
Seminar med Beth Barol 19.10.09

Tema:  
Utfordrende atferd
Kursarrangør: Virksomheten Helgeseter

Beth Barol, PhD, er assistent professor i Sosialt arbeid 
ved Wiedeler Universitetet i Pennsylvania, og har i 
nesten hele sitt voksne liv arbeidet med mennesker som 
har spesielle behov. Som hun sier det selv: «Mitt arbeide 
har ført meg fra å være avdelingsleder, til fakultetsdirektør, 
til å være klinikkdirektør for Pennsylvanias «Office of 
Mental Retardation Statewide Training and Technical 
Assistance Initiative», og konsulent nasjonalt og inter
nasjonalt. Jeg bestreber meg på å bruke min erfaring i min 
undervisning for å bygge bro mellom teori og praksis».

http://www3.widener.edu/Academics/School_of_
Human_Service_Professions_/Center_for_Social_
Work_Education/Faculty/Beth_Barol_PhD/5381/ 

Reportasjen er laget på bakgrunn av deltagelse på 
seminaret med Beth Barol, og notater fra seminaret satt 
i pennen av Terje Erlandsen og Arnvid Aakre.

Tekst: 
Terje Erlandsen, 
Arnvid Aakre og 
Sølvi Linde.

Foto: 
Sølvi Linde.

Beth Barol.
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Bakgrunn og dens betydning
Beth Barol hadde som barn problemer 
med uttale mange av alfabetets lyder. 
Dette viste seg senere å være relatert til et 
hørselsproblem, men hun vokste opp med 
så store språk- og uttaleproblemer at hun 
ofte ble betraktet som tilbakestående.

I barnehagen fikk Beth Barol språk-
terapi fordi en blant annet mente hun 
hadde «lazy thounge» eller «lat tunge», 
og det skal ikke mye fantasi til for å tenke 
seg hvilke bilder et barn får av seg selv med 
en slik diagnose. Selve språkterapien, der 
hun blant annet satt foran speil og gjentok 
visse lyder igjen og igjen, uten å høre hva 
som var galt, opplevde hun som svært 
ydmykende. Sjenanse, kombinert med 
talevansker, gjorde at hun opplevde 
skolegangen som en lite oppbyggelig 
opplevelse. Det meste av tiden var hun 
taus fordi hun var redd for å si noe som 
hørtes helt galt ut, noe som medførte at 
hun ble oppfattet som «lite smart» eller rett 
og slett litt dum. Som om ikke dette var 
nok ble det oppdaget at hun hadde rygg-
problemer, og hun måtte bruke en tidlig 
versjon av stålkorsett. Det var stort og 
stygt, det hemmet hennes bevegelser, og 
sammen med de andre vanskelighetene 
ble hennes sosiale verden ennå mindre. 
Leselysten var det derimot ingenting i 
veien med, hun studerte på egen hånd, 
og deltok blant annet som frivillig i 
vitenskaplig arbeidsoppgaver på museer.

Til konfirmasjonen fikk Beth Barol en 
kassettspiller som skulle få stor betydning. 
Det var opptaksmuligheten i kassett-
spilleren som interesserte, hun intervjuet 
og laget egne «radioprogram». Og det 
var her hun for første gang hørte hvordan 

hun uttalte ordene. Selv syntes hun nemlig 
at hun sa bokstaver og ord riktig, men nå 
fikk hun høre hvordan andre hørte det. 
Dermed fikk hun også verktøyet som 
gjorde det mulig å øve på uttalen og etter 
hvert våget hun å snakke blant annet i 
skolesammenheng. I voksen alder ble 
hørselsproblemene diagnostisert. Hun 
har redusert kommunikasjonen mellom 
hjernen og hørselen, noe som resul terer i 
problemer med tolkning av det hun hører. 

Disse erfaringene har gitt Beth Barol 
forståelse av at tester som til enhver tid 
benyttes, ikke nødvendigvis gir rett svar. 
Hun sier vi må våge å stille spørsmål som: 
«Er det noe i det som skjer vi ikke har 
utviklet redskaper til å måle?» Det er 
essensielt å være lydhør ovenfor det som 
ikke umiddelbart kan diagnostiseres, og 
til det er vi avhengig av vårt instinkt! 
Hun mener også at vi ofte er mer lydhøre 
ovenfor personer som har en høy posisjon, 
spørsmålet er om vi ikke skulle være like 
lydhøre ovenfor alle?

«Bob», en læremester

Som ung voksen ble Beth Barol «house-
parent» i en bolig for barn med spesielle 
behov. Hun sier at personene hun møtte 
her har vært hennes viktigste læremestre. 
Her bodde blant andre 15-årige «Bob» 
med Down syndrom og dårlig utviklet 
språk. Hun forteller at hans hovedsyssel 
var å masturbere på rommet sitt, og dette 
sysselsatte ham store deler av dagen. En 
av hennes første oppgaver ble å arbeide 
språkterapeutisk med «Bob», å øve lyder 
foran et stort speil. Han gav uttrykk for 
at han trivdes med dette, men da de skulle 
avslutte terapien tok han kvelertak på 
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henne. Når personalet ble konfrontert med 
denne hendelsen sa de bare: «Det er noe 
han alltid prøver å gjøre». Men hvorfor tok 
han egentlig kvelertak når alt tydet på at 
de hadde hatt en god stund sammen?

