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Sammendrag 

Alle foreldre kan oppleve følelsen av å ikke strekke til, at det er en krevende og 

utfordrende oppgave å være foreldre. Noen barn er mer krevende enn andre og har 

behov for en spesiell tilnærming for å få til god samhandling med andre. I mitt arbeid 

som rådgiver ved Pedagogisk-Psykologisk Tjeneste (PPT) møter jeg foreldre til barn 

med mange ulike spesielle behov. Foreldrene gir meg innsyn i deres hverdag, deres 

opplevelse av å være foreldre og hvilken krevende oppgave de føler det er. Jeg 

opplever deres store behov for rådgivning og synes det er interessant å se nærmere på 

hva som skal til for at de skal føle at rådgivning er til nytte i deres rolle som foreldre. 

Med bakgrunn i dette er min problemstilling: 

”Hva skal til for at foreldre har nytte av rådgivning?” 

Rådgiverfunksjonen i PP-Tjenesten har endret seg fra å kartlegge barns modenhet for 

skolestart og eventuelle lærevansker til en rådgivende instans i forhold til 

organisering og kompetanseheving for personalet og foreldre i barnehage og skole i 

tillegg til å vurdere barns behov for spesialundervisning. I min oppgave tar jeg 

utgangspunkt i foreldre som søker hjelp og råd i forhold til sine barn og som oppsøker 

PPT alene eller i samarbeid med barnehage eller skole. 

Rådgivning blir ofte benyttet som et samlebegrep blant flere lignende begrep som 

beskriver en form for eksperthjelp. I en pedagogisk sammenheng er det ikke 

”eksperten” som har rollen som rådgiver men en rådgiver med et sett av teknikker, 

faglig innsikt og kunnskap som skal gi hjelp til selvhjelp for rådsøker (Johannessen, 

Kokkersvold & Vedeler 2001). Mange forventer å få råd og hjelp i form av en 

”oppskrift” når de oppsøker PPT. Carl Rogers (1990) er av den oppfatning at rådgiver 

skal hjelpe rådsøker til å velge selv og utvikle sine egne muligheter og ressurser. Det 

blir et samarbeid mellom rådsøker og rådgiver hvor rådsøker loses gjennom 

prosessens ulike deler på vei mot en løsning og utforming av målsettinger og tiltak.  
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Rådgivning er som legitim profesjon basert på både en teoretisk plattform, refleksjon 

over eget ståsted og øvelse i adekvate ferdigheter relatert til rådgivningsprosessen. En 

ekte rådgiver kan kanskje ikke være eller bli profesjonell uten å underbygge sitt 

arbeid med adekvat teoretisk innsikt (Lassen 2004). For at rådgivning skal ha effekt, i 

følge Rogers (1990), bør rådgiver besitte tre grunnleggende kvaliteter som 

karakteriserer terapeutisk holdning. Disse tre er: kongruens, empati og positiv aktelse. 

Det vil si at du må være deg selv på en genuin måte, følge rådsøker, være varm, 

vennlig og åpen i tillegg til at du som rådgiver må akseptere rådsøker på en ikke-

dømmende måte som den han er med alle sine svakheter som betyr å verdsette 

rådsøker som person.    

Jeg har tatt utgangspunkt i Robert Carkhuffs problemløsende rådgivningsmodell slik 

den er presentert i Lassen (2004). Jeg fraviker litt fra Carchuffs fire faser for 

prosessen i det jeg har valgt å dele prosessen i tre hovedområder: 1) Det første møtet, 

2) Identifisere egne muligheter og ressurser og 3) Definering av målsettinger og 

utforming av tiltak.  

Med utgangspunkt i problemstillingen var det nærliggende for meg å velge en 

tilnærmingsmåte som gir anledning til å gå i dybden, utdype, nyansere utsagn og 

forståelse hos rådsøker. Det var viktig for meg å få frem informasjon i konteksten, det 

som skapes i møtet mellom forsker og informant. Å gjennomføre intervju ville 

nettopp kunne gi en slik kvalitativ informasjon. 

Mine informanter hadde forventninger om å bli hørt og forstått. De opplevde å bli tatt 

i mot med åpenhet og forståelse. Deres meninger var viktige og de følte at de ble tatt 

på alvor. Foreldrene har fått tro på seg selv og føler seg verdsatt som et individ med 

egne selvstendige meninger. Alle informantene trekker frem samarbeid som en viktig 

del av prosessen. Rådgiver var koordinator for flere naturlige samarbeidspartnere og 

fikk i gang felles møter hvor muligheter for strategi ble diskutert. Sammen kom man 

frem til en felles målsetting til det beste for barnet. Ytterligere en viktig effekt 

foreldrene opplevde gjennom rådgivningen var økt innsikt i eget barns behov for 

støtte og hjelp i utviklingen.     
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Forord 

En lang og tidkrevende prosess med mange opp- og nedturer er over. Det har vært 

utrolig lærerikt og spennende å jobbe med masteroppgaven. 

Det er mange som fortjener en stor takk. Først og fremst mine informanter som stilte 

velvillig opp og bidro med viktig informasjon og refleksjon. 

En stor takk til min veileder, Kolbjørn Varmann som har oppmuntret, støttet og 

utfordret meg under prosessen. Du har hatt tro på meg og gitt meg styrke til å holde ut 

i tunge perioder. 

Videre vil jeg takke min arbeidsgiver og særlig nærmeste leder og nære 

arbeidskollegaer for tilstedeværelse, engasjement og oppmuntring.  

Den største takken går til familien og nære venner. Dette arbeidet har tatt stor plass, 

særlig det siste halve året. Takk for forståelse, oppmuntrende ord og tanker.  

Steinsåsen, juni 2008 

Marianne Rasmussen 
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1. Bakgrunn for oppgaven 

”Ta deg sammen!” hører man foreldre si til barna sine. Noen barn takler en slik 

bemerkning og ”tar seg sammen”. Andre prøver, vil så gjerne men strever veldig og 

får det ikke til. Foreldrene blir oppgitte og frustrerte og maser mer, løper etter barna 

og kommer med formaninger, tilsynelatende uten effekt. Andre foreldre rister på 

hodet og tenker at disse foreldrene har ikke greie på barneoppdragelse, dette mestrer 

de ikke, de har rett og slett ikke kontroll på barna sine. Noen kan også tenke ”stakkars 

foreldre, med så håpløse barn!” Kanskje er det heller synd på barna som har håpløse 

foreldre! 

Det finnes foreldre som ikke makter oppgaven å være foreldre av ulike årsaker. For 

disse barna og deres foreldre finnes det offentlige Barnevernet som skal bidra med 

hjelp. Men det finnes også barn som er vanskelig å oppdra, som krever en annen 

tilnærming enn det barn flest trenger. De kan være ”uartige” i sin oppførsel og 

oppleves som krevende å være sammen med og oppdra. Det er gjerne de barna en 

under et samlebegrep kaller barn med atferdsvansker. De utfordrer både barn og 

voksne. De oppleves som grenseløst utprøvende og utfordrer voksnes holdning til å 

bygge positive relasjoner med dem. Samhandlingen blir ofte preget av altfor mange 

negative reaksjoner og dette gjør noe med oss som menneske, både barn og voksen. 

Voksne som skal oppdra disse barna blir slitne og mister tro på egen kompetanse og 

opplevelse av mestring. De blir fortvilet og ser ikke hva de kan gjøre for å komme ut 

av en negativ sirkel. Barn med spesielle behov er bakgrunnen for min oppgave der jeg 

vil se nærmere på hva som skal til for å hjelpe de voksne i møte med disse barna slik 

at endring av samhandlingsmønstre kan skje til det beste for både barn og foreldre.  

Det er viktig å gjøre noen grep for å hjelpe både barn og voksen for å hindre en 

runddans av negative samhandlinger som på sikt bryter ned forholdet mellom barn og 

foreldre og bryter ned mestringsfølelse og personlig kompetanse. I førstelinjetjenesten 

finner man blant annet pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) som kan bidra med 
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rådgivning til foreldre slik at de igjen kan hjelpe sine barn til å mestre hverdagen og 

samhandle med andre barn og voksne på en positiv måte. 

I et slikt hjelpearbeid er det nærliggende for meg som rådgiver i PPT både å kartlegge 

og å arbeide ut i fra et økologisk systemperspektiv. Det er mange involverte parter 

som alle jobber mot samme mål, å bedre hverdagen for barna men også styrke de 

voksnes tro på egen mestring og evne til å oppdra barn. Vi inngår i et sosialt 

fellesskap og skal forholde oss til hverandre og bygge relasjoner. Barn som strever 

med dette trenger veiledning av voksne som vet hva som må til for at barna skal 

utvikle seg til sosialt kompetente og selvstendige individ. Det fordrer da at en må 

jobbe med de voksne for å oppnå en målsetting om å bedre barnas sosiale 

kompetanse. Voksne gjelder alle voksne barna møter i sine miljøer i familien, naboer 

og ansatte i barnehage og skole. Vårt samfunn er i stort preget av en humanistisk 

tradisjon hvor vi ønsker å ta vare på individet, vi har tro på forbedring og utvikling 

gjennom en genuin tro på menneskets egen kraft og dets ønske om endring til positiv 

vekst. Det er utgangspunktet for rådgivningen i PPT slik jeg opplever det. 

Det finnes mange modeller utarbeidet for foreldre til hjelp for å utvikle sosial 

kompetanse hos barn. Det er et verktøy for voksne å jobbe med når samhandlingen 

fungerer dårlig med eget barn. Jeg har tro på et samarbeidsprosjekt hvor foreldre og 

andre nærpersoner av barna i institusjonaliserte miljø som barnehage og skole, 

samarbeider om tiltak slik at barna møter de samme holdningene i sine ulike miljø. 

Foreldrene er nærmest barna og har stor påvirkningskraft overfor sine barn, derfor er 

det viktig å veilede foreldrene og øke deres kompetanse i å oppdra barnet for å endre 

barnets atferd. Dette vektlegges særlig i en sosial læringsmodell utviklet gjennom 

forskningsstudier av blant annet G.R. Patterson ved Oregon Social Learning Center 

(Webster-Stratton 2007). Modellen bygger på at man som foreldre trenger ferdigheter 

i å være oppdrager og det kan man få hjelp til å utvikle blant annet gjennom 

foreldreveiledningsprogrammet ”De utrolige årene” (DUÅ) utarbeidet av Carolyn 

Webster-Stratton.  
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Noen barn er mer utfordrende å oppdra enn andre. Det er noen som krever mer av de 

voksne enn barn som tar lærdom lett og som tilpasser seg situasjoner og relasjoner 

lettere. Slik er det med oss voksne også. Det er ikke alle som er like gode som 

foreldre. Det er mange som trenger veiledning og hjelp og det finnes de som heller 

ikke da mestrer oppgaven å være foreldre og oppdragere.  De fleste er mottagelig for 

råd og veiledning og det er disse jeg tenker på i denne oppgaven. Det vil variere hvor 

mye hjelp og støtte de har behov for. De foreldrene som har behov for å møte 

forståelse for en tøff og utfordrende hverdag med barn som krever mer enn de fleste 

barn kan også ha et behov for å bli utviklet som oppdragere og finne rollen sin som 

foreldre.  

En prosess er allerede satt i gang når foreldre oppsøker rådgiver ved PPT. De har et 

ønske om å få hjelp og er villig til å søke denne hjelpen utenfra. Det er mange som er 

i en meget sårbar situasjon der de kan føle frustrasjon, sorg og fortvilelse over at de 

ikke takler den situasjonen de er oppe i. Det er viktig at rådgiver er bevisst dette og er 

i stand til å ta vare på det første møtet som er viktig for den videre prosessen. Men 

hva er det som skal til for at de som søker råd og veiledning skal kunne få hjelp og et 

verktøy de kan gjøre seg nytte av? Det opplever jeg som svært aktuelt å se nærmere 

på da jeg tenker at det må et samarbeid til mellom rådsøker og rådgiver for å komme 

videre. Det finnes ingen oppskrift som kan brukes på alle barn. Min problemstilling 

blir derfor: 

 

”Hva skal til for at foreldre har nytte av rådgivning?” 

 

 Foreldre tar kontakt med rådgiver i Pedagogisk-Psykologisk Tjeneste (PPT) og har 

ulike forventninger til hva de ønsker å oppnå. Mange vil ønske å gå ut igjen med en 

oppskrift i hånden og kan bli svært skuffet hvis de ikke gjør det. Andre kan tenke at 

de kan overlesse rådgiver med alt og selv slippe ansvaret for den videre prosessen, 

atter andre vil kunne håpe på å se ting fra en annen side og få noen positive tanker og 
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nyttige strategier å ta med seg hjem. Uansett hvilke forventninger de har oppsøker de 

rådgiver på grunn av dennes profesjon som det kan stilles klare forventninger og krav 

til.  

Rådgiver er ansvarlig for møtet og alt hva det innebærer av ferdigheter i forhold til 

kommunikasjon og relasjonsbygging. Jeg tenker det er viktig å ha som utgangspunkt 

at det er snakk om en prosess, en vei mot endring som allerede er startet i det 

øyeblikket rådsøker bestemmer seg for å ta kontakt med en hjelpetjeneste. Å være 

profesjonell innebærer blant annet å ha trygghet i faglig kunnskap og erfaring og 

knytte personlige egenskaper til profesjonalitet. Rådgiver er også et menneske og bør 

bruke sine menneskelige egenskaper som å være medmenneske, åpen, lyttende og 

genuint interessert i andre mennesker når en i kraft av sin profesjonalitet møter 

rådsøker.  

Rådgiver må også være seg bevisst egne barrierer og forsvarsmekanismer for å kunne 

møte rådsøker så åpent som mulig. Det kan være at rådgiver i løpet av prosessen kan 

møte på egne negative opplevelser som kan virke hemmende på prosessen. Dette er 

det viktig å være åpen på og kunne avdekke for ikke å ta det med inn i rådsøkers 

prosess. En rådgiver har i så måte behov for kollegaer og annen profesjonell bistand 

hvor en kan få rådgivning for å rydde opp i sin egen prosess så snart en opplever å 

støte på egne barrierer. 
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2. Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) 

2.1 Kort historikk 

PP-tjenesten er en rådgivningstjeneste som har sitt utspring i skolepsykologisk 

tjeneste tilbake til 1950-tallet og hadde en tydelig tilknytning til skolen og de 

utfordringer en fant der. Det første kontoret ble opprettet i 1946. Behovet for 

rådgivning økte i takt med utbyggingen av spesialskoler og særlig ved lovhjemmel av 

1955 om rett til hjelp i forbindelse med læreproblemer innen den vanlige folkeskolen, 

gjerne i form av hjelpeklasse eller spesialundervisning (Læringssenteret 2001). 

Primært skulle kontorene jobbe med elever med psykiske problemer og pedagogiske 

vansker kom i annen rekke. De første bindende bestemmelsene om 

skolepsykologtjenesten kom inn i folkeskoleloven i 1955 da hovedoppgavene besto i 

å hjelpe skolen med å undersøke elevenes forutsetninger for skolestart, slik som 

skolemodenhet, evner, atferdsvansker og alvorlige fagvansker (Læringssenteret 

2001). 

Dagens ramme for pedagogisk-psykologisk tjeneste ble fastsatt i lov om grunnskolen 

av 1969. Lov om spesialskoler ble opphevet i 1975 og grunnskoleloven ble endret 

samme år ved at retten til et tilpasset opplæringstilbud ble fastsatt for alle innenfor 

grunnskolelovens ramme. Pedagogisk-psykologisk tjeneste ble lovfestet med egen 

paragraf. Her ble også behovet for kvalifiserte rådgivere understreket. Tjenesten 

skulle ikke lenger bare ha ansvaret for spesialundervisning men også for en 

gjennomføring av skolereformene som lovene innebar, herunder også videregående 

skole med fagopplæring i arbeidslivet og privatskoler. PP-tjenestens rolle ble mer og 

mer preget av oppgaver knyttet til inkludering av elever i en skole for alle 

(Læringssenteret 2001). 
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I alle kommuner og fylkeskommuner har barn og unge, barnehager og skoler en 

lovfestet rett til pedagogisk-psykologisk rådgivning. 

I Opplæringslova (juni 1998) står det i et utdrag i § 5-6, kapittel 5: 

”Tenesta skal hjelpe skolen i arbeidet med kompetanseutvikling og 

organisasjonsutvikling for å leggje opplæringa betre til rette for elevar med 

særlege behov. Den pedagogisk-psykologiske tenesta skal sørgje for at det blir 

utarbeidd sakkunnig vurdering der lova krev det. Departementet kan gi 

forskrifter om dei andre oppgåvene til tenesta.” 

(Læringssenteret 2001:16) 

Dette er i dag hovedoppgavene til Pedagogisk-Psykologisk Tjeneste. Da tjenesten er 

for alle barn og unge i barnehage og skole kan foreldre til barn som strever på en eller 

annen måte søke hjelp og rådgivning fra tjenesten. Det er altså primært hjelp og støtte 

til barn og unge men det er sjeldent barn opplever problemer selv og søker hjelp på 

egen hånd. Det er gjerne de voksne rundt barnet som søker hjelp slik at de kan hjelpe 

barnet selv med støtte og hjelp fra profesjonelle. De voksne rundt barnet kan være 

foreldre eller førskolelærere, lærere og assistenter som er sammen med barnet på 

dagtid.  

Henvisning til PPT skjer ved at foreldre tar direkte kontakt eller at barnehagen/skolen 

retter en skriftlig henvisning sammen med foreldrene. Skolen kan ikke gjøre dette 

alene uten samtykke fra foreldrene. Helsestasjonen og fastlege er også 

henvisningsinstans og viktige samarbeidspartnere med PPT. 

2.2 Rådgiverfunksjonen i PP-Tjenesten 

PP-tjenesten er primært en hjelpeinstans og arbeidsoppgavene er primært knyttet opp 

mot sakkyndighet der loven krever det, tjenesten skal bidra med kompetanseutvikling 
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av personale og foreldre i barnehage og skole samt yte hjelp i forhold til 

organisasjonsutvikling i barnehage og skole og tjenesten skal også yte direkte hjelp. 

PPT har i liten grad selvstendig ansvar for tiltak men et stort ansvar for å gi råd til 

andre i hvordan de skal ta ansvar. Det vil si en hjelpeinstans som bidrar til at andre 

blir i stand til å ta selvstendig ansvar og løse de utfordringer de står overfor. 

PPT er på denne måten en koordinator og en tjeneste som stiller sin kompetanse til 

rådighet for andre kommunale tjenester og brukere av ulike system som barnehager, 

skoler, helsestasjon, barnevern og tiltak for funksjonshemmede for å nevne noen. PPT 

har et selvstendig ansvar for de som henvender seg og søker om hjelp uten at andre er 

involvert. 

