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Å ikke vaske yndlingsbuksene…  
 

http://jscafenette.com/wp-content/uploads/2009/04/clip_image001.jpg
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Barns fundament for utvikling – plan for dagen 
 

 

• Trygg TK til bestemte voksne 

 

• Tilgang til affekt og regulering av affekt 
 

 

• Mentalisering 

 

• Adekvat utviklingsmessig stimulering 
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Hva er et barn? 
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Hva kan en nyfødt gjøre? 

•http://www.youtube.com
/watch?v=k2YdkQ1G5QI  

•Hermer KUN 
intensjonelle signaler  

•Har betydning for sosial 
kontakt 

•Ved lav stressnivå 

http://www.youtube.com/watch?v=k2YdkQ1G5QI
http://www.youtube.com/watch?v=k2YdkQ1G5QI
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There is no such thing as a baby 
Winnicott  

 

”A fundamental need of  

every infant is to find his/her  

own mind, or intentional state,  

in the mind of the caregiver” 

                             (Fonagy, 2002) 



(Små) Barn i Barnehage 

Jo mindre barnet er desto mer avhengig er det å bli forstått og møtt 
av en voksen som det kjenner seg knyttet til.  

Tilknytning kan ikke settes på vent mens barnet er i barnehagen 

Personalet MÅ representere trygghetspersoner når mamma og 
pappa ikke er der 

Sekundær tilknytning (Tilknytningshierarkien) 
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Tilknytning 
 

• Medfødt atferdssystem 

• Vi er født til å relatere og søke relasjon 

– Alle barn ønsker å føle seg trygge og er 
programmert å søke nærhet og knytte 
seg til omsorgspersonen  

– Aktivering av foreldreomsorg 

• Når vi er i relasjon 

• Når vi ser relasjon 

•  x; når vi ser et samspill pappa på 
kafe + nyblitt familie på kafe 

• Hovedoppgaver til barnet 

– Utforsking av verden 

– Trygghetssøking 

– Regulering følelser 

– Tilpassning – og barn kan være alt for 
flinke til å tilpasse seg! 

– Fra 6 uker… 
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Circle of security i praksis 

• http://www.youtube.com/watch?v=Kd43CoSmy88&feature=related 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=Kd43CoSmy88&feature=related


Oppe på sirkelen 

• Pass på meg 

• Voksne må passe på barnas fysiske trygghet 

• Å kjenne at noen som er stor passer på gir 
grunnleggende indre trygghet for små barn ”noen passer 
på meg – har meg i sitt sinn” 

• Se på meg! 

• Vise at du er nysgjerrig og følger med på det som skjer 

• Gir kraft til å fortsette å være nysgjerrige 

• Gled deg over meg! 

• Smiler, ser stolt ut, sier noen godord 

• Gi små øyeblikk fyller med tro på seg selv 

• Å oppleve at initiativ og valg får støtte 

• Barn som opplever at voksne gleder seg over dem, blir 
mer samarbeidsvillige 

• Hjelp meg! 

• For å holde ut frustrasjon kan det være hjelp å bli forstått 

• Støtte, men ikke for mye, bare passe sånn at barnet kan 
fortsette selv og kjenne mestring 

• Ha det fint sammen med meg! 

• Gjøre noe sammen med voksne å føle felles glede 

• Å oppleve glede er SVÆRT viktig for barns utvikling – 
klargjør hjernen for læring 



Hva trenger barnet nede på sirkelen? 

Barn trenger å lades opp – å fylle opp koppen 

•Små barn trenger ”opplading” oftere 

•nervesystemet er ikke utviklet enda, og vil trenge 

”ytre regulering” i større grad enn større barn 

• X; han gjør det bare for å få oppmerksomhet… 

 

Beskytt meg! 

 Fordi små barn er små barn 

Trøst meg 

Ulike voksne reagerer ulikt på grunner for at barn trenger 

trøst 

Tilgjengelighet er avgjørende for om barnet spør om trøst 

eller ikke 

Vis godhet for meg 

Gjelder i like stor grad i bunn som oppe på sirkelen 

Reparasjon  

Organiser følelsene mine 

Affektiv inntoning 

Speiling 



Kjøreregler for voksne 

Større 

Å ha noen som er større er trygghet, men innebærer også 

organisering, planlegger og har kontroll på situasjonen 

Sterkere 

Sterkere betyr beskyttelse, men emosjonelt sterkere indikerer at noen 

har kontroll når barnet blir dysregulert 

Noen ganger er ikke den voksne sterkere, og kan bli frekk og ufin mot 

barnet (gå på samme nivå som barnet).  

