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Teoretisk grunnlag for Kjærlighet og Grenser
Det faglige innholdet i programmet bygger på resiliensforskning (Borge, 2010) og Bronfenbrenners
(1979) sosialøkologiske modell. Resiliens handler om hvorfor noen klarer seg bra til tross for store
belastninger. Resiliensforskning tar sikte på å identifisere beskyttende faktorer som bringer individet
i retning mot god helse og som kan virke beskyttende i risikosituasjoner. Å bruke slik kunnskap i
utvikling av forebyggende tiltak og intervensjoner har vist seg å være effektivt, samt at det er mindre
kostbart for samfunnet å sette inn forebyggende tiltak før, enn en eventuell behandling etter at
ungdommen har utviklet problemer (Public Health England, 2017).
Den sosialøkologiske modellen til Bronfenbrenner beskriver hvordan individer sosialiseres inn i en
kultur ved å beskrive de kontekstuelle faktorene som påvirker individet på ulike nivåer. Barnet
utvikler seg altså i et samspill med omgivelsene sine. Mikronivået er barnets nærmeste, familie og
venner. Mesonivået er forbindelseslinjene mellom de ulike mikromiljøene: hjem-skole, hjemkamerater, nabolaget-kameratflokken, fritidsmiljø-hjem, osv. Eksosystemet refererer til steder eller
mikromiljøer hvor barnet sjelden eller aldri selv er til stede, men hvor det likevel skjer hendelser eller
fattes beslutninger av betydning for personer som har med barnet å gjøre. Disse beslutningene har
indirekte virkning på barnet. Makrosystemet er den ytterste sirkelen som illustrerer det mønsteret av
verdier, ritualer, tradisjoner, økonomiske forhold, klassestrukturer, nasjonal «stil» og ideologier som
eksisterer i en kultur og delkultur.
Metodikken i programmet er basert på en humanistisk tradisjon og forståelsen at varig endring
kommer innenfra. Det betyr at deltakerne stimuleres til refleksjon, slik at de kan ta indrestyrte
beslutninger, i stedet for at kursleder eller manualen skal gi deltakerne konkrete råd. Denne
tankegangen er beslektet med Rogers’ klientsentrert terapi (Rogers & Wood, 1974), og forståelsen er
forankret i en kognitiv tradisjon der en mener at deltakerne selv er i stand til å velge fornuftige
løsninger. Dette er metodikk som også benyttes i coaching (Berg 2006, Gjerde 2005, Kvalsund 2005),
veiledning (Klyve 2005) og «motivational interviewing» (Rubak et al. 2005) som på norsk ofte bare
kalles MI. Metodene vi anvender i Kjærlighet & Grenser baserer seg også på positiv psykologi
(Seligman 2000), ved å trene på og styrke ferdigheter og egenskaper hos ungdommene og
foreldrene. Gjøre mer av det som virker.

Hvordan metodene som benyttes antas å lede til målsettingene
For eksempel løfter Familietreet i Steg 1 fram familiens sterke sider slik at de blir synligere og
sterkere for familiemedlemmene. Hvert ungdomssteg styrker beskyttende faktorer (Borge 2010).
Steg 2 handler om drømmer for framtida og hvilke steg en selv vil ta for å nå målene ved hjelp av
ungdommenes egne refleksjoner og indre locus av kontroll (Duttweiler 1984). Positiv framtidstro er
en viktig beskyttende faktor (Aronowitz 2005). Steg 3 styrker elevenes ferdigheter i å stå imot press
(Elliott, Gresham, Witt, 2013). Foreldrene øver på en autoritativ foreldrerolle (Baumrind 1966), får
kunnskap om risiko og beskyttelse og bygger samhørighet ved hjelp av refleksjoner og diskusjoner i
fellesskap. Her er det også trening i å utvikle og tydeliggjøre familiens regler, noe som har vist seg å
være en viktig beskyttelse for ungdommer (Christensen & Mauseth 2007).
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Steg 4 handler om digitale medier. Målet er at både ungdom og foreldre skal utforske muligheter og
risiko forbundet med skjermbruk. Dessuten arbeides det med at ungdommene skal vise fram sin
digitale verden til foreldrene og foreldrene øver seg i å involvere seg og følge med på ungdommenes
digitale liv, på samme måte som i andre områder av ungdommenes verden. Slik at foreldrene skal
beholde en autoritativ foreldrerolle også når det gjelder ungdommenes skjermbruk.
Steg 5 og 6 handler mye om god kommunikasjon. Både foreldre og ungdommer øver for eksempel på
aktiv lytting, jeg-budskap og mentalisering (Fonagy & Bateman 2006). Kommunikasjonsferdigheter
og sosial kompetanse er viktig for å etablere og styrke sosiale relasjoner. Sosial kompetanse hos
ungdommene kan bygge bedre samhold og vennskap blant klassekameratene. Slik bygges også
sterkere familiebånd, nettverk blant foreldrene og bedre samarbeid skole-hjem.
Steg 7 er et familiesteg der hovedinnholdet i programmet repeteres, foreldreavtaler bekreftes og
familiene arbeider videre med å styrke båndene seg imellom og legge planer for fortsettelse av de
gode prosessene som tiltaket har bidratt til. Repetisjon er nødvendig for varig læring (Roediger
1985).
Det arrangeres også et vedlikeholdssteg neste skoleår, steg 8, der målet er å opprettholde
oppmerksomhet på gode vaner som er innarbeidet i løpet av programperioden forrige skoleår.
Det essensielle og unike med Kjærlighet og Grenser er at tiltaket arbeider både med ungdommer,
foreldre, familier, blant jevnaldrende i ungdomsmiljøet og i lokalmiljøet (skole-hjem samarbeid og
foreldrenettverk med foreldreavtaler). Vi som driver programmet mener at varigheten av tiltaket er
like viktig som innholdet, og at det er prosessen over tid som er mest avgjørende for et godt resultat.
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