Sammensetning av fagpersonalet har også endret seg gjennom tiden i PPT. Det startet 

med vektlegging av en utdanning innen psykiatri og klinisk psykologi. Etter hvert har 

det også kommet flere med sosionom bakgrunn og mer og mer pedagogisk utdannet 

personalet etter hvert som behovet for rådgivning i pedagogiske spørsmål har økt 

(Læringssenteret 2001). Rådgivning innen PPT er altså et vidt begrep og krever mer 

bevissthet hos hver enkelt pedagogisk-psykologisk rådgiver å kjenne til hvor han/hun 

står i den profesjonelle rollen. En PP-rådgiver må vite hvilken rolle han/hun har til en 

hver tid og hvilke metoder eller teknikker som gir størst effekt å bruke i ulike 

situasjoner og overfor ulike problemstillinger. Da er det godt å ha en trygg forankring 

i faglig kunnskap og et repertoar å hente fra som en kjenner og mestrer slik at det kan 

brukes hensiktsmessig.  

I min oppgave tar jeg utgangspunkt i foreldre som oppsøker PPT for å få hjelp og råd 

i forhold til sine barn som går i barnehage og skole. Det gjelder i hovedsak foreldre 

jeg møter i henviste saker til PPT hvor problemområdet dreier seg om barn med 

samspillsvansker eller lav sosial kompetanse. Jeg har også i tankene barn som har 

lærevansker, funksjonshemming eller andre spesielle behov i henhold til ulike 

diagnoser da det er foreldrenes nytte av rådgivning jeg retter oppmerksomheten mot i 

henhold til problemstillingen, og ikke barnets vansker. 
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3. Rådgivning 

Rådgivning blir ofte benyttet som et samlebegrep blant flere lignende begrep som 

beskriver en form for eksperthjelp slik som konsultasjon, supervisjon, veiledning eller 

undervisning. Rådgivning favner mange ulike områder med en del fellestrekk men har 

elementer fra de ulike undergrupper og kan brukes som fellesbetegnelse for andre 

underbegrep. Valg av begrep bestemmes av hvilket hovedfokus man har i møtet med 

den eller de som søker råd eller veiledning. I pedagogisk sammenheng kan rådgivning 

og veiledning brukes om hverandre og kan betraktes som pedagogisk virksomhet i 

den hensikt å sette de som søker hjelp bedre i stand til å hjelpe seg selv og overføre 

kunnskap og erfaring til lignende situasjoner (Johannessen, Kokkersvold & Vedeler 

2001).  

Rådgiver, veileder og konsulent er betegnelser som finnes innen flere yrker i dag men 

innholdet og krav til profesjonen er forskjellig. I denne oppgaven bruker jeg det i en 

pedagogisk sammenheng som pedagogisk-psykologisk rådgiver i PPT. Her er det ikke 

”eksperten” som har rollen som rådgiver men en rådgiver med et sett av teknikker og 

faglig innsikt og kunnskap som skal gi hjelp til selvhjelp for rådsøker (Johannessen, 

Kokkersvold &Vedeler 2001). 

Liv Lassen (2004) beskriver rådgivning slik: 

”Rådgivning er en kommunikativ prosess mellom to eller flere mennesker hvor 

samspillet er definert i klare rammer med hensyn til forholdets karakter, dets 

innhold og tidsbegrensning. Målet rådsøker (e) arbeider mot er den styrende 

faktor i rådgivningsprosessen. Arbeidet for å nå målet blir 

rådgivningsprosessen. Å nå mål og delmål blir resultatet av selve rådgivningen 

(Lassen 2004:26). 

Det er flere forhold som kan beskrive rådgivning. Det kan være en beskrivelse av 

selve forholdet mellom rådgiver og rådsøker som en prosess men også selve veien til 

målet som en prosess. Flere faktorer spiller inn og en går ut og inn av de ulike 
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prosessene hele tiden som rådgiver. Det er derfor viktig å være bevisst og ha et 

årvåkent profesjonelt øye på hvor man til enhver tid befinner seg gjennom de ulike 

prosessene. Det krever faglig og personlig innsikt, trygg forankring i kunnskap og 

erfaring samt bevissthet om eget ståsted og trygghet i den profesjonelle rollen. I 

kapittel 6 beskriver jeg hvordan en rådgivningsprosess kan gjennomføres og hvordan 

en ved hjelp en rådgivningsmodell kan utnytte sin trygghet som profesjonell rådgiver. 

En solid plattform er viktig for å støtte, utvikle og bekrefte rådsøker på veien til økt 

kompetanse og innsikt i egne utviklingsmuligheter og ressurser. 

Behovet for rådgivning er omdiskutert. En pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) 

skal også omfatte rådgivning til foreldre, skole og barnehage. Flere hevder at de 

ønsker å løse problemer på egen hånd og ikke vil ta imot hjelp utenfra men det er i 

dagens samfunn et økende behov for å mestre store utfordringer i arbeids- og 

privatlivet. Vi kan til tider møte problemer som rett og slett ikke lar seg løse på egen 

hånd, kanskje fordi vi har for liten kunnskap og erfaring. Da er det godt å vite at det 

finnes profesjonell hjelp å få blant annet i PPT.  

3.1 Behov for teoretisk forankring som rådgiver 

En rådgiver må ha en klar forståelse av hva som skjer i en persons private verden for 

å kunne foreta en vurdering av hvilke rådgivningsegenskaper eller teknikker en kan 

bruke i en rådgivningssituasjon. Drapela (1990) mener det er viktig å ta utgangpunkt i 

en god teori basert på etablerte fakta fra erfarne yrkesutøvere for å ha et helhetlig og 

logisk rammeverk for rådgivningen. Han sier videre at en god teori kan gjøre 3 ting:  

• Hjelpe oss til å tolke og forklare komplekse problemer 

• Gi oss en struktur til egne initiativ 

• Muliggjøre oppnåelse av de mål vi har satt for oss selv 

 

Om en rådgiver har mangelfull teoretisk bakgrunn kan vedkommende bli for opptatt 

av symptomer og faren er stor for å ignorere eller feilvurdere underliggende årsaker til 
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klientens virkelige behov for rådgivning. En teoretisk utdannelse er viktig for å gi 

rådgiver innsikt i ulike holdninger, ferdigheter og teknikker og dermed anvende disse 

på en hensiktsmessig måte. En solid teoretisk kunnskap gir rådgiver indre styrke og 

trygghet noe som stimulerer til å bruke kreative fremgangsmåter, utvikle seg som 

rådgiver og hjelp til å forstå sine begrensninger samt gjøre en i stand til å sette ut i 

livet realistiske profesjonelle målsettinger. Det er dette som gjør rådgiver til en 

profesjonell yrkesutøver (Drapela 1990). Min teoretiske forankring som rådgiver har 

jeg blant annet fra Rogers, Egan og Carkhuff slik deres teori er presentert hos 

Johannessen, Kokkersvold & Vedeler (2001) og Lassen (2004) i tillegg til Carl 

Rogers (1990) egen beskrivelse av ”Klient-sentrert terapi”. I denne oppgaven tar jeg 

utgangspunkt i en struktur og modell slik Lassen (2004) presenterer Robert Carkhuffs 

problemløsende rådgivningsmodell.  

Rådgivning er som legitim profesjon basert på både en teoretisk plattform, refleksjon 

over eget ståsted og øvelse i adekvate ferdigheter relatert til rådgivningsprosessen. En 

ekte rådgiver kan kanskje ikke være eller bli profesjonell uten å underbygge sitt 

arbeid med adekvat teoretisk innsikt (Lassen 2002). 

Jo mer kunnskap man tilegner seg jo mer ydmyk blir man, blir det sagt. Det kan føles 

slik og jeg opplever det som viktig. Økt kunnskap og innsikt øker også behovet for 

større viten. Når man skal hjelpe andre mennesker må man ha mye kunnskap om 

hvordan man gjør det ellers kan man gjøre ting mye vanskeligere for rådsøker. Vi 

fremstår som mer troverdig når vi som rådgiver kan bygge våre tanker og 

overbevisninger på kunnskap og faglig- teoretisk bakgrunn. For å kunne være åpen 

for rådsøkende mennesker må vi tørre å ta i mot det som kommer av opplevelser fra 

rådsøker og vite at vi må lytte og vise genuin interesse for at dette mennesket skal 

komme videre i prosessen. Rådgivers oppgave er å følge rådsøker eller en gruppe av 

rådsøkere i en prosess og utvikling fra nåværende situasjon som ikke oppleves som 

tilfredsstillende og som er grunnlaget for å søke hjelp til en ny og forbedret situasjon 

(Egan, Carchuff & Anthony i Lassen 2004).   
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3.2 Den humanistiske rådgivningstradisjonen 

De ulike rådgivningsteoriene bygger på ulike menneskesyn og ens menneskesyn vil 

prege rådgivers måte å spørre rådsøker på, hvilken relasjon de får til hverandre og 

hvordan rådgiver tolker rådsøkers utsagn og behov. I historisk perspektiv kan man se 

at de ulike rådgivningstradisjoner har utviklet seg i takt med bredere sosiokulturell 

utvikling.  

De aller fleste rådgivningsmetoder som dukker opp kombinerer ofte elementer fra 

andre og fra tidligere tider. De fleste har sitt utspring fra den psykodynamiske 

tradisjon, den atferdsterapeutiske tradisjon, den rasjonelle/kognitive tradisjon og den 

humanistiske tradisjon. Den psykodynamiske tradisjon har hatt en gjennomgripende 

innflytelse på så å si all profesjonell rådgivning og oppsto omkring 1880 på grunnlag 

av forskning utført av Sigmund Freud og hans medarbeidere. Målet var å hjelpe 

klienten til emosjonell gjenoppleving av angst og konflikter som var fortrengt 

tidligere i livet (Johannessen, Kokkersvold & Vedeler 2001). Jeg velger å konsentrere 

meg om den humanistiske tradisjon da det er her jeg har funnet teknikker og metoder 

som ligger nærmest opp til den praksis jeg utøver som pedagogisk-psykologisk 

rådgiver i PPT og som danner grunnlaget for denne oppgaven.  

Den humanistiske tradisjon har sin bakgrunn i Europa men også i USA. Den mest 

fremtredende teoretiker innen denne tradisjonen er nok Carl Rogers og hans 

klientsentrerte terapi. Carl Rogers startet sin rådgivningskarriere i den 

psykoanalytiske tradisjonen. Gjennom sitt arbeid som rådgiver i klinikker for mor og 

barn utviklet han sin egen teori som bygger på at individet er essensielt godt fra 

naturens side, har en medfødt innebygd evne til å realisere sine muligheter og til å 

leve på en fredelig, produktiv og kreativ måte. Ulike påvirkninger av sosiale og 

psykologiske krefter kan imidlertid komme til å forstyrre og motvirke en naturlig og 

god utvikling. Hvis mennesket har for lite kunnskap om seg selv vil det bli hindret i å 

løse sine konflikter og problemer. Aggressive handlinger kan skyldes at man ikke har 

fått tilfredsstilt sine basale behov for kjærlighet og tilhørighet. Ved å få hjelp til å 

frigjøre seg fra forsvarsatferd vil relasjonene med andre bli positiv. Rogers er av den 
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oppfatning at rådgiver skal hjelpe rådsøker til å velge selv og være sin egen arkitekt. 

Han er opptatt av at rådgivningsrelasjonen må baseres på rådgivers varme, empati 

(innlevelse) og evne til god kommunikasjon. Rådgiver må være åpen og ikke 

forutinntatt. Denne personsentrerte eller klientsentrerte terapien er ikke dirigerende da 

rådsøker skal ha fullt ansvar for sin egen vekst (Johannessen, Kokkersvold & Vedeler 

2001). 

De viktigste rådgivningsteknikkene hos Rogers er å lytte, speile og stille spørsmål. 

Ved å være genuint interessert i og lytte åpent til rådsøker vil rådgiver oppfatte det 

viktigste i hva rådsøker ber om hjelp til. Rådgiver må dernest sikre seg at hun har 

oppfattet dette riktig og bruker da speiling som teknikk, det vil si å gjenta rådsøkers 

utsagn med andre formuleringer for å trekke ut essensen. Spørsmål brukes bevisst for 

å få rådsøker på gli eller for å bevisstgjøre rådsøker. Rådgiver må selv være bevisst på 

hva hun ønsker å oppnå ved å stille spørsmål (Johannessen, Kokkersvold & Vedeler 

2001).  

Rogers fremhever tre grunnleggende kvaliteter som karakteriserer terapeutisk 

holdning og som rådgiver bør besitte om rådgivningen skal ha noen effekt.  

1. Kongruens som innebærer at rådgiver må være seg selv på en genuin måte. 

2. Empati vil si å følge rådsøker, være varm, vennlig og åpen slik at rådsøker får 
tillit til deg som rådgiver.  

3. Positiv aktelse er den tredje kvaliteten som innebærer at rådgiver aksepterer 
hjelpesøker på en ikke-dømmende måte som den han er med alle sine 
svakheter. Det betyr å verdsette rådsøker som person. 

 

Det forutsettes at rådgiver har relasjonsferdigheter og kommunikasjonsferdigheter 

som kjennetegnes ved en dialogisk holdning og evne til å lytte (Johannessen, 

Kokkersvold & Vedeler 2001). Rådgiver må inneha egenskaper som kommunikativ 

kompetanse og faglig kunnskap i tillegg til nøkkelferdigheter for å formidle faglig 

kunnskap som skal komme rådsøker til gode. De gode holdningene må være nedfelt i 

måten rådgiver møter rådsøker på hvis det skal ha noen positiv effekt på 
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rådgivningsprosessen. Sammenhengen mellom rådgivers holdninger og handlinger, 

hvordan den synliggjøres jo mer genuin fremstår rådgiver og det skapes en plattform 

for rådsøkers vekst og mestring (Lassen 2004). 

Kongruens er den viktigste av de tre kvalitetene. Å være genuint interessert og være 

seg selv betyr at terapeuten må være seg bevisst sine følelser og handlinger der og da 

og sette de inn i konteksten med rådsøker og ærlig kommunisere de med rådsøker 

(Rogers 1990). Å være kongruent vil si at du som rådgiver bruker de delene av deg 

selv som er mest relevant i rådgivningsforholdet. Private eller personlige ting holdes 

utenfor det profesjonelle forholdet men kan være tilgjengelig hvis de kan brukes på en 

konstruktiv måte. Rådgiver kan gjerne innrømme tvil eller uvitenhet så lenge man er 

ærlig på det og sammen med rådsøker finner en måte å undersøke dette videre på. Er 

man autentisk kan man som rådgiver være åpen på rådsøkers erfaringer uten å 

forvrenge dem på grunn av forutinntatthet eller egne problemer (Rogers 1990, Lassen 

2004). Gerald Egan i Lassen (2004), kaller kongruens for genuinitet og mener at 

rådgiver er genuin i forhold til rådsøker når han: 

- ikke overbetoner sin profesjonelle rolle og unngår stereotypisk rolleatferd 

- er spontan, men ikke ukontrollert eller tilfeldig i sitt forhold  

- forblir åpen og ikke defensiv, selv når han føler seg truet 

- er konsistent slik at forskjeller mellom verdier og handlinger unngås 

- er villig til å dele egne erfaringer når disse er til hjelp for rådsøker 

(Lassen 2004:72) 

Dette skaper en slags plattform for trygghet og forutsigbarhet i arbeidet, noe som 

påvirker rådsøker til å finne ro og føle seg avslappet i situasjonen. 

Rogers (1990) fremhever at det ikke er enkelt å være kongruent. Det krever at 

terapeuten eller rådgiver hele tiden er åpen for egen utvikling og bevisst sine 
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erfaringer. Terapeuten må også være ærlig overfor klienten og gi verbalt uttrykk for 

kjedsomhet i kontakten med klienten særlig hvis det vedvarer, da terapeuten sjelden 

vil klare å legge skjul på slike følelser. Da er det bedre å snakke åpent om det og finne 

en løsning for å komme videre. 

Ubetinget positiv aktelse er den andre kvaliteten Rogers (1990) beskriver. Det 

innebærer at rådgiver kommuniserer at hun bryr seg om rådsøker, både som person og 

menneske som har muligheter. Ved genuint å være interessert i rådsøker formidler 

rådgiver en fullstendig akseptering av rådsøker på en ikke-dømmende måte. En 

rådgiver som aksepterer rådsøkers uttrykk for vonde, fiendtlige, defensive eller 

unormale følelser så vel som gode, positive eller modne følelser. Det å glede seg over 

positive opplevelser sammen med rådsøker men samtidig også dele vonde opplevelser 

gjør at rådsøker føler seg verdsatt og gjør det lettere å finne frem til muligheter for 

forbedring (Rogers 1990, Lassen 2004). 

Empati er den tredje kvaliteten Rogers fremhever som sentral. Det vil si evnen til å 

oppleve eller fange rådsøkers fenomenologiske verden, her og nå sett med rådsøkers 

briller på. Det vil si å inneha en sensitivitet for å fange rådsøkers indre, personlige 

verden som om den var rådgivers egen. Det er rådsøkers følelser og ikke rådgivers 

som er utgangspunktet for å forstå. Det vil si at rådgiver må holde fokus ved rådsøker 

og ikke anvende egne erfaringer og følelser for å forstå den andre. Det blir viktig å ta 

inn helheten som består av både positive og negative opplevelser (Rogers 1990, 

Lassen 2004).  

En av de som arbeidet sammen med Rogers og som videreutviklet en modell for 

problemløsning er Robert Carkhuff. Modellen presenterte han sammen med William 

Anthony i bøkene The skills of helping (1986), Productive Problemsolving (1985) og 

The Art of Helping (1987) (Lassen 2004). 

Carkhuff ble opptatt av at rådgivning skulle være tilgjengelig for alle mennesker på 

deres egne premisser. Han opplevde at andre kunne hjelpe mennesker gjennom kriser 

på en rask og effektiv måte uten å være psykolog eller lege. Han introduserte begrepet 
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”hjelpe” for rådgivningen og fundamentet i sin modell fant han ved å identifisere 

sentrale egenskaper og nøkkelferdigheter i kommunikasjonen og kontakten 

legrådgivere hadde med rådsøkere. Han mente at alle mennesker ville ha behov for 

hjelp med yrkesmessige eller personlige problemer i løpet av sitt liv, uten å være syk 

eller mindreverdig. I likhet med eksistensialistiske rådgivere mener også Carkhuff at 

menneskene må forholde seg til den tidsepoke de lever i, det sosiale system og være 

ansvarlig for egne valg (Lassen 2004).  