Når voksne blir ”svak” på den måten merkes det umiddelbart og blir 

utrygt for barnet.  

Klokere 

Trenger voksne som forstår mer enn dem 

Som kan forklare det som skjer rundt dem på en annen måte 

Bidrar til trygghet 

Inkluderer det som skjer med barna emosjonelt 

VIKTIG Å BALANSERE STOR OG STERKE MED GODHETEN – å ta 

tak, men være god 

God 

Å beholde godheten for barnet når man må sette grenser og ta tak 

At barna opplever oss som vennlige og snille 

Om vi mister godheten, blir vi slemme 
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Cues og miscues 

• Tilpassningsstrategier – noen ganger er 
det ikke hva det ser ut som 
(løvetannbarn) 

– Endrer egne følelser for å bevare en mest 
mulig behagelig relasjon til forelderen.  

– Forskjellige følelser innad og utad 

– Fra 6 uker… 

 

 

• Omsorgsatferden må være sensitiv ift 

– Uttrykte behov 

– Skjulte emosjonelle behov 
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…det kan være vanskelig for fagpersoner når barnet reagerer ut fra 
tidligere erfaringer   

• …barnet opplever økt angst i muligheten for nært og varmt 

forhold. Det utløser innlært tk-atferd  

 

• Unngå intimitet og avhengighet eller blir klengende og 

overdrevent avhengige 

 

• Handler på en måte som utløser sårende, skadende og 

avvisende reaksjoner 

 

• Får en umoden autonomi eller en infantil (spedbarnsaktig) 

atferd 

 

• Blir manipulerende og kontrollerende og hindrer 

omsorgspersoner i gi dem trygghet og støtte 

 

 

 



Utfordrende situasjoner og gamle spøkelser  
hva bærer du med deg? 

• http://www.youtube.com/watch?v=USx

SRDyETHE  

• Hai-musikk 

• Uro for ”trygge” behov/uttrykk 

hos barnet 

» Hører ikke etter/bråker 

» Klenging/sutring 

• Er det noen situasjoner som gjør deg 

lei, oppgitt eller irritert? 

• Egne erfaringer 

• Ghosts in the nursery 

• Spor i hjernen  

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=USxSRDyETHE
http://www.youtube.com/watch?v=USxSRDyETHE
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Forts. Relasjon i barnehagen 
 

• Reflekter rundt utsagnene! 

 

– ”det er åpenbart at hun bare vil ha 
oppmerksomhet” 

– ”jeg føler med så skyldig, jeg tåler ikke å 
være borte fra henne” 

– ”om du ikke slutter å gråte skal jeg gi deg 
noe å gråte for” 

• X; hva strever OG med? 

• Hva ville du ha følt hvis det var sagt til deg 
når det var noe du trengte? 

• Hvordan trur du det kjentes for hennes barn? 

• Hvordan kunne du reflektert for at hun/han 
skulle se sitt barns behov? 
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Tilknytning – organiserte mønster  

 

 

 

• Fremmedsituasjon  - HVORDAN FÅR VI MEST MULIG TRYGGHET  

– eller hvorfor er vi så opptatt av været i Norge? 

 

– Ubehag/frykt 

• Det mest alvorlige du kan true et barn med er tapet av en omsorgsperson (Bowlby, 1961) 

• Barnehagestart 

• Utilgjengelige, ustabile omsorgspersoner 

 

– 3 organiserte tilknytningsmønster 

• Trygg tilknytning (B) 

• Ambivalent/utrygg tilknytning (C) 

• Unnvikende/utrygg tilknytning (A) 

 

– http://www.youtube.com/watch?v=DH1m_ZMO7GU  
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http://www.youtube.com/watch?v=DH1m_ZMO7GU
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TK-mønster 
 

– Trygg tilknytning er redde for det som er farlig 

• Er ikke så ”opptatt” av tk. Den er der naturlig og brukes til det den trengs til 

• Verdsetter nære relasjoner og ønsker å inngå i disse 

• Regulerer sterke følelser uten å bli overmannet av dem 

• Å se andre mennesker som å ha egne følelser og hensikter hvilke man verdsetter og 
må ta hensyn til 

• Integrerer fortid og nåtid 

• (erhvervet finner mening, men har en vanskelig historie) 

 

– Unnvikende tilknytning er redde for nærhet  

• Fysisk og følelsesmessig distanse 

• Minimerer følelser. Tilbakeholdende. Legger lokk på følelser.  

