det gutt hadde fullført. Det er klart at en superoppmerksom 
mattelærer sitter inne med muligheten til å gire opp selvbildet, til dels knekket av karakterene og 
blokkeringen av læring. De kan gi en selvbilde-boost som både psykologer og mentorer kan se langt 
etter.  

Men foreldrene da, spør du? Mange blant dem har fortalt oss at de har kommet i en dårlig skvis. De 
ser sin sønn skulke, de merker hver dag uviljen og ubehaget knyttet til lekser, prøver og oppgaver. Og 
de kjefter, maser, gråter til sin elskede sønn mens selvbildet synker i takt. En guttehjerne i tenårene 
har hverken hjernebaner eller ferdigheter til å omsette slik skuffet og negativ foreldreadferd til 
overskriften «ren kjærlighet». Tvert om heter det jævla mas! Da vil vi gjerne styrke foreldrenes 
selvbilde. Dere er og blir de viktigste i barnas liv, og dere har vært det helt fra starten, særlig hvis 
gutten var en «gullunge», da har dere laget en plattform for selvbildet som er der midt i daglige 
vansker og konfrontasjoner. Det er ikke tilfeldig at Oxford Research har valgt Rosenbergs selvbilde-
skala som et av elementene i sin forskning på gutta for å måle om effekten av Guttas Campus holder 
seg inn i framtiden. Dere foreldre er viktigste instans for det, for «på bunnen» er dere grunnleggende 
knyttet til gutt. Kanskje kan dere trene på å snu bunnen opp! 

 

Nærende og tærende faktorer 
Det vitenskapelige fokus på dette tema heter allostatisk overbelastning og det kan jo skremme en 
hvilken som helst leser, men les videre! 

Forskerne ved NTNU i Trondheim har formidlet det på godt og spennende norsk. De kartlegger det 
de kaller nærende faktorer, det positive som bringer trivsel og velvære opp. Og i den andre 
vektskålen samler de tærende faktorer som skaper vantrivsel, stress og ubehag. Hvem av dem veier 
tyngst? 

Det handler egentlig om helse og konsekvensene for sentrale fysiologiske systemer når virkeligheten 
til personen kjennetegnes av at «vekten» av tærende faktorer, det vil si forhold som reduserer trivsel 
og livskvalitet overstiger motvekten av nærende faktorer som motsatt henger sammen med god 
trivsel og livskvalitet. Hele hovedpoenget, som er forskningsbasert belyst, dreier seg om at en 
overvekt av de negative faktorene presser samspillet mellom immunsystemet, det autonome 
nervesystemet, hjerteslag og blodtrykk for eksempel, og hormonsystemet, også kalt kroppens 
apotek, slik at sykdomstilstander og redusert opplevd helse blir varig sykdomspreget. 

På en måte kan en si at den overbelastende situasjonen vedvarer, finnes det bare to veier: forlate 
situasjonen eller bli syk, sykere. Poenget vårt her er at forskerne har begynt å kartlegge tærende 
faktorer, med tanke på aktivt og redusere dem, og tilsvarende nærende faktorer med tanke på å 
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styrke dem for å få snudd overbelastningen til en ny og helsefremmende balanse. Med overvekt på 
den positive siden av skålvekta. 

Det som gjør tema allostatisk overbelastning aktuelt for oss er at det handler om livs- og arbeids-
situasjoner kjennetegnet av de tærende faktorer som ensomhet, brist på positive tilbakemeldinger, 
utenforskap, usikkerhet, mange nederlag på prestasjons-forventningene, usikkerhet og fremfor alt 
frykt. 

På den nærende siden handler det om trygghet, vennskap, mestring av krav, positive 
tilbakemeldinger, trivsel, styrking av selvfølelsen og slik videre.  

 

Langt på vei er forskningen så overbevisende at man kunne lage en huskeliste for 
begge vektskåler og sette opp et program for skolen for å øke plussiden og dempe 

og redusere minussiden.  