Carkhuff tenker seg at rådgivning er en prosess som består av fire faser eller steg. De 

vil i praksis gli over i hverandre men bygger allikevel på hverandre. Den første fasen 

er en forberedelse til at rådgivningen kan komme i gang der rådsøker og rådgiver blir 

kjent med hverandre og rådsøker begynner å involvere seg i sin 

problemløsningsprosess. Fase to er kartleggingsfasen hvor både spesifikke og 

generelle fakta, følelser og tanker knyttet til problemet blir undersøkt. I tredje fase 

fortsetter kartleggingen men nå på et dypere plan hvor rådsøker får et personlig 

forhold til sitt problem og kan ta ansvar for den og påvirke gjennom innsikt og 

eierskap til problemet. Da blir det enklere å definere den ønskede situasjon, altså 

målsetting. Den fjerde og siste fasen består i å sette i gang tiltak og handling for å nå 

målet. Rådsøker utarbeider en tiltaksplan som prøves ut, evalueres og justeres i 

samarbeid med rådgiver. Det er to faktorer som sikrer at prosessen får positivt utfall. 

Det er at rådgiver gjennomfører hele rådgivningsprosessen fordi det er summen av 

hele prosessen som er avgjørende for resultatet. Det andre er rådgivers operative 

kunnskaper som er et sett av kjerneferdigheter og består av rådgivers grunnleggende 

holdninger og egenskaper (eksempelvis kongruens, positiv aktelse, dempet 

entusiasme og ydmykhet) som preger møtet med rådsøker og har betydning for 

hvordan rådgiver anvender spesifikke kliniske kommunikative ferdigheter (Lassen 

2004). Rådgiver må kontinuerlig vurdere og reflektere over modellen som anvendes i 

rådgivningsprosessen og hvilken relevans den har for rådsøker (Lassen 2002). Det er i 

hovedsak rådgivningsmodellen til Carkhuff jeg tar utgangspunkt i når jeg i denne 

oppgaven presenterer rådgivning i praksis i kapittel 6. 
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4. Profesjonelle foreldresamtaler 

 Rådgiver står overfor ulike utfordringer i møte med foreldre eller rådsøker. En 

tydelig utfordring er at rådgiver er profesjonell og foreldre er private. Allerede i 

begrepene kan det ligge holdninger til asymmetriske roller, hvor den profesjonelle 

kan oppfattes som overlegen og foreldre som underlegne. Da er det viktig å ha med 

seg Rogers (1990) tre sentrale kvaliteter for en terapeutisk holdning. Det er rådgivers 

ansvar å håndtere disse utfordringene og tørre å stå i møte med fortvilte, oppgitte, 

aggressive eller også avvisende rådsøkere. Med avvisende har jeg i tankene de 

foreldrene som ser problemet og ønsker å løse det selv men føler seg presset av andre 

som barnevernet, barnehage eller skole, til å ta kontakt med rådgiver i PPT. Disse 

foreldrene kan ha mye motstand mot hjelpearbeidet. Det er viktig at rådgiver kan 

identifisere og finne hensiktsmessige måter å takle dette på hvis det skal komme noe 

positivt ut av rådgivningen. Mange foreldre kan også være redde for hva de vil høre 

hos ”eksperten”. Hva vet hun om vårt barn, vårt barns vansker? De er ofte engstelige 

for hvilken vei rådgivningen vil gå og dette kan utløse mange uforutsette reaksjoner 

som rådgiver må være forberedt på og være trygg på sitt eget teoretiske og 

erfaringsmessige ståsted at hun kan takle det.  

Hilton Davis (1993) har i tillegg til Rogers tre kvaliteter, kongruens, ubetinget positiv 

aktelse og empati også sentrale holdninger som ydmykhet og dempet entusiasme. Med 

ydmykhet mener han at rådgiver eller hjelper er realistisk i forhold til hva han kan 

tilby, at han kjenner sin begrensning og styrke og godtar at andre har noe å bidra med. 

Ydmykhet baner vei for respekt. Da fremstår rådgiver som en aksepterende part som 

ikke er overlegen men godtar ulikhetene mellom seg og rådsøker. Dette åpner for 

respekt og ubetinget positiv aktelse. Når man anerkjenner sitt eget bidrag til 

hjelpeprosessen anerkjenner man også rådsøkers bidrag. Denne holdningen er også 

viktig for å forhindre at foreldrene har for store eller urealistiske forventninger. Å vise 

entusiasme er grunnleggende for å kunne etablere et forhold med rådsøker. Dempet 

entusiasme beskriver kvaliteten av den måten følelsen formidles på. Det skal ikke 
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være en prangende eller overveldende formidling men en klar positiv respons. Disse 

to kvalitetene er viktig i tillegg til Rogers tre særlig i møte med sårbare foreldre. 

Rådgivers holdninger til det å være foreldre er viktig å ha gjort seg noen tanker om 

før man møter foreldre. Hvordan er foreldrene? Har det noe å si for meg som rådgiver 

hva slags religiøs tilknytning eller hudfarge foreldrene har? Har det noe å si om de er 

henvist til meg fra Barnevernet eller barnehagen? Hvilke holdninger jeg har til disse 

spørsmålene, har det noen betydning for hvordan jeg møter foreldrene? Det er viktig å 

vite hvilke tanker man har om det for å være bevisst om det påvirker den 

profesjonelle rådgivningen. Det skal jo ut i fra tanken om profesjonalitet ikke ha noe å 

si, men vi er mennesker som ikke har kontroll over enhver situasjon til enhver tid og 

derfor må vi være klar over at vi kan styres av våre holdninger til de menneskene vi 

møter i en profesjonell rådgivningssituasjon. Selv om vi har modeller og et sett med 

teknikker for å gjennomføre en rådgivningsprosess kan vi komme til å bli styrt av 

våre holdninger som kan tilsløre viktige opplysninger eller fremprovosere noe som 

ikke skulle ha kommet frem og tatt plass i prosessen. Derfor er det viktig slik som 

Rogers fremhever, å være kongruent, vise ubetinget positiv aktelse og være empatisk 

(Rogers 1990). Er vi ikke det kan det føre til at prosessen går ut av kurs eller må 

avsluttes fordi foreldrene mister tillit til rådgiver. Det kan gå så langt at rådgiver må 

avslutte fordi hun ikke takler å sitte i prosessen med denne rådsøker eller disse 

foreldrene. Ved å ha et åpnet blikk for egne holdninger vil en kunne mestre å legge 

disse til side eller bruke de til nytte for prosessen og møte foreldrene eller rådsøker på 

en profesjonell måte hvor en lar metode og teknikker styre det meste i tillegg til å 

være bevisst sine holdninger (Rogers 1990). Ved å være profesjonell skal man møte 

rådsøker med et åpent sinn og være genuint interessert i å høre rådsøkers historie og 

dennes opplevelser. Dermed utvider rådgiver sin egen horisont og mestrer å ta 

rådsøkers blikk på problemet.  

Kvaliteten på dialogen avhenger selvfølgelig også av foreldrenes 

kommunikasjonsrepertoar. Det vil variere i stor grad da man møter noen som kan 

være dominerende og egosentriske eller personer som gir få eller svake signaler. 
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Dette er utfordringer rådgiver møter og som må takles. Vi kan fort komme til å tolke 

foreldre som ”håpløse” når vi ikke lykkes i å få til en dialog eller at de er avvisende 

mot oss som person. Vi kan bli usikre hvis vi ikke oppnår øyekontakt, da vi som regel 

automatisk søker etter de som møter blikket vårt med interesse. De som sosialt sett 

har et godt kommunikasjonsrepertoar vil utløse mest hos oss og vi opplever 

gjensidighet og interesse. De foreldrene som er utydelige eller gir svake signaler 

utfordrer ytterligere en profesjonell innsats. Det krever nemlig at vi kan vente, gi de 

tid til å bli trygge, vi må lese de ikke-verbale signalene som vi kan sette ord på og 

hjelpe de med ord og uttrykk som inviterer de til å bli med i situasjonen. Er vi ikke 

bevisst dette vil våre følelser av å være avvist få overtaket og styre oss. Dermed vil 

foreldrene føle seg overkjørt og ikke tatt på alvor. Det er derfor helt essensielt å være 

genuint interessert og nysgjerrig på rådsøkers opplevelse av problemet og av 

rådgivningsprosessen (Hafstad og Øvreeide 1998).   

4.1 Motstand og barrierer  

En rådgiver må ha kunnskap om eventuell motstand og barrierer en kan møte på hos 

rådsøker. Det er viktig å ha innsikt i og forstå andres reaksjoner for å justere egne 

praktiske tiltak og holde kursen i rådgivningsprosessen. Selv om rådsøker er åpen for 

å søke hjelp og en prosess er i gang kan hun fort oppleve å støte på ulike barrierer 

som gjør at hun trekker seg unna eller tar i bruk uhensiktsmessige 

forsvarsmekanismer som stopper prosessen.  

En felles barriere for både rådsøker og rådgiver kan være en allment kjent praktisk 

barriere, begrepet tid. Rådsøker kan føle at hun har brukt lang tid på å erkjenne at hun 

trenger profesjonell hjelp og ønsker ikke å bruke enda mer tid på å komme frem til 

tiltak. Rådgiver på sin side kan fort bli fanget i rådsøkers iver etter å komme fort i 

gang og i forhold til kontorets kapasitet føle at det ikke er anledning til å sette av så 

lang tid til prosessen. Dette er meget uheldig men dessverre meget aktuelt ved dagens 

PP-tjenester.  
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Foreldre kan føle seg presset av andre til å oppsøke rådgiver i PPT. Det kan være at 

barnehagen eller skolen opplever at barnet strever med noe og vil finne ut av hva det 

er. Foreldrene er ikke enig men går med på å henvise til PPT. De vil mest sannsynlig 

møte PPT med en avvisende holdning og lite interesse eller rett og slett sinne i 

forhold til barnehagen eller skolen. Det kan være at de er engstelig for at det kan være 

noe galt med barnet, at det faktisk har behov for en utredning. Det kan også være at 

de føler selv at det er noe med barnet men ikke tør helt å se det. Kanskje de rett og 

slett ser det men godtar at slik er det og ønsker ikke å lage noe oppstyr med å få inn 

profesjonell hjelp. Det kan være mange årsaker. Det er viktig for rådgiver at hun 

uansett går inn i saken og begynner å nøste opp. Det vil være naturlig å begynne med 

at foreldrene forteller om sitt barn og hvordan de ser på den henviste 

problemstillingen. Det er en måte å vise interesse for foreldrenes opplevelse. 

Rådgiver må bruke tid på å få frem hvor foreldrene står og hva de tenker om den 

videre prosessen for i det hele tatt å klargjøre en rådgivningsprosess.  

Andre barrierer kan være knyttet til usikkerhet eller utrygghet. Foreldre kan ha en 

historie fra egne skoledager fylt med negative opplevelser som gjør at de føler sterk 

motstand mot både lærere og PP-rådgivere. De blir usikre og utrygge og vil ikke møte 

endringsprosessen som en rådgivning er preget av, med velvilje (Skogen & Holmberg 

2002). Det kan være redsel mot forandring generelt eller spesielt fordi den ledes av en 

profesjonell. De kan være preget av stor usikkerhet og negativ selvoppfatning og 

mobiliserer mye motstand mot såkalte ”eksperter” som skal fortelle de hva de gjør 

galt og hvordan de skal gjøre ting riktig. De kan da være redd for å miste kontroll 

over sitt eget liv. Det er enklere å prøve å beskytte seg fremfor å høre på rådgiver og 

kanskje plukke opp noen ting som kan være mulig å gjøre noe med.  

En annen motstand eller barriere kan også være å føle behov for å beskytte sitt eget 

verdigrunnlag eller kulturelle bakgrunn fordi en tror at en kan bli møtt med 

fordommer. Dette er meget aktuelle barrierer i dagens samfunn hvor mange 

lokalsamfunn må betraktes som flerkulturelle, på grunn av innvandring eller at 

kommunen har tatt i mot mange flyktninger. Dette er også familier skole, barnehage 



 27

og PP-tjenester møter. Da kan det for noen foreldre bli viktigere å beskytte seg og sin 

familie fremfor å bli med på en endringsprosess hvor rådgiver vil lose de gjennom 

disse barrierene.  

Det kan også være at foreldre er redd for å møte de utfordringene en utredning vil gi i 

form av en mulig diagnose, for eksempel psykisk utviklingshemming. Da blir det 

viktig for rådgiver å kjenne til foreldrenes verdisyn og menneskesyn for å hjelpe de til 

å takle den utfordring dette vil ha å si for familien og barnet. Hvilke motstander eller 

barrierer foreldre har i forhold til dette blir viktig å jobbe med videre i prosessen 

(Skogen & Holmberg 2002). 

Det er helt nødvendig at rådgiver kjenner til og kan møte de ulike hindre og barrierer i 

sitt arbeid som rådgiver. Rådgiver må kjenne til hvordan hun skal kunne identifisere 

eventuell motstand og barrierer hos rådsøker og jobbe med det på en måte som skaper 

troverdighet og tillit i prosessen. Det innebærer også å være klar over eventuelle egne 

motstander og barrierer og kjenne til hvordan man kan møte de. 

4.2 Etiske dilemmaer 

Etikk handler om verdier og livsprinsipper og innen rådgivningen blir den en ramme 

for virksomheten til å ivareta menneskeverd og selvbestemmelsesrett (Lassen 2004). 

Verdier kan være relativt stabile livsprinsipper eller idealer som hjelper oss til å styre 

våre handlinger og liv (Johannessen, Kokkersvold & Vedeler 2001). Etiske 

overveielser skal sikre at de som søker profesjonell hjelp skal få det innenfor de 

rammer samfunnets lover og muligheter skaper. Det er også en sikring for den 

profesjonelle rådgiveren at den holder seg bevisst til etiske spørsmål og nasjonale og 

internasjonale verdier. På den måten blir etikk en beskyttelse for både rådsøker og 

rådgiver. Opplevelser av verdier som rettferdighet, hederlighet eller plikt vil variere 

fra menneske til menneske. Faglige verdier som konfidensialitet, respekt, aksept og 

medvirkning ligger i den profesjonelle rådgivningsrolle. Du må som rådgiver ha en 

etisk sensitivitet som består av å være personlig og profesjonelt ærlig, holde rådsøkers 
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interesse i fokus, unngå personlig vinning og forklare handlinger som de best vurderte 

ut i fra etiske regler og prinsipper. Denne sensitiviteten utvikles gjennom en pågående 

prosess gjennom livet som medmenneske og profesjonell yrkesutøver og de 

vurderinger en til enhver tid må gjøre i forhold til etiske dilemmaer (Lassen 2004). 

Et forhold mellom rådsøker og rådgiver vil alltid være asymmetrisk da den ene 

innehar faglig kompetanse og den andre søker hjelp. Dermed blir det forskjell i 

forhold til makt. Den ene er trygg i sin rolle, den andre er frustrert, redd og hjelpeløs 

og dermed sårbar. Med bakgrunn i dette kan det oppstå sterke følelser i 

rådgivningssituasjonen. Det kan føre til at rådsøker føler seg avhengig av støtten fra 

rådgiver og kan lett bli et mønster av lært hjelpeløshet. Rådgiver står ansvarlig for å 

ikke utnytte eller bruke dette i rådgivningsprosessen (Lassen 2004). Det er viktig å 

skille mellom nærhet og empati som er grunnleggende for rådgiver-rådsøker-forholdet 

og den nærhet som kjennetegner et vennskaps- eller kjærlighetsforhold. Rådgiver må 

være bevisst på å sette grenser i forhold til både ord og handlinger (Johannessen, 

Kokkersvold & Vedeler 2001).  

Rådgiver må kjenne godt til lovverket innen sin profesjon men også innen 

spesialpedagogiske og sosiale rettigheter som mennesker med spesielle behov har. 

Lovverket setter visse begrensninger i forhold til taushetsplikt som en rådgiver må 

være bevisst, det gjelder særlig meldeplikt til barneverntjenesten. Men hva med 

lojalitet i forhold til barnehager og skoler, arbeidsgiver eller organisasjoner? I et 

samarbeid med foreldre og lærere kan det oppleves forholdsvis ukomplisert hvis alle 

tenker i samme retning men kan innebære alvorlig etisk konflikt om interessene 

spriker og lojalitetsbånd står i motsetning til hverandre. Hvem skal da rådgiver være 

mest lojal overfor? Det må vurderes ut i fra de ulike hensyn så vel som rådgivers eget 

verdisyn og etiske forankring (Johannessen, Kokkersvold & Vedeler 2001).   

PP-rådgivere kan føle seg fanget i en tradisjon der spesialpedagogikk dreier seg om å 

studere ulike vanskeområder. Hovedvekten av arbeidet i PPT er å diagnostisere og 

kunne mye om ulike vansker hos barn. Det betyr at jeg som rådgiver skal kategorisere 

barnet og avgjøre om det har behov for spesialundervisning. Et dilemma for meg blir 
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da om jeg må forlate utredningstanken i møte med barnet eller om jeg kan ha den med 

meg og allikevel være åpen for barnet og ikke plassere det i en kategori? Hva så med 

foreldrene, hvordan møter jeg de? Er jeg åpen for å lytte til deres historie og 

opplevelse eller har jeg satt de også i en kategori? Ofte opplever jeg jo at foreldre blir 

lettet når jeg kan fortelle de om at barnet har en diagnose. De har forberedt seg på det, 

de skjønner at det ”er noe” med deres barn. Men det er ikke alle som reagerer med 

lettelse. Derfor er det viktig allerede i den første samtalen med foreldre å kartlegge 

hva de tenker om utredningen, hva tror de PPT kan finne ut og hvilke tanker har de 

gjort seg om barnets vanske. På den måten forbereder både foreldre og rådgiver seg 

på tilbakemeldingssamtalen som finner sted etter en utredning er ferdig. I forhold til 

barnet skal jo ikke rådgiver påføre barnet større problem i iveren etter å hjelpe. Derfor 

er det viktig at vi som rådgivere bruker vår egenskap og ferdighet til å lytte for å sette 

oss inn i barnets opplevelse og rådsøkers historie.  