• Kan la seg lure at barnet er selvstendig 

• Voksen: liten følsomhet for andres (barns) signaler 

• UAVHENGIGHET – uten forbindelse med også egne emosjoner 

• Husker ofte ikke barndomsopplevelser 

 

– Ambivalent tilknytning er redde for separasjon 

• Inkonsekvent tilgjengelighet hos foreldre – angst, uvisshet, ambivalens 

• Søker nærhet og trøst, men har motstand. Overdrive følelsene.  

• Veksler mellom klenging og distansering 

• Restproblemer preger ”historien” – forstyrrer nåtiden 
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Disorganisert tilknytning 

– Disorganisert tilknytning er redde for omsorgsgiveren 

• Fysisk eller psykologisk/emosjonell omsorgssvikt 

• Mikroseparasjoner 

• Frykt uten løsning 

• http://www.youtube.com/watch?v=MWJzWl3k45E  
– Disorientert eller disorgansiert 

– uforståelig 

– Fight, flight, freeze 

– Prevalens (15 % vs 77 %) 

– Tar voksenrolle.  

– Kontrollerende/aggressiv atferd. 

– Kontrollerende/omsorgsfull atferd 

– Ukritisk tk-atferd 

– X: daddy scares me 

– http://www.youtube.com/watch?v=QusgIq2QZXY&fe
ature=email 

Vi har ikke noe valg! 

– X; H.Harlow 1950 
http://www.youtube.com/watch?v=KlfOecrr6kI&feature=email   

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=MWJzWl3k45E
http://www.youtube.com/watch?v=QusgIq2QZXY&feature=email
http://www.youtube.com/watch?v=QusgIq2QZXY&feature=email
http://www.youtube.com/watch?v=KlfOecrr6kI&feature=email
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Mumintrollet 

”Dere vet jo at folk lett blir usynlige om man skremmer dem tilstrekkelig ofte, sa 
TooTicki og spiste en eggesopp som lignet en liten fin snøball.  

Nåvel, den her Ninni ble skremt på feil måte av en dame som hadde tatt hånd om 
henne uten å like ungen.  

Jeg møtte damen og hun var forferdelig. Ikke sint, skjønner dere. Slikt kan man jo 
forstå. Hun var bare iskald og ironisk 

 

http://www.youtube.com/watch?v=uxKiRwzn1tw  

 

• Tove Jansson, Det usynlige barnet 

 

http://www.youtube.com/watch?v=uxKiRwzn1tw
http://terskler.files.wordpress.com/2009/12/m51mummi0201_jpg_18500d.jpg
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Tilknytning og omsorgsrolle 

• Barnets behov av sine foreldre – hvor viktig er du egentlig? 

– X; still face 
http://www.youtube.com/watch?v=apzXGEbZht0&feature=email  

 

• Barn gir tegn for behov for tilknytning – ut fra sine forutsetninger 
(det vil si sine erfaringer) 

• Den voksne gjør en riktig eller feilaktig fortolkning (vanskeligere å 
fortolke ”skjeve” signaler fra barn som har vært utsatt for 
omsorgssvikt) TRANSAKSJONSMODELLEN! 