 

Grunnen til å ta opp tema her er at dere som foreldre har gode sjanser for å bli de beste 
leverandørene på plussiden. Dette er egentlig ikke mystisk i det hele tatt for erfaringene våre, så vel 
de vi kaller mentale som de fysiske, de håndteres av hjernen, det autonome systemet (sirkulasjon, 
hjerte), hormonsystemet og immunsystemet. Egentlig er den 15-årige guttekroppen ladet med 
erfaringer pluss-minus. Blir minus i overvekt kan det for noen herde og styrke gutten, men øker det 
på i styrke, er det svært negativt og pågår det over lang tid, blir det nedbrytende stress i retning av 
helseskade.  

Skole-stress og helseskade har vært et hett tema det siste ti-året, på alle prestasjonsnivåer, kanskje 
mest på det som har fått navnet «flink-pike-syndromet» - jenter som skal være topp på alle synlige 
områder. Selv om gutta som gruppe har slappet mer av på dette, og rett og slett hatt færre 
helseskader, gjelder ikke det uten videre dem som er på synkekurs i forhold til utsiktene til å klare de 
neste etappene i utdanningsløpet. Det er åpenbart fra våre intervjuer under læringscampen at de har 
vært langt nede, og først nå begynner å tro det er lys i tunnelen.  

En større rapport om håp og utsikter gjennomført i ungdomsskolen i Trøndelag viste med sterke tall 
at de som allerede «vandret på bunnen» var gutta som vantrivdes på skolen, hadde dårlig forhold til 
lærerne, og fremfor alt følte seg ensomme og utenfor i kameratmiljøene. Selv om vi kjenner igjen 
noe av dette hos våre gutter, er de ikke som gruppe så langt nede. Mange har meldt seg på Guttas 
Campus fordi de øynet en sjanse, noen skriver «den siste», og det store flertallet forlot Hadeland 
med nytt mot.  
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Temperament  
Det dreier seg om styring av temperament og sinne – tema selvkontroll. 

Vi tar med dette tema her fordi det ble forelest over det på de såkalte «lynkursene» på Guttas 
Campus. Og det vakte såpass mye interesse blant gutta, blant annet fordi både selvkontroll og 
viljestyrke var de to mest omtalte og for så vidt mest populære blant karaktertrekkene – selv om de 
faktisk var meget positiv til utformingen av hele dette konseptet på campen. Tema temperament og 
styring har også en spesiell gutte-adresse i og med ny forskning på ungdomshjernen har påvist at 
guttene har et problem som jentene ikke har, ei heller vi menn med ferdig hjerne.  

Det handler om at forskere ved Harvard (blant annet Yrgelun Todd) har vist at negative stimuleringer 
og negative budskap «går nedover» i guttehjernen i større grad, nedover til emosjons- og 
alarmsentralen for rask reaksjon. Mens det negative hos voksne og jenter i langt hyppigere grad 
sendes opp til språkhjernen for tanke, drøfting og språklig bearbeiding. Det handler faktisk om å 
handle raskt hos guttene, og tenke langsomt hos jentene. Selv om vi alle fra tid til annen kan «miste 
besinnelsen!»  

Gutta, både på forrige og nåværende læringscamp, kommenterte selv hvor skjebnesvanger tap av 
kontroll kunne bli. Mohammeds «lov» fra 2018 ble stadig sitert: «Mister du selvkontrollen, kan du 
miste alt!». De fikk også med seg at trening av sinnemestring alene ikke var nok. De kunne bli mestre 
i det, mens de i en gitt situasjon kunne velge at det var bra med groveste vold. De måtte derfor ta 
avstand fra voldsbruk, sette opp en «moralvegg» som betyr at de bestemmer seg for at vold er 
uakseptabelt. De lo godt da camp-psykologen forklarte dem at «den indre dialog», at de snakket til 
seg selv og roet seg ned, ikke bare talte ti 10, men sa høyt «jeg er ingen gorilla, jeg er ingen gorilla» 
når det mest nærliggende var å ty til vold.   