PPT er en rådgivende instans uten myndighet til å pålegge noen å ta i mot råd eller 

veiledning. Foreldre kommer på eget initiativ eller er anbefalt av andre. I noen få 

tilfeller kan de føle seg beordret til å ta kontakt med PPT, men det hører til 

sjeldenheten. Vi møter mange forskjellige holdninger hos foreldre og hva skjer med 

oss når vi opplever at barn har mange udekkede behov som foreldrene ikke ser, eller 

evner å se? Blir vi moraliserende? Hvordan opprettholde profesjonaliteten? Som 

profesjonell kan man lett opptre som bedre-viter, noe vi absolutt ikke har noen 

myndighet til. Det er viktig å følge opp disse foreldrene og gjennom spørsmål og 

diskusjon hjelpe foreldrene til å ta stilling til selv å avgjøre hva deres barn har behov 

for. Ser man fortsatt at dette går på bekostning av barnet, at det blir fysisk eller 

psykisk mishandlet er man som profesjonell, ansvarlig voksen og offentlig ansatt 

pliktig å melde til barnevernet. Noen foreldre som kanskje har en negativ forhistorie 

med offentlige kontorer kan oppføre seg som om det offentlige har større myndighet 

overfor dem enn de faktisk har. De underkaster seg og makter ikke å markere seg som 

selvstendige. Her kan rådgiver hjelpe de til å finne sin posisjon som foreldre og stå 

for egne valg, hjelpe de til å markere sin selvstendighet. Hvor ofte har en ikke hørt 

kommentaren: ”ja, dere fagfolk vet jo best, så da blir det vel slik”? Dette kan en møte 



 30

med kommentaren: ”Da hører jeg at dere trenger mer tid og informasjon for å tenke 

over saken før beslutningen tas” (Hafstad & Øvreeide 1998). Da har rådgiver 

synliggjort for foreldrene deres rett til å foreta selvstendige valg.  
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5. Mulige problemområder 

Foreldre har ulike motiv for å søke hjelp hos pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT). 

Det kan i mange tilfeller være vansker hos barnet som må kartlegges i forhold til 

læring, ulike funksjonshemminger eller sosiale og emosjonelle vansker. Det vil derfor 

være ulike måter for rådgiver i PPT å møte foreldrene og deres problemstilling på. Jeg 

vil kort presentere noen av problemområdene for å skissere hva en rådgiver i PPT må 

forholde seg til i rollen som profesjonell i møte med foreldre som søker hjelp ut i fra 

ulike problemstillinger. Jeg gir litt mer plass til å beskrive atferdsvansker da dette 

begrepet favner barna til de foreldrene jeg for det meste møter i praksis og som ligger 

nærmest i tankene gjennom denne oppgaven. 

5.1 Lærevansker 

Et litt uklart begrep men mye brukt i skole og PPT. Det kan være et samlebegrep for 

flere tilstander hvor en ser en langsommere faglig utvikling i forhold til hva som er 

forventet. Spesifikke lærevansker blir gjerne brukt som betegnelse der årsaken ikke 

kan finnes i forhold til barnets evnenivå, altså normal intelligens. I de tilfeller der en 

ser at det finnes omfattende begrensninger i læreforutsetninger kaller man det gjerne 

generelle lærevansker, altså svakt evnenivå eller lav intelligens (Lunde 1996).  

Kjente områder hvor en gjerne bruker betegnelsen spesifikke lærevansker kan være 

matematikkvansker eller lese-og skrivevansker/dysleksi. Det krever en grundig 

kartlegging for å stille diagnose. Kartlegging består gjerne av ulike tester gjennomført 

av skole og PPT samt samtale med foreldre og lærer. En samlet vurdering vil da 

kunne danne grunnlag for en diagnose. 

Disse vanskene kan ofte være en stor utfordring for foreldre å forstå. Hvis ingen av 

foreldrene selv kjenner til eller har lignende diagnose, er det vanskelig å forestille seg 

hvordan det er for barnet å ha slike vansker. Det blir da en viktig oppgave for rådgiver 



 32

først og fremst å hjelpe barnet til å få bedre betingelser med hensyn til tilrettelegging i 

læringssituasjonen på skolen. Like viktig blir det også å hjelpe foreldrene til å sette 

seg inn i og forstå barnets behov for tilrettelegging og hvordan de kan veilede og 

støtte barnet i å takle utfordringer i læringssituasjonen videre i livet. Denne type 

rådgivning forutsetter at rådgiver har gode grunnkunnskaper om de ulike diagnosene 

slik at det kan brukes for å forklare hvordan det arter seg for barnet. Foreldrenes 

beskrivelse av barnet er også en viktig komponent, før en kan samle all informasjon 

til en felles forståelse for hvordan dette kan forstås og oppleves av barnet. Det blir 

viktig også å hjelpe foreldrene til å se hvordan de kan kommunisere med barnet for å 

få barnet til å formidle sine opplevelser av skolehverdagen. I dette arbeidet må en 

også huske på å hjelpe foreldrene til å se viktigheten av å finne gode mestringsarenaer 

for barnet hvor vanskene ikke har betydning slik at barnet opplever glede ved å kunne 

noe og få til noe som kan støtte de i andre og mer utfordrende oppgaver og situasjoner 

hvor vanskene er mer fremtredende.   

5.2 Funksjonshemming 

Rådgiver i PPT blir også kjent med ulike problemstillinger i forhold til barn med 

funksjonshemminger. Det kan dreie seg om både fysisk og psykisk 

funksjonshemming. Det er gjerne andre instanser i 2. linjetjeneste innenfor 

helselovgivningen som stiller diagnose i forhold til denne problematikken, men 

rådgiver i PPT blir en viktig samarbeidspartner og koordinator lokalt.  

Alle barn skal i følge grunnskoleloven gis et tilbud der de bor og således må 

forholdene legges til rette for at de elevene med spesielle behov får opplæring 

innenfor rammen av hva de kan mestre. Her får rådgiver i PPT en viktig rolle som 

koordinator for hjelpetiltak og som rådgiver for foreldre og lærere.  

I forhold til fysisk funksjonshemming vil det i de fleste tilfeller dreie seg om fysiske 

tilrettelegginger i skolen, men også en forståelse for og bevissthet om hvordan det 

oppleves for barnet å for eksempel sitte i rullestol eller mangle en hånd eller lignende. 
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Det er viktig for de menneskene som skal opptre som hjelpere eller lærere å ha gode 

kommunikasjonsferdigheter som fremmer en åpen dialog om vanskene fremfor å tie. 

Det kan i ekstreme tilfeller føre til sosiale og psykiske vansker på sikt for barn å ikke 

bli forstått eller bli tatt på alvor med sin funksjonshemming. Det kan være at barnet 

også trenger hjelp i dagliglivet for å bli sosialt akseptert. Dette må omgivelsene være 

sensitive til å avdekke. 

Når det gjelder psykisk funksjonshemming er det langt mer omfattende tiltak som må 

til i skolen. Rådgiver får en stor rolle som koordinator men også som rådgiver overfor 

lærere og ikke minst foreldrene. Det er viktig å begynne tidlig med stimulering og 

jobbe med samspill. De avvikende barna trenger mer stimulering for å reagere, 

samtidig som de har lavere terskel for å reagere med motvilje på en sosial stimulering 

(Gjærum & Ellertsen 2004). Disse elevene har behov for spesielt tilrettelagt opplegg i 

barnehagen og opplæring i skolen. Den generelle utviklingen er forsinket og skaper 

store utfordringer både læringsmessig og sosialt. I noen tilfeller vil foreldre ha behov 

for mye informasjon og kunnskap om diagnosen. Det vil for mange oppleves tungt å 

akseptere at de har et barn med så store vansker og de vil ha behov for tett oppfølging 

og hjelp for å mestre hverdagen. Dette må ivaretas i PPT eller 2.linjetjenesten, gjerne 

i et samarbeid. 

5.3 Atferdsvansker 

En samlebetegnelse som ikke er enhetlig, her er det flere grader av alvorlighet og 

omfang. Beskrivelsene i faglitteraturen er ofte knyttet opp mot skolebarn og hvordan 

problemene utarter seg fordi barna finner det vanskelig å innordne seg disiplin, 

forventninger og krav som skolen stiller til et sosialt fellesskap og læring. Alvorlige 

atferdsvansker relateres ofte til sterk utagering, vold og kriminalitet og beskrives som 

meget antisosial atferd (Damsgaard 2003).    

Mye av dette kan en se tidlig i barnets alder, allerede i barnehagen. Det skjer mye i et 

barns liv fra tre til åtte år hvor de opplever og erfarer mye som vil prege deres liv og 
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hvordan de takler samhandling og sosiale relasjoner videre. De er i en fase hvor de 

møter det virkelige liv og fantasien avtar. Deres hverdag preges av en gjennomgående 

utprøving av grenser. De møter ulike krav og et sett med regler som skal følges i 

tillegg til ulike reaksjoner fra ulike miljø som barnehage, naboer og hjemmet. De kan 

fort ty til uakseptable måter å reagere på og bli utagerende, sutrete og destruktive når 

de ikke får det som de vil eller er vant til. Noen foreldre opplever dette overraskende 

og vanskelig å takle. De blir usikre og håndterer det ofte på en lite hensiktsmessig 

måte (Webster-Stratton 2007). 

Det er ikke enkelt å forstå eller forklare begrepet atferdsvansker. De ulike systemer 

barn beveger seg i har ofte en eklektisk tilnærming til begrepet i dag. Barnehager og 

skoler og deres offentlige samarbeidspartnere legger gjerne noen tanker om både 

arvelige, biologiske og miljømessige teorier i sin tolkning av begrepet. Vår 

normalitetsoppfatning er forskjellig ut ifra individuelle og situasjonsbetingede 

hensyn. Vi tolerer mye i visse situasjoner og lite i andre, egen dagsform påvirker oss 

således også barnets personlighet, om det er et barn som er lett å like eller som krever 

mer av oss. Hvilke standarder vi måler og kartlegger barnet på vil variere fra person 

til person. Det har vært vanlig å tenke barnets utvikling i stadier og avvik fra dette 

som individuelle mangler, sykdom eller årsaker innen nevropsykologiske perspektiv. 

Det har vært vanlig å ta utgangspunkt i individet. Atferdsvansker kan forstås som 

variasjoner over allmennmenneskelige problemer eller vanlige 

oppdragelsesproblemer, men i forsterket form, det vil si at de forekommer oftere, de 

er mer intense og vanskeligere å finne tiltak mot (Ogden 2002). 

Bateson i Johannessen, Kokkersvold & Vedeler (2001), poengterte at en relasjon kan 

forstås som et system og systemets medlemmer påvirker hverandre kontinuerlig. 

Dermed blir spørsmålet om hvem som har skyld eller hvem som startet krangelen 

irrelevant. En sirkulær forståelse gir langt flere perspektiver og muligheter for tiltak 

når det for eksempel oppstår individuelle problemer i skolen.  

Det finnes ikke noen fasit på hvordan vi skal møte barn med atferdsvansker men det 

er viktig å kartlegge de ulike systemer barnet beveger seg i for å kunne analysere en 
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helhet og i relasjon med barnet utvikle et samspill bygget på et positivt menneskesyn 

og anerkjennelse. Mange foreldre trenger gode og positive støttespillere i denne 

prosessen og det kan blant annet rådgiver i PPT hjelpe de med.  
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6. Rådgivningsprosessen 

Den mest dominerende oppfatningen gjennom tidene har vært å se på rådgiver som 

eksperten. Profesjonstanken har vært rådende og rådgiver har vært den som skulle 

hjelpe rådsøker med å se den beste løsningen. Det har i de senere år vært en dreining 

mot en oppfatning om at rådgiver skal være en støtte, en jevnbyrdig part som skal 

bidra med hjelp til selvhjelp og styre en prosess hvor rådsøker skal bli bevisst sine 

egne krefter og muligheter for løsninger. Rådgivningen skal da være mer slik Lassen 

(2004) skisserer rådgivningsmodellene til Carkhuff og Egan som et partnerskap 

mellom rådgiver og rådsøker. Hjelp til selvhjelp er hovedmomentet i rådgivningen. 

Tidligere var det viktig å konsentrere seg om å identifisere problemet og rette 

oppmerksomheten mot individet. I dag er det viktig å se på ressursene hos rådsøker og 

forstå mennesket gjennom interaksjon med sine omgivelser. På den måten flytter 

rådgivningen seg fra å være problemfokusert til å bli mulighet- og mestringsfokusert. 

Bateson i Johannessen, Kokkersvold & Vedeler (2001) viser i sin sirkulærforståelse 

en beskrivelse av relasjoner, hvor forandring på et område vil endre noe på andre 

områder i systemet. Det er en sterk endring fra individfokusering til systemtenkning i 

rådgivningsprosessen. Empowerment representerer et paradigmeskifte innen 

spesialpedagogisk rådgivning fordi oppmerksomheten for rådgivningen blir snudd fra 

å se problemene til å se mulighetene hos rådsøker. Målet er fremdeles individet men 

det er systemet som må utvikles for å endre vekstvilkårene for individet (Lassen 

2002). Jeg velger å ta utgangspunkt i den problemløsende rådgivningsmodellen til 

Carchuff slik den er presentert i Lassen (2004) og illustrere hvordan rådgiver kan 

bruke modellens fire faser på en praktisk måte. Jeg fraviker litt fra fire-delings 

modellen i det jeg velger å dele prosessen i 3 hovedområder som favner de viktigste 

emnene fra de fire fasene slik jeg opplever det omgjort i praksis. De 3 

hovedområdene har jeg delt inn i 1) Det første møtet, 2) Identifisere egne muligheter 

og ressurser og 3) Definering av målsettinger og utforming av tiltak.  
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6.1 Det første møtet 

Et foreldrepar kommer til rådgivers kontor ved den lokale PP-tjeneste. Det er et avtalt 

møte slik at begge parter er forberedt. Rådgiver ønsker velkommen, hilser med 

håndtrykk og ber rådsøker sette seg. Rådgiver innleder med å skissere tidsrammen og 

hva rådgiverfunksjonen innebærer i PP-tjenesten, slik som taushetsløfte, graden av 

frivillighet og hvilke forpliktelser en har overfor hverandre. Det vil si at rådsøker selv 

bestemmer om tiltakene som kommer frem i prosessen vil bli brukt og når en ønsker å 

avslutte. Velger rådsøker å avslutte før prosessen er ferdig må hun være inneforstått 

med at det påvirker utfallet og nytteverdien. 

Det uttrykker en viss allmenn dannelse samt respekt for vedkommende og situasjonen 

at rådgiver hilser med et håndtrykk. Det er viktig å være noe formell i starten for å 

vise tydelige rammer for møtet, det er en avgrenset situasjon hvor rådgiver viser 

tydelig at det er satt av tid til å treffe rådsøker og at det er forberedt. Videre forteller 

rådgiver hvor lang tid som er satt av og hva møtet skal dreie seg om slik at rammene 

skal være klare og ingen trenger å være usikker på det men være konsentrert om 

årsaken til at rådsøker er i kontakt med rådgiver.  

Alt dette gjøres for å kunne bruke energi på å være oppmerksom overfor rådsøker og 

dennes problemstilling. Lassen (2004) kaller dette oppmerksomhetsferdigheter i 

henhold til Carkhuffs systematiserte faser for rådgivningsprosessen. I denne første 

fasen blir det trukket frem viktigheten av å forberede møtet med tanke på materiell, 

hvor mange stoler som skal settes frem, servering av drikke, om det skal brukes 

skjema eller deles ut noe. Oppmerksomheten skal brukes mot rådsøker for at denne 

skal føle seg avslappet og komfortabel i så stor grad som mulig. 

Andre fysiske rammer som å tenke på plassering av stolene, hvordan de står i forhold 

til hverandre, eventuelle høydeforskjeller, for nært eller for fjernt, om det skal stå et 

bord mellom stolene eller ikke og hvilken kroppsvinkel man bruker slik som 

fremoverlent eller bakoverlent. Det å tenke gjennom hva som innbyr til tillit og 

kontakt, hva som signaliserer interesse og oppmerksomhet ved siden av den verbale 
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kommunikasjonen er viktig å tenke gjennom (Davis 1993) (Lassen2004). Rådgiver 

bør også tenke gjennom hva hun føler bekvemt for seg selv, hva som bidrar til at hun 

føler seg avslappet i møte med nye mennesker som hun skal møte i kraft av sin 

profesjon. Noe som også vil bidra til økt bevissthet på selve rådgivningsprosessen og 

rådsøker. 

Rådgiver ber så rådsøker fortelle om grunnen til at de har tatt kontakt med PP-

tjenesten og hva de ønsker å oppnå. Som rådgiver gir jeg alltid rådsøker god tid til å 

forklare situasjonen og komme med sin problemstilling uten inngripen fra min side. 

Aktiv lytting er en del av å gi oppmerksomhet. Rådsøker må gis tid til å fortelle om 

sine problemer og utvikle en riktig forståelse for å gjøre prosessen videre lettere og 

rådgiver må ta en rolle som aktivt lyttende for at rådsøker skal kunne kommunisere 

effektivt (Davis 1993). Jeg noterer stikkord, men passer på å holde øyekontakt for å få 

med så mye som mulig av reaksjonen til rådsøker når denne forteller om ulike ting 

(mimikk og gester). Det kan fremkomme nyttig informasjon i den non-verbale 

kommunikasjonen som jeg kan bringe til overflaten og snakke om hvis jeg tenker det 

er relevant kanskje på et senere tidspunkt. Hvis situasjonen er preget av trygghet og 

jeg føler god kontakt med rådsøker kan jeg påpeke at jeg merket usikkerhet eller 

ubehag da hun fortalte om en situasjon. Stemmer dette? Hva gjør at du føler det? 

Dette lurer jeg på fordi det kan være det ligger noe nettopp her vi må jobbe med for at 

hun skal komme dypere inn i problematikken og kanskje erkjenne andre ting. Kanskje 

hun trenger å bli trygg på noe eller trenger å bli det bevisst for å handle eller tenke 

annerledes? Jeg spør også om hun synes det er ubehagelig at jeg spør om slike ting, 

samtidig som jeg forklarer hvorfor jeg gjør det. Hilton Davis (1993) sier man kan 

kommentere foreldres non-verbale atferd og at det viser rådgivers empatiske holdning 

samt oppmerksomhet og aktiv lyttende rolle.   

I det første møtet er det særs viktig for meg å få tak i rådsøkers opplevelse av 

problemet. Jeg forsøker å få rådsøker til å sette ord på følelser i forhold til problemet 

for at denne skal bli bevisst sine egne tanker rundt problemstillingen. Her ligger mye 
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av kjernen til å synliggjøre ressurser og muligheter for vekst og mestring, i henhold til 

Carchuffs modell (Lassen 2004). Samtidig kan det også avdekkes eventuelle barrierer.  

Det finnes ikke noen snarvei til en løsning. Det første møtet må derfor være preget av 

en rolig stemning hvor målet ikke er å komme frem til tiltak. Først må prosessen i 

gang. Rådsøker og rådgiver må bli kjent og trygg på hverandre, det hele handler om å 

inngå et samarbeid (Rogers 1990). Dette formidler jeg i første møtet for at ikke 

rådsøker skal bli skuffet med en gang men åpne for at det tar tid å jobbe med 

endringsprosesser. Hvis de ikke er interessert i dette kan vi avslutte allerede etter det 

første møtet. Om det skjer er det viktig at begge parter er inneforstått med at det ble 

slik grunnet ulikt syn på prosessen. Rådgivers profesjonelle holdning må da være å ha 

respekt for at rådsøker gjør dette valget i henhold til Rogers kvaliteter for terapeutiske 

holdninger (Rogers 1990). Uansett er en prosess allikevel i gang som kan komme 

barnet til gode. Dessuten har rådsøker muligheten til å komme tilbake om en stund når 

hun er klar for det eller at hun tar nytt tak i problemet på egen hånd og mestrer det.  

