
HÅKON
1. Du har tatt videreutdanningen  
i positiv atferdsstøtte. Hvorfor?
Hele yrkeskarrieren har jeg vært opptatt av 
å jobbe med utfordrende atferd. Da ble det 
selvfølgelig veldig aktuelt når det kom en 
utdanning med denne tittelen. I tillegg så 
leste jeg pensumlisten før jeg bestemte meg 
for å søke, og innrettingen på pensum så 
også veldig spennende ut. 

2. Hva synes du var mest spennende 
og utfordrende med utdanningen?
Det mest spennende med utdanningen er 
at det stiller spørsmål ved eller lanserer 
alternative løsninger til oppleste og 
vedtatte sannheter. Den faglige innfalls
vinkelen er en pragmatisk tilnærming til 
atferdsanalyse som tidligere har vært det 
dominerendefagområdet for dette arbeids
feltet. PAS er en tilnærming som er et godt 
svar på mange av de problemene som 
eksisterer ved anvendt atferdsanalyse for i 
den praktiske jobbingen så vil de konkrete 
resultatene være betydelig viktigere enn for 
eksempel kontroll. Samtidig så er ikke 
litteratur og teori rundt positiv atferds
støtte heller helt uproblema tisk, men 
samlet sett så ser det ut til å være en veldig 
fornuftig retning å bevege seg i. 

3. Hvorfor bør vi lære  
positiv atferds støtte?
Vi bør lære pas fordi det er en pragmatisk 
orientert og brukerfokusert tilnærming til 
de faglige problemstillingene vi møter.  
Det har altfor lenge vært slik at metoden 
har fått lov til å bli for viktig når vi lærer 
om PAS så lærer vi at det er de faktiske 
resultatene som er viktig. 

4. Har videreutdanningen betydd noe 
for deg i din daglige jobb?
Før denne videreutdanningen så ville alltid 
de komplekse tilfellene med mange ulike 
hensyn gi en fornemmelse av at den faglige 
tilnærmingen ble for unøyaktig og for full 
av kompromisser. Med den bruker oriente
ringen som PAS representerer så fortoner 
det seg nå annerledes å jobbe med 
sammen  satte og komplekse saker. Målet 
med å klare å være tro mot en metode er 
ikke lenger tilstede, men i stedet er målet å 
finne ut tiltak som kan gjøre en forskjell.  

5. Hvem bør oppfordres særlig til å 
søke denne utdanningen?
Det er særlig viktig at de som har 
påvirkning for faglig tilnærming for særlig 
sårbare brukere søker denne utdanningen.
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ODA
1. Du har tatt videreutdanningen  
i positiv atferdsstøtte. Hvorfor?
Det gjorde jeg fordi jeg var på jakt etter 
mer kunnskap, og syntes dette så ut til  
å være en studie som tok for seg interesse
områdene mine. Jeg har jobbet med 
tjenestemottakere med utfordrende atferd  
i mange år, og alt som kan bidra til kunn
skap rundt forebygging og deeska lering av 
utfordrende atferd er god læring som bør 
spres videre. 

2. Hva synes du var mest spennende 
og utfordrende med utdanningen?
Det mest spennende for min del var vel 
den prosessen jeg gikk gjennom fra å ha 
kontrollprinsippet langt fremme i tankene 
i arbeidet mitt til å være mest opptatt av 
den sosiale validiteten og effekten det har 
for tjenestemottaker og familien til den 
enkelte. Det at utdanningen er lagt opp 
med samlinger gjennom et år gjør at det er 
en modningsprosess, noe som er hensikts
messig for arbeidets art og drøftingen av 
tilnærmingene underveis.

3. Hvorfor bør vi lære positiv 
atferdsstøtte?
Vi bør lære om PAS for å få et helhetlig  
syn på at den utfordrende atferden hos en 
person utgjør forskjell for livskvaliteten hos 
tjenestemottakeren og for hele familien. 
PAS er evidensbasert, noe som er viktig for 
meg i arbeidet mitt. Ved å følge PAS kan 
en sette i gang atferdsendrende tiltak som 
kan være til hjelp i et livsløpsperspektiv.

4. Har videreutdanningen betydd noe 
for deg i din daglige jobb?
Videreutdanningen har hatt betydning for 
meg og min daglige jobb i den form at vi 
har jobbet mer familierettet enn hva vi har 
gjort tidligere. Jeg er heldig ettersom jeg 
arbeider med to kollegaer som har tatt 
denne videreutdanningen, og det er fint  
å ha noen en deler verdisyn med, og som 
en kan jobbe sammen med i team. I tillegg 
har det ført til en trang til å spre kunns
kapen videre.

5. Hvem bør oppfordres særlig til  
å søke denne utdanningen?
I klassen vår gikk det personer med ulike 
yrkesbakgrunner, men i hovedsak førskole
lærere og vernepleiere. Jeg vil oppfordre 
alle som arbeider med utfordrende atferd 
på daglig basis å søke.
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