 

Motivasjon 
Motivasjon, læren om hvorfor vi gjør det vi gjør, er et kraftfullt tema, og for mange av oss på utsiden 
av skolen er det virkelig underlig at de ikke alle i skolen «ligger flate» etter innsikt i dette fagområdet. 
En av forklaringene er kanskje at det er ganske komplisert. La oss derfor holde oss til de enkle fakta 
som er relevante for oss. 

For det første at en elev som vet han står svakt i et fag som matte, vil unngå å engasjere seg i det 
fordi «gadd ikke matte fordi jeg følte meg dum!» er et planlagt nederlag. Da har vi å gjøre med en 
«unngåelses-motivasjon» oversatt direkte fra amerikansk «Avoidance motivation». Gutta på 
læringscampen hadde ingen problemer med å formulere dette: «Jeg gadd ikke matte, fordi jeg følte 
meg dum!». Dette er en utfordring til alle som inviterer unge til å engasjere seg, foreldre inkludert, 
hvordan kan du mobilisere positive ting, humør, ros for strev, litt ekstra omsorg, litt ekstra «sevice» 
når gutt er i de bratteste motbakkene?   

Noe av suksessfaktoren til Guttas Campus, ikke minst innen matte, var at de ikke følte seg dumme 
lenger. De startet «på bunnen» der den enkelte befant seg, og de fulgte de synlige trappene for 
framgang som dekket hele veggen i klasserommet, mange ville ikke ha pause, endelig var de i siget, 
de var ikke dumme, de visste det bare ikke. En klassikker fra Guttas Campus er denne: «Jeg visste 
ikke at jeg ikke var dum i matte, nå har jeg fått troen på at jeg kan klare det.» 
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Prestasjons-motivering er et eget begrep. Det er nok miljøavhengig også. Det å vokse opp i et miljø 
med familier og andre med lav prestasjons-motivering, ja endog i et klima hvor det å være bra på 
skolen er nedvurdert, hemmer denne oppdriften. Det samme gjelder klima i familien. Da handler det 
om å være positiv til skole, ikke kaste seg umiddelbart på kritikk av lærere, men rose gutten som 
strever. 

I motivasjonsforskningen skiller en også mellom ytre og indre motiverte handlinger mot en aktivitet 
og et mål. Generelt er det negativt at det handler om et fjernt mål. På denne bakgrunn er det kanskje 
først nå at det har begynt å gå opp for gutta at de står i fare for å bli satt ut, marginalisert som det 
heter hos sosiologene, i det fremtidige samfunn dersom de faller av i utdanningsløpet. Det vil si i 
første omgang bortfall før eller under videregående. De kan se problematikken, men skolen makter 
ikke å motivere dem. Da måtte de ha tatt i bruk motiverende handlinger hyppig underveis, som for 
eksempel synlig læring oppover trappene på Guttas Campus. 

I våre intervjugrupper formulerte gutta selv med all tydelighet: «Her blir vi fulgt og får hjelp og 
oppmuntring hele veien, i skolen leverer vi prøven og venter på dårlig resultat».  

Vi har tidligere nevnt at skoleprestasjoner er «selvbilde-sensitive», det vil si at dårlige prestasjoner 
trykker ned og framgang drar opp. Innen nyere forskning på motivasjon har man trukket fram den 
sosial-kognitive teorien (Albert Bandura) som handler om det vi har oversatt til å styrke «troen på 
egne krefter», engelsk self-efficacy sammen med den positive motivasjonen som ligger i 
mestringsforventninger. Vi har notert oss med tilfredshet at begge disse er sentrale begreper, 
sammen med selvfølelse, i den forskningen som Oxford Research utfører på Guttas Campus før, 
under og etter. 
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