Det er viktig å holde fast på problemstillingen til rådsøker i første møte. Gjennom å 

presisere ordbruk og ta for seg delene i problemstillingen vil vi få frem kjernen i 

problemet og ha et tydeligere mål å jobbe med videre i prosessen.  

 

6.2 Identifisere egne muligheter og ressurser 

Prosessen går over i neste fase når problemstillingen er klart definert. Denne fasen 

kalles kartleggingsfasen hvor en søker å finne frem til rådsøkers iboende krefter, 

erfaringer og muligheter for endring. Jeg tenker det ofte slik at rådgiver skal lose 

rådsøker gjennom ukjent farvann som betyr å bringe til bevissthet rådsøkers erfaringer 

og ressurser for å sette i gang en utvikling med mål om økt kompetanse i henhold til 

problemstillingen.  
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I denne delen av rådgivningen er det viktig at rådgiver er genuint opptatt av rådsøkers 

erfaringer for å avdekke hvilke muligheter hun har for å utvikle seg eller bruke 

erfaringene på en annen måte, se problemet med andre øyne og oppdage nye ting. 

Rådgiver må være opptatt av å få rådsøker til å åpne seg og våge å gå litt lenger inn i 

seg selv for å finne frem til ubevisste tanker og oppdage nye sider ved seg selv. Det er 

viktig at rådsøker får innsikt i egne holdninger og atferd for å kunne ha kontroll over 

seg selv slik at hun kan påvirke og ta ansvar for hva andre kan tilføre. Det er viktig å 

erkjenne sin egen situasjon ved å ta kontroll over den og unngå eventuelle 

blokkeringer. Det som kan hemme en slik innsikt er ulike forsvarsmekanismer, valg 

av gamle uhensiktsmessige løsninger, ureflekterte vaner, redsel for forandring eller 

redsel for å miste kontroll. Disse kan føre til angst, smerte og usikkerhet som må 

jobbes med før en kan gå videre (Lassen 2004). 

Når rådsøker mestrer å uttrykke seg fritt i personlige vendinger har en oppnådd å vie 

all oppmerksomhet mot dennes behov for hjelp. Gjennom aktiv lytting og genuin 

interesse for rådsøker har rådgiver hjulpet rådsøker til å bli klar for å gå inn i sin egen 

utviklingsprosess og kartlegge sin situasjon (Lassen 2004). Men det er like viktig i 

denne delen av prosessen å drøfte meninger, tolke situasjoner og reflektere over 

følelser sammen med rådsøker og ikke bare speile eller spørre. Rådgiver må tørre å 

konfrontere og undre seg på en utfordrende måte for å komme videre.   

Jeg synes det er lettest å få rådsøker med på en slik ferd i ukjent farvann ved å undre 

seg, gjerne på en utfordrende måte sammen med vedkommende. Ved å stille seg 

spørrende til hva som gjorde at hun sa eller handlet som hun gjorde i en beskrevet 

situasjon. Jeg pleier å be rådsøker ta tak en situasjon som hun ønsker å se litt nærmere 

på, det kan være en situasjon hun opplevde å takle dårlig eller var vanskelig å forstå 

hvorfor oppsto eller utviklet seg slik den gjorde, hvorfor barnet reagerte som det 

gjorde, eller lignende. Da kan det være greit å undre seg litt over dette. Ved å snakke 

høyt om det, sette ord på tankene, ta seg tid til å dvele ved det vil nye ting dukke opp 

som vi kan bruke til kompetanseheving og nye erfaringer.  
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Det er i denne fasen også viktig å dvele litt ved ord og uttrykk som blir brukt for å 

beskrive situasjonen og stemningen, følelsene. Beskrivelsene er viktig i henhold til 

Rogers (1990) for at rådgiver skal få tak i rådsøkers verden. Hvorfor brukes nettopp 

de begrepene, er de dekkende og hvorfor? Jeg merker at jeg får rådsøker til å bli enda 

mer presis og konkret ved å dvele ved ordvalg. Det virker som om rådsøker blir mer 

bevisst på den beskrevne situasjonen og hva som egentlig lå i hendelsen. Rådsøker 

henter frem noe mer fra sitt indre som blir meningsfullt å bruke i den videre 

prosessen. 

Veldig ofte opplever jeg at ved å være undrende sammen med rådsøker begynner hun 

selv å tenke mer inn i problematikken og ser ting med andre øyne. Det dukker opp nye 

tanker som vedkommende ikke var klar over at hun hadde. Da har vi virkelig satt i 

gang en prosess og oppnådd noe! Det blir tydeligere for rådsøker selv hvordan hennes 

ønskede situasjon skal se ut og dermed blir kursen fremover lettere å se. Det er viktig 

at hun får et eierforhold til de målsettingene vi gjennom prosessen kommer frem til.  

Ved å jobbe på denne måten er min målsetting at rådsøker skal bli i stand til ikke bare 

å finne løsning på aktuell problemstilling her og nå, men også å utvikle strategier til å 

møte fremtidige utfordringer med. 

6.3 Definering av målsettinger og utforming av tiltak 

Prosessen går nå videre inn i en fase hvor man definerer målsettinger som både skal 

være relevante og realistiske å gjennomføre. I starten kartlegges rådsøkers situasjon, 

man bringer opp ulike følelser og hvordan rådsøkers holdning til prosessen kan virke 

positivt inn på konteksten. Rådgiver får en forståelse av rådsøkers ståsted og dermed 

kan hun gå videre til å identifisere ressurser og muligheter som ligger hos rådsøker 

(Lassen 2004).  Det er viktig at rådgiver i begynnelsen av prosessen har skaffet seg 

mye kunnskap om rådsøkers muligheter og sammen finner de ut hva som er mulig å 

gjennomføre på kort og lang sikt. Rådgiver må holde barnets perspektiv klart og 

tydelig opp for det er jo barnet vi primært ønsker å hjelpe gjennom foreldrene og 
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personalet i barnehage og skole/SFO. Hva er overkommelig å få til? Hva er 

meningsfullt for rådsøker som igjen vil føles meningsfullt for barnet? Dette må 

planlegges nøye. Det er viktig å følge rådsøkers tempo og ikke forsere noe, rådgiver 

må holde tråden og fortsette å lose trygt gjennom farvannet. Tidligere erfaring 

kombinert med ny kunnskap må settes sammen på en måte som kommer barnet til 

gode. Hva skal til for at dette barnet skal utvikle seg? Å tilegne seg mer kunnskap 

gjennom litteratur kan være effektivt for noen, særlig om det kombineres med å 

diskutere med rådgiver og prøve ut noe i praksis. Min opplevelse er at jo mer delaktig 

rådsøker er i sin egen prosess, jo mer får hun ut av rådgivningsprosessen. Hun 

opplever større innsikt i egen utvikling og får større tro på egen mestring noe som vil 

virke positivt inn på samhandling med barnet og dermed gi barnet vekstmuligheter. 

Rådgiver er med og hjelper rådsøker til å forstå barnet og hva det trenger for å utvikle 

seg. Litteraturen kan bidra med teknikker for samspill og rådgiver hjelper foreldrene 

til å se hvordan og når de kan anvende de ulike teknikkene. 

Andre ting jeg har erfaring med som gir effekt er å rollespille i den grad det er mulig i 

rådgivningen. Det kan være en kan ta tak i en situasjon som har vært vanskelig for 

rådsøker å takle, se på den og diskutere hva som vil være hensiktsmessig å gjøre ut fra 

ny bevissthet om tema eller ny erkjennelse av tema. Rådgiver kan da rollespille barnet 

mens rådsøker rollespiller en forelder eller lærer. Da går man i samarbeid gjennom 

situasjonen før en rollespiller slik at rådsøker er kjent med hva som skal prøves ut. I 

rollespillet får rådsøker kjenne på hvordan det føles å løse situasjonen på avtalt måte. 

Viktig å få frem følelser og få frem tanker den gjorde seg gjennom rollespillet for å 

bli mer bevisst på hvordan en skal stå i det i en utfordrende hjemme- eller 

skolesituasjon. 

I denne delen av prosessen opplever jeg at det er viktig også å komme inn på hvilke 

beskyttende faktorer rådsøker har. I det videre arbeidet hvor hun etter hvert skal prøve 

ut ulike tiltak må en også ha kartlagt hvilke strategier hun bruker for å beskytte seg 

mot nederlag eller følelse av tilkortkomming. Utfordringene vil komme og da må 

rådsøker vite at hun har støttespillere eller i det minste ha noen strategier for å møte 
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utfordringene på en hensiktsmessig måte. Hvem er rådsøkers støttespiller, hvem eller 

hva får rådsøker til å holde troen på seg selv osv? Hva skal til for at hun skal klare å 

stå i utfordringene og de belastningene som følger?  

Da er rådsøker sannsynlig klar for å sette i gang med arbeidet, å få målsettingene ut i 

handling. Målsettingene må være formulert av rådsøker for at hun skal føle eierskap 

til de. Rådgivers oppgave i denne fasen er å undre seg sammen med rådsøker om 

hvordan målsettingene vil kunne gjennomføres og tenke seg gjennom situasjonene for 

å få rådsøker til å reflektere over sine valg og muligheter. En må se for seg alternative 

strategier for å nå målene og en må se de små skrittene som er viktig å ta for ikke å gå 

for fort frem, gjerne bruke en skriftlig handlingsplan til hjelp for å holde strukturen. 

Det er rådsøker som skal gjøre jobben men rådgiver må være en tydelig støttespiller 

og medspiller for å sikre prosessen gjennom opp- og nedturer og se til at det skjer en 

progresjon og ikke stagnasjon. Dette er viktig for at hele prosessen skal ha noen 

nytteverdi som kommer barna til gode.  

Evaluering av erfaringer rådsøker gjør seg etter utprøving av tiltak i henhold til 

målsettingene er viktig. Rådgiver har et stort ansvar for å vurdere erfaringene sammen 

med rådsøker og eventuelt justere handlingsplanen for å sikre positive erfaringer. Å 

evaluere vil si å kartlegge ytterligere i forhold til spesifikke målsettinger som er satt 

opp (Lassen 2004). Det er like viktig her som i første møtet å være genuint opptatt av 

rådsøkers opplevelse og erfaring, gjerne undre seg sammen med rådsøker. Rogers 

(1990) kvaliteter for en terapeutisk holdning er således like aktuell i hele 

rådgivningsprosessen, fra første til siste avsluttende møte. 
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7. Vitenskapsteoretisk plassering og valg av 
forskningsmetode 

Valg av forskningsmetode forutsetter en vurdering av hensikten med 

forskningsarbeidet. Mitt forskningsarbeid dreier seg om hvilken nytteverdi foreldre 

har av rådgivning gitt ved et PPT-kontor. Det finnes ulike metoder å fremskaffe 

denne informasjonen på.    

7.1 Forskningsmetode 

Gjennom mitt arbeid som rådgiver i Pedagogisk-Psykologisk Tjeneste (PPT) møter 

jeg foreldre som søker hjelp. Møtet foregår på mitt kontor og er en åpen dialog hvor 

foreldrene gir meg innblikk i deres meget private liv med følelser knyttet opp mot 

relasjon til barnet og hverandre som kjærester, ektefeller og venner eller uvenner. Det 

er viktig å få tak i essensen av foreldrenes opplevelse og det er dette som har 

betydning for mitt forskningsarbeid. Lytte til foreldrenes beskrivelse av hverdagen 

med sorger og gleder og de ulike utfordringene de som foreldre til enhver tid møter 

som oppdragere. Det er deres personlige erfaringer og opplevelser som er viktig for 

min profesjonelle rolle og som forsker. Det er derfor nærliggende for meg å velge en 

tilnærmingsmåte som gir anledning til å gå i dybden, utdype, nyansere utsagn og 

forståelse hos rådsøker. Gjennomføring av intervju vil nettopp kunne gi slik kvalitativ 

informasjon.     

Gjennom intervjuet skapes en dialog hvor en kommer nært inn til informanten. Det 

ligger mye informasjon i hva som skjer under intervjuet, i den non-verbale 

kommunikasjonen og mulighetene til å utdype interessante opplysninger som dukker 

opp gjennom dialogen. Intervju som forskningsmetode har en viss struktur og en 

hensikt. Det foregår ikke mellom likeverdige parter da det er forskeren som har 

regien, som definerer og kontrollerer situasjonen. Det er også forskeren som ”eier” 

temaet, som leder intervjuet og kritisk følger opp informantens svar på spørsmålene. 
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Dette må ligge i bevisstheten til forskeren under hele prosessen slik at informanten 

blir tatt vare på (Kvale 2001). 

Andre tilnærmingsmåter for å skaffe til veie nødvendig datamateriale i henhold til 

problemstillingen kan være å gjennomføre en kvantitativ undersøkelse som survey. 

Det åpner for en annen type informasjon enn den som kan bli tilgjengelig gjennom 

samtale og intervju. Da min undersøkelse nettopp går på å analysere kvaliteten i 

rådgivningssamtalen blir det for meg mest hensiktsmessig med en kvalitativ 

tilnærming.  

7.2 Det kvalitative intervjuet 

Kvale (2001) skisserer syv stadier i intervjuundersøkelse, fra en opprinnelig idé til 

den ferdige rapporten, for å lose forskeren gjennom forskningsprosessen på en 

strukturert måte. De syv stadiene består av: Tematisering, planlegging, intervjuing, 

transkribering, analysering, verifisering og rapportering (Kvale 2001:47). Jeg 

opplever denne skisseringen som en tydelig struktur i arbeidsprosessen og har lagt 

vekt på å følge den gjennom arbeidet. 

For å få til et vellykket intervju har jeg valgt å strukturere tema gjennom en teoretisk 

analyse og formulert spørsmål underveis i forhold til hva jeg skal undersøke. Dette er 

Kvales første stadium. Jeg har tatt utgangspunkt i de ulike fasene i en 

rådgivningsmodell presentert i oppgavens teoridel. I dette er Kvales andre stadium, 

planleggingsfasen allerede ivaretatt. Selve intervjuene (Kvales 3.stadium) er utformet 

gjennom en intervjuguide og gjennomført med tanke på også å beskrive 

intervjusituasjonen og samspillet mellom forsker (intervjuer) og informant. 

Informantenes svar er tatt opp på mp3-spiller og muntlig tale er gjort om til skriftlig 

tekst og gjort klar for analyse (Kvales 4.stadium). Valg av analysemetode er gjort med 

utgangspunkt i formålet med undersøkelsen, hvilken nytte foreldre har av rådgivning 

og emne som omfatter en modell for rådgivning. Etter at transkriberingen er gjort, går 
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jeg gjennom det skriftlige intervjuet, trekker ut hovedutsagnene fra hvert spørsmål fra 

hver informant og analyserer (Kvales 5.stadium) de i forhold til teori og praksis 

samtidig som jeg gjør et forsøk på å nyansere opplevelsene de har til felles.  

Når det gjelder verifisering (Kvales sjette stadium) - er dette beskrevet under 

kapittelpunktet 7.6 Reliabilitet og validitet. Det Kvale kaller rapportering som det 

syvende og siste stadiet vil omfatte hele Masteroppgaven hvor jeg forsøker å 

presentere metodebruk, undersøkelsesfunn og hensyn til etiske sider i et lesbart 

produkt (Kvale 2001). 

Med utgangspunkt i en kvalitativ tilnærming, med vekt på forståelse og fortolkning 

(hermeneutikk), søker jeg rimeligvis ikke etter absolutte sannheter men en dypere 

mening av foreldrenes opplevelse av rådgivningsprosessen og dens nytteverdi for 

dem. Gjennom intervjuet får jeg en ny innsikt i deler av en helhet som bidrar til ny 

innsikt i helheten. Det vil si at jeg som forsker under hele prosessen må være åpen for 

at det kan dukke opp nye perspektiver underveis som kan påvirke at helheten også 

endres (Befring 2002). 

7.3 Utvalg 

Jeg velger å ta utgangspunkt i eget praksisfelt ved et PPT-kontor i en liten kommune. 

Jeg velger ut informanter som er foreldre til mine klienter i PPT. Dette er foreldre 

som jeg har en åpen dialog til og som jeg kjenner gjennom arbeidet. Vi trenger ikke 

lang tid på å forstå hverandres kommunikasjon. Det kan by på utfordringer i forhold 

til hva som er etisk forsvarlig noe jeg som forsker må ta med under hele 

forskningsprosessen. For min forskning er det viktig å gå inn i tema uten for mange 

og lange innledningsfraser samtidig som jeg skal ivareta informantens integritet og 

sørge for at informanten ikke føler seg forpliktet til å tenke at intervjuet er en form for 

evaluering av mitt arbeid som rådgiver og det arbeidet jeg har gjort i forhold til deres 

barn og problemstilling.   
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Jeg tar utgangspunkt i henvisningsårsak når jeg skal velge ut informanter. Mitt 

forskningsarbeid har sitt utspring i foreldre som søker råd hos PPT i forhold til sine 

barn med psyko-sosiale vansker/atferdsvansker, lærevansker eller funksjonshemming 

å gjøre. Videre ser jeg på de som er nærmest i tid for at det ikke skal være for lenge 

siden kontakten med PPT ble opprettet. Det kan være vanskelig å huske langt tilbake. 

Jeg har satt en grense på to år.  Dermed er utvalget krympet til noen ganske få som jeg 

tar kontakt med ved å sende et brev og oppfordrer dem til å stille opp som 

informanter. Jeg har utformet en intervjuguide og gjennomført et prøveintervju med 

en av de interesserte. Etter dette har jeg endret noe på spørsmålene for å bli mer presis 

og gjennomført intervju med fire informanter.  

7.4 Etiske dilemmaer knyttet til forskningen 

Det kan bli ekstra utfordrende at jeg skal ha rollen som forsker når foreldrene møter 

meg til intervju og ikke som rådgiver som de er vant til. Vi kan støte på noen barrierer 

som forskeren må være forberedt på. Hva som skjer i møtet mellom informant og 

intervjuer er forskerens ansvar. 

Vi kan oppleve at det blir for nært, for personlig eller informanten kan få følelse av å 

måtte utlevere andre sider ved seg selv enn i rådgivningssituasjonen, overfor en som 

de gjennom en felles sak har tillit til. De kan oppleve å måtte velge mellom å fortelle 

det de føler eller det de synes de må føle altså det de tror forskeren forventer å høre ut 

fra at de har en forhistorie gjennom et rådgivningssamarbeid. Det kan være vanskelig 

å finne balansen mellom nærhet og distanse (Dalen 2004).  