Ett mulig svar var at språkterapitimene 
var de eneste gangene han fikk direkte 
kontakt og oppmerksomhet – ellers var han 
mye overlatt til seg selv. Var kveler taket 
egentlig et forsøk på å holde på opplevelsen 
av å få oppmerksomhet? For å prøve å 
unngå at «Bob» skulle oppleve at kontakten 
ble avsluttet med terapien, måtte hun finne 
på noe å gjøre etter terapitimen, og det å 
bake kaker ble første forsøk. Etter hvert 
som kakebakingen kom i gang og «Bob» 
opplevde at Beth ikke forlot ham, begynte 
han å slappe av. Når det senere ble flere 
med i bakingen ble han lei og forlot dem. 
Men nå var det han som valgte å gå, det var 
ikke den personen som hadde gitt 
oppmerksom heten som gikk fra ham.

En tid etter var det turdag, og Beth 
oppdager plutselig at hun er latt alene med 
«Bob» og «Thomas». Thomas er en liten 
gutt som behøvde støtte. Begge guttene 
blir redd og Beth må leie «Thomas» for å 
støtte ham – samtidig som «Bob» tar 
kvelertak på henne. Det eneste hun 
kommer på er å begynne å synge en 
beroligende sang – så der går det et tog 
gjennom skogen. En kvinne som synger 
mens hun holder på en gutt som trenger 
hennes støtte samtidig som en annen gutt 
holder henne fast rundt halsen. Prøv å se 
foran dere bildet av de tre som vandrer slik 
gjennom skogen til de finner igjen de 
andre turdeltakerne ...

Det viktigste «Bob» lærte henne, var 
at det er årsaker til at folk «gjør ting»– 

handlinger har en årsak! «Prøver jeg å 
stoppe noen i å ta kvelertak, så fungerer 
ikke dette, men vender vi bevisstheten 
mot hva årsaken er, hva personen ønsker 
å formidle, da har vi riktig innstilling. 
Vi må jobbe med å forvandle negative 
mønstre til positive mønster. Og vi må 
arbeide med våre egne holdninger. Bevisst-
het om egne handlinger er sosialtera-
peutens gylne mantra» sier Beth Barol.

«Bob» har i 15 år prøvd å «kvele» sine 
medmennesker når stressede situasjoner 
oppstår. For å bryte mønsteret må man 
finne et annet gjøremål som er mer 
attraktivt og mer meningsfylt for ham. 
Videre må vi begynne på det nivå som 
personen befinner seg og gradvis utvikle 
ferdighetsnivået i ønsket retning. Tradisjo-
nelt har «løsningen» vært å nekte eller å 
fjerne noe, men vi har andre muligheter. 
Først og fremst må vi begynne med noe 
personen vi skal støtte kan klare. 

Beth arbeidet ved institusjonen 
Pennhurst State School and Hospital 
som ble etablert i 1908 for mennesker med 
utviklingshemning. Institusjonen bredte 
seg over et areal på 5.7 kvadratkilometer 
og hadde over 5000 beboere. På syttitallet 
begynte en å omplassere folk derfra til 
andre steder, og etter en rettssak som varte 
i 32 dager ble hele Pennhurst stengt i 1986. 
Denne rettsaken er kjent som «Pennhurst 
State School and Hospital vs. Halderman» 
og avgjørelsen gir støtte til at psykisk 
utviklingshemmede har en lovbundet rett 
til bolig og utdanning. 

http://www.law.cornell.edu/supct/html/
historics/USSC_CR_0451_0001_ZS.html 

http://www.elpeecho.com/pennhurst/
pennhurst.htm
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I forbindelse med nedlegging av Penn hurst 
ble Beth Barol bedt om å etablere et 
gruppehjem for barn og voksne fra insti-
tusjonen. Etter en tid deler hun gruppen i to, 
der barn og voksne får hver sin boenhet. 
Men ganske snart begynner naboer og andre 
i lokalmiljøet å protestere heftig mot «disse 
barna» som de ikke vil ha i sin nærhet, og 
hele saken ender opp i det politiske system. 
Som svar på denne situasjonen knyttet Beth 
Barol til seg en av advokatene som hadde 

vært med i den store rettsaken som til slutt 
stengte Penn hurst. Advokaten og Beth Barol 
anlegger sak som de til slutt vinner, og som i 
dag danner grunnleggende rettspraksis for 
delstaten Pennsylvania. Beth Barol påpeker 
at det ikke er nok med et personal som 
støtter den enkelte, en må også ha et 
samfunn som innser viktigheten av dette 
arbeide.

Noe senere blir hun direktør for River-
quest (en del av Pennhurst), et sted som var 

Seminaret foregikk i hovedbygningen ved Stiftelsen Helgeseter.
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