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I et innlegg i Tønsbergs Blad, 25. mai kommer Mari Pettersvold og 

Solveig Østrem med uttalelser som må kommenteres. De påstår at 

Overraskende om metodefrihet

AV:
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«foreldreveiledningsmodellen PMTO ukritisk anbefales brukt på alle 

barn.» De bør fremlegge dokumentasjon som underbygger dette. 

Undertegnede har aldri møtt noen som anbefaler PMTO til alle. Snarere 

tvert imot har PMTO strenge inntakskriterier, noe som skal bidra til at 

tilbudet ikke gis til andre enn det er ment for. 

 

De beskriver også at de mest brukte programmene er basert på «time-

out», ignorering og belønning. Dette gir et skjevt bilde. Programmene 

vektlegger hovedsakelig positive strategier, som gode beskjeder, ros, 

oppmuntring og positiv involvering. 

Videre viser de til undertegnedes innlegg, 16. mai, der det etterlyses en 

prinsipiell debatt om barnehagenes metodefrihet. De skriver at 

undertegnede «avslører manglende innsikt i hva metodefrihet går ut 

på.» Det begrunnes med at «metodefriheten kan ikke diskuteres, den 

står fast som et sentralt prinsipp i profesjonelt arbeid.» 

 

Det er overraskende at høyskoleansatte innen barnehagefeltet fastslår 

at metodefriheten ikke skal/kan diskuteres. 

Etter mitt skjønn er graden av metodefrihet av vesentlig betydning for 

tilbudet til barn i barnehager. Jeg aksepterer at det er ulike syn på 

metodefrihet, men misliker forsøket på å hindre en debatt om det. 

Innsatsen for at flest mulig barn skal motta tilbud basert på de best 

dokumentere metodene vil fortsette.
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