Forskeren kan møte på uavklarte følelser når informanten forteller sin personlige 

historie, eller hun kan oppleve å bli følelsesmessig involvert og for forståelsesfull. 

Dette kan påvirke intervjuet i den grad at noe informasjon ikke kommer frem eller for 

mye om uviktige tema kommer frem i stedet (Dalen 2004). 
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Det er ulike forhold som vil påvirke intervjuer og vekke følelser som vil kunne sette 

preg på hva som blir sagt. Forskeren kan være forutinntatt og anta meninger fordi hun 

kjenner informanten. Det er viktig å være bevisst dette under hele prosessen og 

vurdere hvilken makt mennesker har over hverandre og at den skal brukes til det beste 

for våre medmennesker og ikke for oss selv. Til å gjøre det må vi ta i bruk både sunn 

fornuft og rikelig med fantasi og innlevelsesevne (Befring 2002). 

Min erfaring med å gjennomføre intervjuer er at det er en stor utfordring og meget 

krevende oppgave. De første gangene var jeg bundet av spørsmålene og opptatt av å 

få svar mer enn hva de svarte, altså få tak i essensen i svarene. Etter intervjuet var 

gjennomført lyttet jeg til opptaket og da dukket det opp flere oppfølgingsspørsmål jeg 

burde ha stilt. Dette gjorde meg mer forberedt til neste intervju. Slik er det jo ofte når 

en prøver ut nye metoder, det kommer mer og mer frem gjennom erfaring. Det er mye 

å holde styr på i prosessen men jeg har lang erfaring med å være en aktiv lyttende 

rådgiver og fikk utnyttet flere situasjoner enn jeg selv følte der og da under intervjuet. 

Det å lytte til informanten og det den meddeler er en aktiv prosess for forskeren. Ved 

å være bevisst på min egen førforståelse er jeg mer sensitiv for opplysningene 

informanten kommer med og kan stille oppklarende eller utdypende spørsmål 

underveis (Dalen 2004). Under intervjuet hadde jeg med i min bevissthet egen 

erfaring, kunnskap og teoretiske forståelse om rådgivningsprosesser, slik at jeg kunne 

holde fast ved tema og følge den planlagte strukturen.  

7.5 Intervjuguide  

Intervjuene er tatt opp på mp-3-spiller og transkribert. Det er utformet en 

intervjuguide (vedlegg til oppgaven). Intervjuguiden inneholder hovedelementer i 

Carkhuffs problemløsende rådgivningsmodell som jeg har presentert i kapittel 6 - 

”Rådgivningsprosessen”. Begrepene er i guiden omformulert for å tilpasses 

informantene slik foreldrene har et forhold til dem. Gjennom rådgivningsprosessen 

har jeg som rådgiver ikke benyttet begrep som ”identifisering av muligheter og 
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ressurser”, derfor er dette omgjort til begrepet ”rådgivningsprosessen” som gjelder 

hele prosessen med underspørsmål som tar for seg ”egne ressurser og muligheter for 

endring”. Hovedelementene er delt opp i følgende punkter 1. Første møte, 2. 

Rådgivningsprosessen og 3. Utforming av tiltak og nytteverdi. Intervjuguiden starter 

med en innledning og informasjon til informanten om forskningsoppgaven, min rolle 

som forsker, deres rolle som informant og videre har jeg utformet spørsmålene med 

utgangspunkt i de ulike fasene i rådgivningsprosessen. I etterkant av intervjuene har 

jeg forsøkt å notere i korte trekk en slags logg om stemningen i intervjuet slik jeg 

opplevde det. 

7.6 Reliabilitet og validitet 

7.6.1 Reliabilitet 

Reliabilitet oppfattes av mange som lite egnet begrep innenfor kvalitativ forskning. 

Kvantitative undersøkelser forutsetter at fremgangsmåten ved innsamling og analyse 

av data skal kunne etterprøves rimelig nøyaktig av andre forskere. Slike krav kan 

være vanskelig å stille et kvalitativt studie, da det nettopp er forskerens rolle og dens 

utvikling i samspill med informanten som er en viktig faktor. Det foregår en 

endringsprosess hele tiden for forskeren og informanten slik at det vanskeliggjør å 

etterprøve resultatene. Det en kan si noe om i forhold til etterprøvbarhet er at 

forskeren er nøyaktig i beskrivelsene av de enkelte leddene i forskningsprosessen slik 

at en annen forsker i prinsippet vil kunne bruke de samme beskrivelsene av prosjektet. 

Det stiller krav til at beskrivelsene er tydelige på forhold som angår forskeren, 

informantene og intervjusituasjonen i tillegg til hvilke analytiske metoder som er 

brukt ved behandling av datamaterialet (Dalen 2004). 

I min undersøkelse er informantene voksne mennesker og foreldre til barn med ulike 

spesielle behov. De har fortalt meg på en åpen og engasjert måte om sine opplevelser, 

erfaringer og utprøving av tiltak over tid. Jeg opplevde informantene som reflekterte. 
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De tok seg tid til å tenke før de ga sitt svar, så langt jeg kunne bedømme opplevde jeg 

at de forsøkte å svare ærlig på spørsmålene. De ga uttrykk for at de var trygge i 

situasjonen og at de fikk formidlet det de ønsket med utgangspunkt i mine spørsmål. 

Uti fra dette mener jeg at intervjuene er å regne som pålitelige.  

7.6.2 Validitet 

En vurdering av validitet er å se på om intervjustudien undersøker det den er ment å 

undersøke (Kvale 2001). Intervjuet er bygget opp på den praktisk-teoretiske delen av 

oppgaven i kapittel 6 Rådgivningsprosessen hvor jeg presenterer Carkhuffs 

problemløsende rådgivningsmodell slik den kan brukes i rådgivning. Intervjuet er delt 

inn i tre hoveddeler og tar for seg det første møtet, selve rådgivingsprosessen og 

avsluttes med utforming av tiltak og nytteverdi. Ved å strukturere intervjuet slik 

holder jeg meg strengt til forskningstema og følger samme prosedyre gjennom 

analysen der jeg tar utgangspunkt i den systematiske oppbygningen som er brukt i 

praksisdelen. Eventuelle feilkilder må vurderes og kan selvfølgelig forekomme noe en 

må være bevisst i analysearbeidet.  

Mitt menneskesyn, teoretiske forankring og førforståelse er en del av meg som jeg tar 

med og vil påvirke hele prosessen med oppgaven. Jeg har et engasjement i forhold til 

rollen som rådgiver gjennom mitt praktiske virke og en stor interesse for voksnes 

møte med de utfordrende barna. Jeg kjenner informantene og vet mye om de gjennom 

rådgivningsprosessen noe som kan ha innvirkning på spørsmålsstillingen og 

tolkningen i intervjuet. Jeg ser ikke dette som bare negativt da vi allerede har etablert 

en god relasjon har vi mulighet til å få frem mer i intervjuet enn om vi ikke hadde 

denne relasjonen. På den annen side kan informanten ha holdt tilbake informasjon 

grunnet dette. Jeg kan også som forsker ha vært forutinntatt og for forståelsesfull noe 

jeg må ta hensyn til i tolkningen og analysen. 

Jeg er bevisst at informantutvalget er for lite til å representere foreldregruppen 

generelt og det var heller ikke min målsetting for undersøkelsen. Jeg har genuint vært 

opptatt av informantenes opplevelse og relasjonen vi hadde i intervjuet samt sett etter 



 51

noen ”kvaliteter” i informantenes svar som kan gi gjenkjenning av særlige faktorer 

som går igjen hos dem for å søke en mulig systematisering av kunnskap om arbeidet 

med foreldrerådgivning. I kvalitativ forskning er forskeren redskapet. Mine 

informanter ga svar på min problemstilling ut i fra hva de tenkte der og da i 

intervjusituasjonen og i dialog med forskeren.     
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8. Analyse 

Jeg tar utgangspunkt i spørsmålene slik de er fremstilt i intervjuguiden i 3 

hovedtemaer; første møtet med PPT, rådgivningsprosessen og til slutt utforming av 

tiltak og nytteverdi. Dette er bygget opp i henhold til rådgivningsprosessen slik den er 

presentert i den praktisk-teoretiske delen av oppgaven. I min analyse vil jeg forsøke å 

få frem mine informanters opplevelse av sin rådgivningsprosess slik de har opplevd 

den ut i fra tanker de hadde den dagen jeg intervjuet de. I dag ville de kanskje ha svart 

annerledes da de har nye erfaringer, noen tanker har fått utvikle seg og jeg har nye 

erfaringer. Relasjonene oppstår der og da i møtet og kan ikke gjenskapes på samme 

måte, men opplevelsen der og da vil vi kunne ta med oss. Funn i min undersøkelse 

kan således gi oss en ny erfaring.  

8.1 Opplevelse av intervjuet 

Informantene som sa seg villig til å stille opp var interessert i å høre mer om 

oppgaven og forskningsprosjektet mitt. De ga uttrykk for at det var spennende å være 

med og så det som nyttig for dem selv også å kunne dvele ved selve prosessen og ikke 

problemet som var bakgrunn for kontakten med PPT. Dette forteller meg hvor viktig 

det er i rådgivningsprosessen å ta et metaperspektiv for på det grunnlag snakke om 

hvordan vi kommuniserer og kanskje gå dypere inn i hva som skjer i dialogen oss i 

mellom. 

Jeg opplevde situasjonen rundt intervjuene som avslappet, rolig og lett. Informantene 

tok lett til latter og smil. Det var en god stemning som gjorde at vi hadde en reflektert 

dialog om tema og var ikke redd for pauser med stillhet. Jeg mener det er viktig å gi 

informantene tid til å tenke og strukturere sine tanker før de skal uttrykkes verbalt 

derfor fikk de god tid til å tenke gjennom svaret. Gjennomgående speilet jeg deres 

svar for å formulere det på en slik måte at svaret på spørsmålene kom tydeligere frem, 

dermed kunne de bekrefte dette positivt.  
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Det var en utfordring for meg at jeg nå var i rollen som forsker og skulle gjennomføre 

intervjuene med noen jeg tidligere har møtt som rådsøkere. Dette var jeg bevisst da 

jeg startet. Jeg forsøkte å holde fast i det gjennom alle intervjuene at jeg nå var der 

som forsker. Av og til kunne jeg forstå raskt hvorfor de sa det de gjorde, noe som kan 

påvirke svarene, jeg spurte da opp igjen for å avklare. Jeg opplevde ingen egne 

følelsesmessige barrierer under intervjuet og var bevisst at min undersøkelse ikke 

skulle være forskning i egen utførelse av rådgivningsgjerningen, men et forsøk på å 

kartlegge hva som ble opplevd som nyttig i rådgivningsprosessen.  Jeg opplevde 

informantene reflekterte i sine tanker, de var opptatt av å ikke nevne navn på barnet 

og snakket generelt i de sakene hvor det har vært flere saksbehandlere inne i saken 

over tid.    

8.2 Første møte med PPT 

8.2.1 Hvorfor tok foreldrene kontakt med PPT? 

De fire informantene opplyser at de tok kontakt med PPT på grunn av barnets atferd 

som de opplevde avvikende og utfordrende, ett av barna var hissig, hadde et voldsomt 

temperament og foreldrene var usikre på hvordan de skulle takle det. Det var også 

barn som hadde språkvansker og funksjonshemming. En av informantene tok direkte 

kontakt med PPT uten å involvere skolen. De øvrige henviste sammen med barnehage 

og skole. 

8.2.2 Hvilke forventninger hadde foreldrene til PPT og hvordan                          
opplevde de det første møtet? 

”Jeg forventet å få kvalifisert hjelp av noen som skjønte hva dette var” 

Det ligger en forventning her til å få avklart hva barnet strever med og hvorfor. 

Foreldrene ønsker svar og hvordan problemet eller vansken kan møtes. De oppsøker 

hjelp hos en profesjonell for å avklare en diagnose eller finne årsak samtidig som de 
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søker en med kunnskap til å forklare hvordan det kan forstås og hjelpe de til å se hva 

de kan gjøre med det. Gjerne også en som forstår hva de snakker om når de forteller 

om sin opplevelse. De forventet også hjelp av noen som kunne gi konstruktiv 

tilbakemelding på hva de som foreldre hadde forsøkt å gjøre. En av informantene sier 

at hun forventet å bli hørt og få støtte slik at hun kunne jobbe videre på en positiv 

måte. Det var viktig for henne å oppleve støtte slik at hun følte seg sterkere i møte 

med skolen. Tilbakemeldingene fra skolen var negativt preget slik at hun til slutt følte 

maktesløshet og vanskelig å hente frem positive tanker og løsninger for et godt 

samarbeid. Dette trengte hun profesjonell hjelp til. Å få til en god dialog er den 

profesjonelles ansvar, i dette tilfellet læreren. Mor opplevde å ikke få til dette 

samarbeidet og lærer tok ikke tak i det, eller hun kan ha vært lite sensitiv og bevisst 

sin påvirkning på mor. Lærer kan ha vært opptatt av at de vanskene barnet hadde eller 

utviste var egenskaper hos han og ikke noe som kom frem i en samhandling med 

lærer eller medelever. Dette blir bare spekulasjoner da vi i intervjuet ikke gikk inn på 

denne problematikken men jeg etterlyser den profesjonelle læreren. Jeg opplever en 

mor som gjør det hun kan for å få til et samarbeid og velger å ta kontakt med andre 

profesjonelle som kan hjelpe henne i dette arbeidet. Det viser at det er en mor med 

kunnskap, hun vet hvor hun kan henvende seg for å få hjelp. Hun har også et sterkt 

ønske om å få til et positivt samarbeid fordi hun mener sitt barn vil profittere på det. 

”Det er vi som skal bedre hans hverdag, det er det vi jobber for” 

Dette er et godt utgangspunkt for å kartlegge ressurser og muligheter hos mor. Hun 

har et stort engasjement og innsikt i barnets behov. Hun er åpen for at hun selv også 

må møte barnet sitt på en annen måte og dette ønsker hun hjelp til av noen som kan gi 

råd på veien. Samtidig er hun tydelig på at lærer må bli med i et samarbeid.  

”Jeg var litt tilbakeholden i starten. Forventningene var kanskje ikke de helt 

store, men jeg håpet at det ville bli bra!” 

Selv om denne faren var tilbakeholden i starten så var han åpen for å tenke positivt 

fordi han håpet at det ville gå bra. Det kan også være at han uttrykte seg på denne 
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måten for å dekke over den labre interessen han følte kom frem med at han sa 

forventningene ikke var så store. På den annen side viser han interesse ved å fremme 

et ønske om at det skulle komme noe godt ut av rådgivningen og samarbeidet med 

PPT.  

”Det var et positivt møte. Alt var egentlig bra” 

Hva var det da som gjorde at han i etterkant kan si at det var et positivt møte? Han 

forteller at han opplevde å bli møtt med forståelse. Det var nok viktig for faren som i 

utgangpunktet var litt skeptisk og ikke hadde noen store forventninger. Han opplevde 

at rådgiver lyttet til han og forsto hva han ønsket å formidle. Det ble det viktigste i det 

første møte for han. Et tydelig eksempel på hvor viktig det er å være kongruent i 

henhold til Rogers, noe rådgiver må ha vært i møtet med far for å kunne formidle en 

interesse for hans opplevelse på en slik måte at han opplevde å bli forstått.  

Å forvente noe er å tenke ut på forhånd hva du tror du vil oppleve. Generelt oppfattes 

det slik at dersom opplevelsen overstiger forventningen er det god service og det er 

tilsvarende god service dersom de to sammenfaller, altså blir forventningen bekreftet, 

men det er dårlig service når forventningen er større enn det opplevelsen var 

(Zeithaml, Parasuraman & Berry 1990 og Johns 1996 i Skolepsykologi nr.4 2003). I 

samme artikkel, skrevet av Svein Larsen og Roald Andor Anthun (2003), påpeker de 

også at innen litteraturen finner de at det vesentligste for å oppnå kundelojalitet og 

”gjenkjøp” ikke er forholdet mellom forventning og opplevelse men kundenes 

opplevelse av samspillet i servicesituasjonen (Skolepsykologi nr.4 2003). En 

rådgivningssituasjon kan ikke automatisk sammenlignes med en servicesituasjon 

mellom selger og kjøper, men i forhold til forventning til at man skal få hjelp kan det 

sammenlignes med tanke på at PPT er et rådgivende organ og skal yte service til 

kommunens innbyggere.  

”Forventa å bli hørt! Jeg følte at jeg blei hørt. Jeg fikk forståelse.” 
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Mine informanter sier det slik at de forventet å få hjelp og bli lyttet til og det er deres 

opplevelse jeg har vært ute etter i min undersøkelse. På den måten får jeg frem 

rådsøkers opplevelse av samspillet mellom rådsøker og rådgiver som noe positivt. 

Informantene sier at de opplevde å bli møtt med forståelse for problemene de hadde, 

de ble hørt og møtet var positivt. De følte at møtet var preget av tillit og vilje til å 

finne løsninger. En av informantene uttrykker at han opplevde rådgiver som 

forståelsesfull, imøtekommende og hyggelig:  

”Det ble pratet på en ordentlig måte som ikke virket nedsettende. Ble ikke 

arrestert for å være dårlig foreldre.” 

Dette utsagnet forteller at han opplevde å bli lyttet til og at det han sa i 

rådgivningssamtalen ble tatt på alvor av rådgiver. Han følte seg dermed verdsatt som 

voksen, i henhold til Rogers, Egan og Carchuff i Lassen (2004). Han ble forstått av en 

som så helheten i situasjonen og som ikke dømte han for å være dårlig foreldre. Barn 

som krever mye oppmerksomhet og støtte av foreldrene kan ta så mye energi at 

foreldrene føler de ikke strekker til. Veldig ofte føler de seg som dårlige foreldre 

sammenlignet med andre. Dette er en vond følelse som kan ha sitt utspring i andre 

foreldres manglende forståelse for barn med atferdsvansker, deres foreldre og totale 

livssituasjon. I tillegg til ofte å slite med dårlig samvittighet for å ikke strekke til 

overfor eget barn og nesten konstant være fortvilet skal disse foreldrene også takle 

holdninger hos andre mer ”vellykkete” foreldre, i henhold til Hafstad og Øvreeide 

(1998). Jeg vil tro at far i dette tilfellet har mye dårlig samvittighet og derfor bruker 

uttrykket ”nedsettende” som beskriver en mulig følelse han ofte kjenner i møte med 

det offentlige eller profesjonelle.  

Å lytte vil si å være genuint interessert i å legge øret til rådsøkers livsverden. Å møte 

blikket til rådsøker, vente på neste utsagn, nikke til det som blir sagt og gjerne gjenta 

eller speile for å sikre at en har oppfattet det slik rådsøker ønsket det, er en måte å 

sikre at begge sitter med så lik opplevelse av ytringen som mulig og er viktige 
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komponenter i å vise interesse og lytte med et åpent sinn. Dette er i tråd med Rogers 

teori.     

Alle informantene forteller at de opplevde åpenhet som viktig for det første møtet, det 

at rådgiver var åpen gjorde at de også torde åpne seg fordi de følte at det var viktig 

det de fortalte. Graden av tillit, trygghet og åpenhet som etableres i starten vil prege 

resten av prosessen, det er derfor viktig at disse tingene er på plass fra første stund. 

Rådgiver er ansvarlig for at dette blir etablert. Det er viktig at rådgiver observerer 

rådsøker for å merke seg ulike signaler som energinivå, følelser og om rådsøker virker 

avslappet i situasjonen. Dette er signaler som er viktige opplysninger for rådgiver i 

den videre prosessen. For å få frem disse signalene må rådgiver være åpen og genuint 

interessert. Da får rådgiver med seg foreldrene på teamet til å jobbe videre sammen 

(Lassen 2004). 

8.2.3 Tanker om fysisk plassering, rommet eller sted? 

”Nei, ikke noe spesielt. Jeg syns det var deilig å sitte her å prate.” 

Ingen av informantene har gjort seg noen tanker om dette. De syntes det var greit å 

møtes på PPT-kontoret. En av informantene nevner at hun kunne ha tenkt seg at det 

første møtet som skolen deltok på med fordel kunne ha vært på rådgivers kontor 

fremfor på skolen. Hun sier det er fordi hun føler seg liten på skolen, overkjørt av 

lærer der denne sitter i sitt miljø med masse dokumentasjon på hennes barn og 

presenterer mye negativt. 

Umiddelbart fikk jeg inntrykk av at informantene ikke hadde gjort seg noen tanker om 

fysisk plassering. Etter en utdyping av hva jeg tenker om det slik som at man ubevisst 

kan bli påvirket av hvordan man sitter i forhold til hverandre, det kan være 

høydeforskjell, eller bordet kan være stort og skape avstand mellom oss, kontoret kan 

være rotete, mye som trekker oppmerksomheten bort fra tema og lignende. Da var det 

en av informantene sa:  
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”Husker ikke helt hvordan det var. En føler seg litt liten, i hvert fall jeg når en 

møter en som du som er spesial innen dette, da blir en litt nervøs og tenker hva 

skjer nå? Men det gikk jo veldig greit da.” 

Han kunne ikke beskrive at det hadde noe med fysiske forhold å gjøre, han syntes det 

var greit å møtes på PPT’s kontor. Men uavhengig av de fysiske forholdene så var det 

et offentlig kontor. Han var usikker og forholdt seg litt avventende til hva som kom til 

å skje. Kvaliteten på kontakten i starten ble nok avgjørende for denne faren. Uten en 

aktiv lyttende og trygg rådgiver som gjør det hun kan for at rådsøker skal føle seg 

delaktig i sin egen utviklingsprosess, vil ofte det første møte være preget av et hvilket 

som helst møte hvor rådsøker kun er deltager. Da vil samarbeidet mest sannsynlig 

avsluttes før det er kommet i gang (Lassen 2004). Denne informanten synes å ha følt 

seg godt i varetatt da samarbeidet fortsatte og hans opplevelse av den videre 

prosessen er positive i henhold til utsagnet:” Men det gikk jo veldig greit da”.   

Møter med foreldrene blir vanligvis holdt på rådgivers kontor. Det har ikke vært 

diskutert andre alternativ, derfor blir det ikke formidlet på annen måte enn at 

foreldrene inviteres til en samtale på rådgivers kontor. For mine informanter hadde 

ikke dette noen betydning men kanskje PPT kan tenke på å møtes hjemme hos 

foreldrene som et alternativ? Vi er tradisjonelt engstelig for å konstruere flere 

problem og tenker at foreldrene kan føle det som et inngrep i den private sfære om vi 

foreslår å holde møtet hjemme hos dem. Dette ønsker vi ikke å belaste dem med og 

lar det være. Eller er det mer bekvemt for oss som rådgivere? Kanskje vi føler oss 

tryggere i vårt miljø, der vi er godt kjent og utøver den profesjonelle rollen. Hvordan 

vil vi praktisere den profesjonelle rollen om vi møttes på foreldrenes hjemmebane? 

Vil man føle at man er på besøk og ikke ansvarlig for møtet eller vil vi opptre 

profesjonelt og innta den rollen vi skal? Hilton Davis (1993) foretrekker personlig å 

møtes hjemme hos foreldrene første gang, særlig i forhold til kronisk syke barn og 

funksjonshemmede barn. Dette for at foreldrene er sårbare og de vil kanskje føle seg 

mindre engstelig. På hjemmebane vil de muligens føle at de har mer kontroll på 
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situasjonen (Davis 1993). Jeg kan kun spekulere i slike problemstillinger her og det er 

heller ikke tema for min undersøkelse.  

Et kontor er mer nøytralt blir det ofte sagt, noe som mine informanter også formidler. 

Nøytralt for hvem? Mine informanter opplevde det som greit å møtes på kontoret og 

det handler antagelig noe om at de har valgt å oppsøke en profesjonell, da er det mest 

vanlig at man møter den profesjonelle på et kontor.  

Å tenke bevisst på plassering og i hvilke fysiske omgivelser vi holder møtet handler 

om å forberede rådsøker på det første møtet hvor det er viktig å ha oppmerksomheten 

rettet mot det som er tema. For å oppleve at rådsøker er konsentrert om tema og klar 

for å holde oppmerksomheten rettet mot det som er aktuelt kan det være lurt å rydde 

bort slike ting som kan stjele oppmerksomheten. Rådgivningen bør finne sted der man 

kan sitte uforstyrret, bordet bør være ryddet for dokumenter, det bør heller ikke være 

overlesset med private bilder eller veggene dekket med bilder og plakater. Det skaper 

trygghet for rådsøker at man samler all oppmerksomhet mot tema (Lassen 2004). Når 

mine informanter ikke formidler noe inntrykk eller tanker om fysisk plassering eller 

møtelokalet kan det indikere at slike ting var eliminert og de fant fort 

oppmerksomheten rundt tema. 

Ingen av informantene gir uttrykk for at det var noe som manglet i det første møtet. 

De har ikke gjort seg noen tanker om det er noe som kunne vært gjort annerledes. Det 

viktigste var at de ble tatt i mot av noen som lyttet til dem.    

8.3 Rådgivningsprosessen 

Vi tenker oss fremover til prosessen er kommet godt i gang og jeg er ute etter å få tak 

i informantenes opplevelse av prosessen når den har pågått en stund. 
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8.3.1 Hvordan opplevde foreldrene å bli ivaretatt i prosessen? 

En av informantene sier at han følte at meningene hans ble hørt og vurdert. Han fikk 

tilbakemelding på sine synspunkter og kunne diskutere dette med rådgiver. Det ble en 

saklig diskusjon og konkret tilbakemelding som var viktig for han. Han ble tatt på 

alvor og hans syn på saken ble vektlagt. Dette ga han trygghet i å gå videre og tørre å 

åpne seg mer. Dermed oppnådde rådsøker og rådgiver en god dialog som hjalp 

rådsøker videre i prosessen. Rådsøkers ressurser og muligheter ble løftet opp og 

verdsatt. Ved å bruke rådsøkers egne utsagn, omforme ved å benytte andre uttrykk 

kan rådsøker bli mer bevisst på hva hun har sagt. Rådgiver hjelper på denne måten 

rådsøker til å bli tydeligere og det blir lettere å komme frem til en felles forståelse 

som gjør at en finner frem til ressurser og muligheter som kan videreutvikles for å 

utforme tydeligere målsettinger. 

”Godt ivaretatt, jevn kontakt og samarbeid. Spilte på lag” 

Viktig tilbakemelding fra en annen informant. Hun følte seg godt ivaretatt, det var 

jevne møter som holdt prosessen i gang og det var som å jobbe i team, man var et lag 

som jobbet med samme målsetting. Det var ikke uenighet gjennom prosessen men om 

det dukket opp en og annen kommentar eller uklarheter så ble det oppklart med en 

gang. Alle fikk uttale seg og jobbet sammen. Det betyr at det for denne informanten 

var viktig å være åpen for å få alle med i prosessen. For å få til et samarbeid og jobbe 

som et team må rådgiver være sensitiv nok til å fange opp om det er ønskelig og 

mulig å få til. I noen tilfeller går dette bra i andre tilfeller kan det by på store 

utfordringer både for rådgiver som leder prosessen men også for rådsøker. Det er 

viktig at rådgiver forsikrer seg om at deltagerne har fokus, et eierskap til saken og har 

interesse av å samarbeide (Lassen 2004). Det kan være at rådsøker kan føle seg 

presset til å samarbeide, kanskje fra lærer eller assistent uten å kjenne dette behovet 

selv. Selv om rådsøker kan se at det er nyttig for sitt barns utvikling å samarbeide med 

lærer eller assistent kan det være at rådsøker ikke er klar for det men trenger tid på 

seg for å bygge opp nok selvtillit for å mestre det. Da blir det viktig for rådgiver å få 

frem eventuell motstand eller barrierer og vurdere den videre prosessen. Det kan være 
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at man må styre unna samarbeid en periode og jobbe med hver enkelt deltager for seg. 

I noen tilfeller kan det være helt nødvendig i perioder (Lassen 2004).   

De andre informantene sier også at de følte seg godt ivaretatt ved at de fikk lov til å 

komme med kommentarer og sine aktuelle problem som kunne diskuteres. Prosessen 

var preget av gjensidig tillit. Dette indikerer at rådgiver har vist oppriktig interesse, 

vært kongruent og empatisk i møte med rådsøker i tråd med humanistisk tradisjon, 

som for eksempel hos Rogers (1990). Mine informanter har en positiv opplevelse av å 

bli ivaretatt i prosessen og det kan handle om at de følte seg hørt og lyttet til, at 

rådgiver faktisk mestret å få frem det viktigste i disse informantenes opplevelse. På 

den måten ble det tidlig konkret hva som skulle jobbes med og på hvilken måte. 

Rådgivers kommunikasjonsferdigheter betyr mye i prosessen og hvilke teknikker en 

bruker for å få frem konkret hva som skal jobbes med sammen med rådsøker. Det er 

viktig å stille åpne spørsmål som er spesifikke, utfordrende og undrende samtidig som 

en også speiler innholdet, følelsene og meningen i det rådsøker formidler (Lassen 

2004).  

8.3.2 Hvordan kunne foreldrene påvirke prosessen og                                         
identifisere egne ressurser og muligheter for endring? 

En av informantene uttrykker at hun ble gitt muligheten til å påvirke prosessen ved å 

snakke åpent om problemet og turte si i fra utad da hun visste at hun hadde PPT i 

ryggen. Det gjorde at hun følte seg tryggere til å ta tak i egne tanker om løsninger. 

”Vi jobba jo med å få lærerne med og snudd alt det negative for å få en mer 

positiv hverdag. Hvis jeg sa i fra til lærerne så visste jeg da at jeg ikke forlangte 

noe som var feil, jeg hadde dere i ryggen.”  

Dette ble viktig for denne moren. Hun var i villrede om hva hun skulle gjøre. Hun 

ønsket å samarbeide med lærer men fikk så mye negativ tilbakemelding at hun følte 

seg som en dårlig mor og at hennes barn var håpløs. Hun begynte å tvile på seg selv 

og sitt barn. Kan det være at hun etter hvert mistet troen på egen mestring som mor? 
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Å føle at en mestrer oppgaven å være foreldre er det viktigste for foreldre. Å føle 

mestring handler om å ha tro på seg selv og at en får til det en har satt seg som 

målsetting. Mestring kan blant annet måles ut i fra ens egen subjektive vurdering eller 

ut i fra hvordan en tror andre vurderer ens innsats. Forskning viser at indre motivasjon 

og selvtillit bygges opp langsomt gjennom ytre ros, oppmerksomhet og bekreftelse 

(Webster-Stratton 2007). Forskningen til Webster-Stratton bygger på studier av barn, 

men dette gjelder absolutt voksne også. Alle, uansett alder trenger stadig påfyll av 

akkurat det samme. Gjennom det som informanten forteller kan det være at mor følte 

seg som en dårlig mor fordi hun vurderte at det var dette lærer formidlet med alle de 

negative historiene om hennes barn. Mor var overbevist om at dette var mulig å endre 

og tok derfor kontakt med PPT for å få hjelp til å se mulighetene. Hun ønsket også 

muligens en vurdering av andre profesjonelle som kunne komme med synspunkter på 

dette sett utenfra og ikke en som var involvert i saken. 

Alle informantene trekker frem samarbeid som en viktig del av prosessen. Rådgiver 

var den som koordinerte samarbeidspartnerne og fikk i gang felles møter hvor 

muligheter for strategi ble diskutert. Sammen kom de frem til hvordan alle skulle 

møte barnet på en annen måte. Det at alle fikk rådgivning og for det meste sammen i 

gruppe gjorde at alle var på lag og trakk i samme retning, dette påvirket barnet som 

ble tryggere fordi alle nærpersoner jobbet på samme måte og de opplevde endring hos 

seg selv og sine tanker og syn på barnet, samtidig som de registrerte positiv endring 

hos barnet.  

Samarbeidstanken hos informantene viser en holdning og tro på mestring av 

endringsprosesser og at alle er like mye verd. Et godt utgangspunkt for en 

endringsprosess. De har barnet i sentrum og ser sin rolle i forhold til det. Det er viktig 

at rådgiver har avklart dette med alle samarbeidspartnere på forhånd slik at man 

unngår eventuell motstand eller barrierer. En må sikre at alle får et eieforhold til 

problemstillingen og er villig til å bidra ut i fra sitt ståsted, ansvar og rolle. 

Rolleavklaring kan være viktig for å sikre hvor partene står i forhold til hverandre. Å 

gå inn i en rolle vil si at det stilles sosiale forventninger og krav til en viss type atferd. 
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Det forutsettes kunnskap om forventningene og kompetanse i form av ferdigheter og 

ressurser til å inneha rollen (Hafstad & Øvreeide 1998). I så måte er foreldrerollen 

stor og ansvarsfull. Det er mange sosiale krav denne rollen skal leve opp til og det er 

ikke alltid lett for foreldre å møte ulike fagfolk som også privat kan være foreldre. 

Det er rådgivers ansvar å ta vare på foreldrene som rådsøker der det er etablert et 

samarbeid med andre relevante voksne rundt barnet.  

For å identifisere egne ressurser og muligheter forteller informantene at rådgiver stilte 

både åpne og direkte spørsmål som ledet de inn på ulike spor og gjorde at de fikk 

frem tidligere erfaring med eldre søsken som kunne være nyttig å reflektere mer 

rundt. De ble gjort oppmerksom på erfaring både fra arbeidslivet og andre barn i 

søskenflokken som utløste flere tanker om ulike tiltak og hvordan de selv kunne 

mestre å gjennomføre dette med barnet som var henvist.  

”Å få tilbakemelding på ting jeg har prøvd ut før, tilbakemelding på at det var 

lurt eller det var kanskje ikke så lurt. Det var viktig.” 

”Det er jo klart at når du får et tips og du ser at det fungerer så ser du at okei 

det kan være andre løsninger, du får en liten hjelp i starten, noen små tips.” 

Rådgiver kom av og til med ”tips” og ideer som ble diskutert og sammen fant man ut 

at det var lurt å prøve ut noe av det. Etter hvert som de opplevde positive erfaringer 

med dette turte de å komme med forslag selv. Det var ikke så farlig å prøve og feile. 

En av informantene forteller også at hun ble gjort oppmerksom på at 

endringsprosesser tar tid, noe de som foreldre ikke var åpne for da de ønsket raske og 

lettvinte løsninger i starten. Det var derfor viktig at rådgiver holdt igjen og skapte en 

dypere refleksjon rundt ulike forslag til løsninger. Det har de satt pris på i ettertid. Det 

viser at rådgiver må være sensitiv og mottagelig for innspill fra rådsøker, slik Rogers 

beskriver at rådgiver må inneha og møte rådsøker med nødvendige kvaliteter som 

kongruens, empati og ubetinget positiv aktelse (Rogers 1990). På den måten blir de 

bedre kjent og rådgiver forstår hvilke teknikker og metoder som skal anvendes for at 

rådsøker skal forstå hvor de befinner seg i prosessen. Sammen med kunnskap om 
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problemområdet og forståelse og erfaring med rådsøker vil rådgiver kunne lose 

rådsøker videre i riktig tempo. 

8.4  Utforming av tiltak og nytteverdi 

Forholdsvis tidlig i prosessen er det viktig å komme inn på tiltak eller å prøve ut ulike 

løsninger for å kartlegge hvor endringsvillig barnet er og hvor sterke foreldrene er til 

å stå i ulike utfordringer. Noen tiltak blir derfor prøvd ut tidlig i prosessen men når 

man begynner å kjenne hverandre og rådsøker blir tryggere på egen utvikling går en 

videre til å kartlegge tydeligere målsettinger selv. Hvilken opplevelse sitter 

informantene igjen med etter en stund når utforming av tiltak har kommet i gang og 

hvilken nytteverdi har rådgivningen hatt for dem? 

8.4.1 Foreldrenes opplevelse av utforming av tiltak i 
rådgivningsprosessen 

Alle nevner i positive vendinger det de opplever som førstehjelp i tiltak. De fikk noen 

enkle råd og tiltak som kunne prøves ut med en gang. De følte seg trygge til å prøve 

det ut fordi rådgiver har erfaring fra arbeid med mange ulike barn og foreldre. Etter å 

ha delt en del erfaring med foreldrene følte de seg trygge på å prøve ut noen enkle 

ideer. Da de opplevde at barnet responderte positivt turte de å jobbe videre med 

saken. De følte at de ble bedre kjent med barnet sitt og seg selv og åpnet seg mer og 

mer for å utforme tiltak selv i samarbeid med rådgiver og ansatte i barnehage, skole 

og sfo. 

”Den ledige praten, samarbeidet, rettledning fra PPT, prøving og feiling, 

gjorde at vi ble trygge på hverandre, at her er det ikke noe fasitsvar, nå må vi 

prøve, det var tryggheten.”  

Informantene opplevde altså at de i fellesskap utformet tiltak og at ulike 

samarbeidspartnerne påvirket hverandre positivt slik at de var sammen om 

målsettingen og hvordan de skulle komme dit. Rådgiver bidro med sin faglige 
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erfaring, foreldrene med sin personlige erfaring og øvrige samarbeidspartnere med sin 

blanding av faglig og personlig erfaring. Det finnes ingen fasit som forteller hvilke 

tiltak rådsøker skal bruke, utformingen av tiltak skjer i relasjonen som oppstår mellom 

rådsøker og rådgiver og øvrige samarbeidspartnere, det ble tydelig for mine 

informanter. Det bidro til at de forsto hvor viktige de som foreldre var og hvilken 

posisjon de har i forhold til sitt barn og som bidragsyter i endringsprosesser (Hafstad 

& Øvreeide 1998).  

Informantene trekker også frem at det var særs viktig for dem at de opplevde støtte fra 

flere hold og kunne snakke om frustrasjoner og utfordringer, gleder og dele ulike 

erfaringer ved utprøving av tiltak. Felles tilbakemelding på møtene var viktig. Det var 

dette samholdet og at de tok små skritt som gjorde det mulig å gjennomføre tiltakene. 

Det kan tyde på at følelsen av å ikke stå alene i det direkte arbeidet med barnet er 

viktig. Hverdagen er preget av både opp- og nedturer og da er det godt å ha flere å 

støtte seg på som opplever noe av det samme. Rådgiver må her være oppmerksom på 

at de positive endringene skal løftes opp og eventuelle nedturer må tas opp til 

diskusjon for å finne andre mulige løsninger. En skal unngå at det blir en ”syteklubb” 

hvor ingen får gjennomført tiltak og gruppen holder hverandre nede med frustrasjoner 

og følelser av tilkort-komming. 

En av informantene har forsøkt veiledning ved bruk av Marte Meo-metoden som er 

en utviklingsstøttende metode hvor en bruker video i veiledning. Dette har 

informanten mye positivt å si om. Hun opplevde at det utviklet henne samtidig som 

det ga henne tro på egen mestring. Hun fikk tydelig tilbakemelding på eget arbeid ved 

å se seg selv på video samtidig som hun fikk verbal tilbakemelding på hva hun gjorde 

som var bra og en diskusjon om hva hun eventuelt kunne gjøre annerledes i andre 

situasjoner. Hun fikk oppmerksomhet, ros og bekreftelse ikke bare fra rådgiver men 

også ved å se og vurdere seg selv på video i samhandling med sitt barn. 

”Marte-Meo var jo helt spennende, for den var veldig grei! Det var veldig 

givende for oss og det var det jo for barnet også.” 
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Ut i fra et økologisk systemteoretisk perspektiv kan denne erfaringen mine 

informanter har gjort vise at ved å samarbeide i de ulike systemene barnet beveger seg 

i lykkes man i større grad å endre negativ utvikling, enn om det jobbes utelukkende i 

kun ett av systemene. En av de som satte de ulike miljøene i et system var Uri 

Bronfenbrenner som utviklet en økologisk utviklingsmodell som forklarer de ulike 

systemene barnet er en del av, og disse systemenes innvirkning på hverandre og 

videre hvordan barns og unges utviklingsprosess foregår i en interaksjon og 

samhandling med mennesker i ulike miljøer og systemer (Johannessen, Kokkersvold 

& Vedeler 2001).     

8.4.2   Hvilken nytteverdi har denne rådgivningen hatt                                           
på kort og lang sikt for foreldrene? 

Informantene opplever at rådgivningen har hatt stor nytte på kort sikt i form av å få i 

gang et samarbeid, motta nyttige ideer og tiltak i starten for å få et positivt blikk på 

barnet sitt og situasjonen man er i. De forteller at det var meget nyttig å kunne snakke 

med noen, få en dialog, lette på frustrasjonen og gå en vei sammen med noen som 

kunne løsne noen tanker for å se fremover. 

”Veldig greit å sitte og prate, få ut litt frustrasjon, samtidig som en får litt tips, 

så det har nok hjelpa litt. Selv om det har vært tunge tak innimellom.” 

Informantene følte det godt å få ut frustrasjon. De har noen opplevelser med barnet 

som gjør dem fortvilet og de ønsker hjelp til å komme ut av det. Da er det godt å 

komme et sted hvor noen lytter og lar foreldrene sette ord på det de tenker og føler på 

en ikke-dømmende måte. Alle foreldre opplever å bli sinte og frustrerte og kan få 

skyldfølelse over upassende oppførsel hos barna. Opprørende følelser er viktig og 

nyttig fordi de signaliserer et behov for og ønske om endring og problemløsning. Det 

gir motivasjon. Det kan derimot medføre en risiko hvis følelsene blir så overveldende 

at foreldrene lammes av depresjon eller at sinnet kommer ut av kontroll. Det er derfor 

viktig å lære seg til å mestre de emosjonelle reaksjonene i en konflikt slik at det kan 

styrke evnen til selvkontroll (Webster-Stratton 2007). Mine informanter ga tydelig 
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uttrykk for interesse og motivasjon for å endre sin samhandling med barnet. De 

ønsket hjelp. Da er det viktig at rådgiver gir de tid til å jobbe seg gjennom 

frustrasjonen, sette ord på følelsene for at foreldrene skal bli bevisst hvilke følelser 

som er tilstede i en konflikt for å opparbeide seg noen strategier for å møte følelsene 

på en positiv måte og ta kontroll over dem. Informantene legger ikke skjul på at det er 

tunge tak innimellom, og det vil det fortsatt være. Utfordringene kommer hele tiden 

men foreldrene har sannsynligvis fått noen hensiktsmessige strategier til å kunne ta 

kontroll over situasjonen og seg selv på en positiv måte slik at foreldre og barn har det 

bedre sammen.     

”Det har vært nyttig først og fremst for å få en god dialog mellom oss foreldre 

og lærerne, at vi er enige om hvordan vi jobber i prosessen og hva som er 

målet.” 

Denne informanten har fått hjelp til det hun strevde med, nettopp å få en god dialog 

med lærerne. Foreldrene opplever at de har fått noen gode strategier for hvordan de 

skal møte lærer og tenke sammen for å lage noen felles målsettinger for arbeidet med 

barnet både på skolen og hjemme.  

På lengre sikt har rådgivningen vært nyttig opplever mine informanter på den måten 

at de har sett muligheter hos seg selv, de forstår at endring tar tid og at de må 

samarbeide for å gjøre endringer. De har fått en dypere innsikt i barnets problemer og 

forstår barnet på en mer positiv måte.  

”Du skjønner mer, får en dypere innsikt” 

Det kan være slik at informantene opplevde at å kunne sette seg ned et rolig sted hvor 

de ikke ble forstyrret, kunne snakke om sine opplevelser til en rådgiver som var åpen, 

mottagelig og genuint tilstede for foreldrene har gjort det hele til en positiv 

opplevelse. Noe som har ført til at de har sett muligheter for løsning. De har fått 

tilbake troen på at de er foreldre som kan gjøre jobben og veilede barnet sitt videre. 

De er blitt bevisst på hvilke muligheter de har i seg selv og hvordan de kan gå videre. 

Dette er helt i tråd med den humanistiske tradisjon og Rogers (1990) tanker om 
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endringsprosesser. Først må foreldrene bevisstgjøres på mulighetene for endring, 

dernest på hvordan de kan nå målene sine. Målene må være meningsfylte, målbare og 

ikke minst realistiske i forhold til rådsøkers situasjon og muligheter. Sist men ikke 

minst må målene være positivt formulert (Lassen 2004). En del av følelsen om å 

lykkes, at det var nyttig for informantene slik de gir uttrykk for å oppleve det, kan 

være at de fikk tro på å prøve ut tiltak, om de feilet så måtte de tenke seg om, vurdere 

andre måter for så å justere målsettingene.   

”Å jobbe sammen gir hverdagen mening” 

Samarbeid har vært viktig for informantene. Jobbe sammen kan gi en følelse om å 

være en del av et fellesskap, at en har støttespillere og en bærer dermed ikke hele 

endringsprosessen alene. I utprøving av ulike tiltak eller målsettinger kan det dukke 

opp problemstillinger som ikke er diskutert. Da trenger rådsøker støttespillere til å 

vurdere de nye problemstillingene og løse de på en hensiktsmessig måte. Det er ikke 

gitt at rådgiver er tilstede for rådsøker hele døgnet. Foreldre til barn som har en 

diagnose eller strever med sosiale relasjoner, kan føle seg alene og utenfor et 

fellesskap. Da er det godt å få i gang en dialog hvor enigheten er stor om at vi 

sammen skal få til en bedre hverdag for barnet og som gjør at foreldrene føler at det 

gir mening i hverdagen. I et samarbeidsprosjekt hvor arbeidsoppgaver fordeles og 

prioriteringer diskuteres bør evaluering foregå kontinuerlig. Særlig med tanke på at 

barn og unge er i utvikling og ting kan skje fort. Hjem og skole bør derfor ha ukentlig 

kontakt (Lassen 2004). 

Informantene påpeker oppsummeringsvis at det ikke tar slutt når perioden med 

rådgivning er over, det er intens jobbing hele tiden når man har barn som krever noe 

mer eller noe annet enn barn flest. Det tar tid å jobbe med endringsprosesser men det 

er viktig å ikke stå alene i det. En av informantene sier også at det er godt å vite 

hvordan man teoretisk kan løse ting selv om det ikke alltid fungerer i praksis, men det 

er viktig å ha fått noe teoretisk innsikt.  
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”Selv om det ikke går i praksis, vet jeg hvordan man teoretisk kan gjøre ting. I 

stressa situasjoner gjør man kanskje noe dumt.” 

Alle voksne kan gjøre dumme ting innimellom. Denne informanten er uansett klar 

over at det finnes løsninger og han vet at han kan handle på en annen måte men det 

krever overskudd og bevissthet i hverdagen. Det kan være at handlingsplanen ikke var 

realistisk nok, eller at kartleggingen av ressurser og muligheter ikke var tilstrekkelig 

(Lassen 2004). Denne informanten har kanskje behov for ytterligere rådgivning for å 

utarbeide ny handlingsplan, om han da ønsker å gjøre noe for å endre sin atferd i 

stressede situasjoner. Det kan også være at han jobber med det på egen hånd i og med 

at han vet i teorien hvordan han skal handle.  
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9. Konklusjon og refleksjon 

Min undersøkelse er forholdsvis liten og vil ikke kunne generaliseres til en allmenn 

oppfatning og opplevelse av en rådgivningssituasjon, men det er viktig informasjon 

for hvordan mine informanter opplevde rådgivningssituasjonen og hvilken nytteverdi 

rådgivningen har hatt for dem.  

En nytteverdi av rådgivning mine informanter har hatt er at foreldrene har fått til et 

samarbeid med barnehage og skole til det beste for deres barn. De opplever at 

rådgiver hjalp de med å kommunisere med personalet i barnehagen og skolen slik at 

de sammen kunne utforme og gjennomføre ulike tiltak i forhold til barnet. Ut i fra en 

humanistisk tankegang vil dette mest sannsynlig være representativt for flere foreldre 

med bakgrunn i en allmenn oppfattelse av at samarbeid er viktig for å utvikle barnet.  

En annen viktig effekt som nevnes av mine informanter er innsikt i eget barns behov. 

Dette innebærer en overføring av kunnskap som er viktig overfor foreldre til barn 

med spesielle behov.  Selv om ikke resultatene av min undersøkelse kan generalisere 

en allmenn oppfatning av dette som nyttig, representerte det noe viktig for mine 

informanter i deres møte med PPT da de søkte hjelp og rådgivning. I min profesjon 

som rådgiver opplever jeg stadig å få positiv respons på fagkunnskap om ulike 

diagnoser eller ulike behov hos barn med atferdsvansker. Foreldrene finner ofte trøst i 

å høre at det finnes andre foreldre som også opplever situasjoner som de selv befinner 

seg i og at det finnes tiltak i forhold til barn som krever mer enn det man forventer av 

en såkalt ”normal” oppdragelse. Ved å snakke åpent om dette er det kanskje mange 

foreldre som får inspirasjon til å lete i fagbøker eller søke etter mer informasjon om 

tema på internett. Noe som også kan resultere i at de ikke blir så engstelig for å 

oppsøke profesjonell hjelp og rådgivning.  

Mine informanter trekker også frem at de fikk noen enkle råd eller ideer i starten og at 

det var nyttig for den videre prosessen. Som rådgiver gjør jeg det bevisst nettopp for å 

gi de tro på at de kan mestre å jobbe med dette og at det er mulig å endre negative 
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situasjoner og opplevelser. Det er lett å glemme sine ressurser når man er opptatt av 

sine problemer (Lassen 2004). Rådgiver sitter med sin kunnskap og erfaring på ideer 

til mulige tiltak som kan la seg gjennomføre, stort sett fungerer og ikke innebærer 

noen fare å prøve. Det satte disse foreldrene pris på og særlig da de opplevde at det 

fungerte. Det ga de en tro på at det nytter å jobbe med en endringsprosess. Dermed 

var de kommet over den første terskelen og ble ivrige til å samarbeide videre. På sikt 

har dette effekt fordi foreldrene kom inn i en positiv tankegang og de så at de hadde 

mulighet til å endre samspillet med barnet sitt. Ved en ny utfordring på et senere 

tidspunkt når de står alene vil de kanskje kunne dra nytte av denne kunnskapen og 

erfaringen og ikke være så redde for å prøve ut egne tiltak.  

”Det er jo klart at når du får et tips og du ser at det fungerer så ser du at okei 

det kan være andre løsninger, du får en liten hjelp i starten.”  

Min undersøkelse viser at det opplevdes som nyttig for mine informanter å starte med 

noen tiltak. De hadde behov for å prate om det som var vanskelig i forhold til rollen 

som foreldre til barn som de selv og andre opplevde som utfordrende. Da de fikk noen 

enkle råd eller ideer å prøve ut som fungerte positivt i forhold til barnet ga det dem en 

tro på at de fortsatt var verdt noe som foreldre og at de måtte jobbe videre med 

oppgaven gjennom rådgivning. 

Meninger ble hørt og vurdert og det opplevdes som viktig. Foreldrene formidler at de 

følte seg ivaretatt og lyttet til. Deres meninger var viktig, de ble tatt på alvor og både 

rådgiver og rådsøker vurderte den ytringen som kom fra rådsøker. Det har gitt 

foreldrene tro på seg selv, de har følt seg verdsatt som menneske med egne 

selvstendige meninger. Det gir næring til selvfølelsen og dermed til å tenke videre og 

gjøre egne vurderinger underveis. Det løfter foreldrene til å finne løsninger på egen 

hånd etter hvert som de blir tryggere. På sikt vil de kunne stå stødigere i de 

utfordringene de vil støte på i samhandling med sine barn uten hjelp fra rådgiver. 

Foreldrene følte at de fikk relevante råd i forhold til det de spurte om som viser hvor 

viktig det er å lytte til hva de sier, løfte opp problemstillinger, for så å vurdere mulige 
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tiltak sammen med foreldrene, se på om strategien var bra eller om det er noe som kan 

gjøres annerledes.   

Utsagn som at alle sto på samme linje, enige om hvilken vei å gå, er viktig i forhold til 

å tenke på at alle var interessert i å hjelpe barnet. Rådsøkerne opplevde at vi sto 

samlet og valgte strategi sammen. Det viste at ingen var alene om prosjektet noe som 

betyr at foreldrene opplevde å få støtte av flere. Det blir en ikke-dømmende holdning 

overfor foreldrene som betyr at vi drar lasset sammen og vi klarer det. Det er viktig 

for senere nye utfordringer at foreldrene vet at de har støttespillere som vil hjelpe dem 

gjennom tunge tak.   

Opplevelse av nytteverdi gir høyere grad av motivasjon. Rådgiver har derfor en viktig 

rolle når hun utnytter de mulighetene som ligger hos de foreldrene som søker hjelp. 

Faglig bakgrunn, trygghet i rollen, erfaring og et godt verktøy i form av ulike 

modeller, ligger i rådgivers ”grunnmur” og gjør at hun kan mestre å være i posisjon til 

å gi nyttig hjelp til rådsøkere. 

Det ligger i menneskets natur å være nysgjerrig, individet er i stadig utvikling og det 

dukker stadig opp nye spørsmål til min problemstilling som også kunne ha vært tatt 

opp. Punktum blir satt der prosessen befinner seg akkurat nå. Neste gang noen søker 

hjelp ved rådgivers kontor er det trolig andre sentrale spørsmål som dukker opp. Det 

er det som gjør det hele så interessant å jobbe med mennesker. Det endelige ”svaret” 

finnes ikke, bare prosessen mot nye utfordringer, ny innsikt og nye mål.    
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Vedlegg A Intervjuguide 

Vedlegg B Melding til Datatilsynet 
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Vedlegg A 

Intervjuguide 

Innledning 

1. introduksjon av meg selv som forsker og hva jeg skal forske på 

2. kort informasjon om hvordan jeg har bygget opp intervjuet 

3. informasjon om konfidensialitet (ingen navn vil bli knyttet opp til 

undersøkelsen, evt. gjenkjennbare utsagn blir anonymisert) 

4. informasjon om at opptak på mp3-spiller blir gjort og at det blir slettet etter det 

er transkribert.  

 

 

Jeg vil da gå over til spørreskjema som informantene har fått tilsendt på forhånd. 

Spørsmål som dukker opp underveis i intervjuet vil komme med på opptaket som vil 

bli transkribert. Jeg vil også registrere stemningen under intervjuet, slik som om 

praten går lett, åpen dialog, latter og lignende. 

 

Jeg vil be informanten komme med tanker omkring første møte med PPT: 

1. Hva var grunnen til at du oppsøkte rådgiver/PPT? 

2. Hvilke forventninger hadde du? 

3. Følte du at det første møtet var preget av tillit og interesse for det du formidlet? 

a. Hva bidro til denne følelsen? 

b. Gjorde du deg noen tanker (i tilfelle hvilke tanker?) om de fysiske 

rammene (rommet, plassering av deg i forhold til rådgiver, tid eller 

andre ting)?  

4. Var det noe du savnet? 
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Vi tenker oss litt lenger frem til vi er kommet i gang med rådgivningen og hvilke 

opplevelser sitter da informanten med av rådgivningsprosessen: 

5. Hvordan opplevde du å bli ivaretatt i rådgivningsprosessen? Hva var viktig for 

deg? 

6. På hvilken måte følte du at du kunne påvirke prosessen? 

7. Var det noe med formen på rådgivningen som ga deg følelsen av å finne frem 

til egne ressurser/muligheter for endring? 

8. Hva kunne vært gjort annerledes i prosessen? 

 

Når man er blitt kjent og har snakket sammen en stund begynner en å tenke på hva 

som finnes av muligheter for å gå løs på problemet. Hvilke tanker sitter informanten 

med om selve utforming av tiltak og nytteverdien av de: 

9. På hvilken måte kom du frem til tiltak? 

10. Hva var det som gjorde det mulig å gjennomføre tiltakene?  

11. Hva har bidratt til at du har økt forståelse av samhandling med ditt barn? 

12. På hvilken måte har rådgivningen vært til nytte? 

13. Opplever du at rådgivningen har gitt effekt på sikt i å takle nye utfordringer i 

samhandling med barnet?  
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