• Egen foreldrerolle påvirket av erfaringer med egne foreldre 

– Hvordan agere for å få nærhet til eget barn – (måten 
dere ”vanligvis” agerer kan treffe veldig feil) 

 

• Redd for ”trygge” behov/signaler hos barnet 

– X; sulten baby som sparker 

– Når han skriker og jeg ikke vet hva han vil får jeg panikk  

– x; mor med voldelig partner 

– X; 8 Mnd i spedbarnsgruppe: ”plager meg når jeg trenger søvn” 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=apzXGEbZht0&feature=email
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Vi vokser aldri fra tilknytningen 

• Vi forstår verden ut fra hvordan vi har blitt sett, møtt og undret over fra 
våres omsorgsgiver – implisitt hukommelse – vanskelig å endre 

 

• Indre arbeidsmodell – hvordan skal vi oppføre oss for å få nærhet? 
– Abstrahert relasjon med viktige omsorgspersoner, spesielt primær-tk – MEN også andre tk-

personer (særlig barnehage) 

 

• Vi har alle erfaringer fra våres fortid og nåtid som påvirker måten vi 
forholder oss til andre på 

 

• Når vi blir overveldet av våre egne implisitte smertefulle erfaringer er det 
vanskelig å være til stede for andre (barn, klienter osv) 

• Når blir du overveldet av dine ”greier<” sånn at det kan være vanskelig å 
være der for barnet? 

 

• Fortiden (uten at den er oss bevisst) trenger seg på det som skjer her og 
nå og former det vi gjør 

 

• Vi vokser ikke fra tilknytningen - generasjonsoverføring 

• Det skal jeg aldri…. 
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Å konstruere en historie om eget liv  
hvorfor er indre arbeidsmodell så viktig 

• Fundamentalt å søke sammenheng for å forstå sitt liv 

– Det første som kommer – aktiv søkende etter sosial 
kontakt. Ansiktet hjelper barnet å forstå seg selv og den 
andre 

– Det siste som forlater oss x;dement dame 

 

• Når man forstår hva som skjer og hva som skal skje gir det 
mening 

– X; fremmedspråklig i barnehage 

– Historien rundt hvem du er i barnehagen 

• Vår måte å fortelle vår historie på  viser hvordan vi 
forstår det som har skjedd i våres liv 

 

• Vår måte å fortelle historien – måten vi finner mening 
i våres eget liv -  på og vår måte å understreke 
forskjellige aspekter er det som best forutsetter hvordan 
barn vil knytte seg til oss 

 

 

 

• Hos mange barn er historien ufullstendig, falsk, taus osv.  
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Tilknytning som assistent i barnehage 

Er det en grunn for hvorfor du har valgt som du har gjort? 

 

Viktig å reflektere rundt sitt ”eget” for å ikke ta sin historie med seg i jobben x; 
tristhet 

 

Din indre arbeidsmodell og dine tilknytningserfaringer påvirker hvordan du er som 
hjelper 

 
• Hvordan tåler du å ta barnets/foreldrenes smerte innover oss? 

 

• Hva gjør vi når barn 
– Spiller ut 

– Avviser 

– Klenger 

– Er sinte 

– Er triste  

 

 
Øvelse 

Kan du huske en situasjon hvor din egen historie kan ha påvirket måten du så på et barn/forelder? 
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God nok omsorg og holdning som fagperson  

basis for trygg tilknytning 

• Opptatthet av barnet  

– en kapasitet til å identifisere seg positivt med barnet 

–  tilpasse seg barnets avhengighetsgrad 

• Et mentaliserende ståsted  

– å se barnet som sin egen person  

– med eget sinn  

–  egne følelser   

– at atferden til barnet er en måte å kommunisere disse følelsene på 

• Speiling og inntoning  

– at responsen matcher det barnet sender ut.  

– At tk-personen klarer å skille sitt eget mentale tilstand fra barnets 

• Scaffolding  

– Måten tk-personen hjelper barnet å oppleve og å tolerere en rekke tilstander. 
For eksempel å kjenne igjen, å holde, å forklare, støtte og utvide barnets 
motoriske, mentale og emosjonelle opplevelser. Hjelper sånn at barnets følelser 
ikke blir overveldende.  

• Reparasjon  

– å tåle brudd og reparere dem. Ca 50 - 70 % er mismatch.  

– Det viktige er at de repareres raskt og effektivt. 

• Å tolerere blandede følelser rundtt barnet – uten å agere på dem 

 

• Hvis man har dette vil man …ikke slå, ikke nedvurdere, ikke omsorssvikte, ikke 
krenke, forstå sitt barns behov og tilfredsstille det på en god måte 
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En forelder/fagperson som strever 

• Liten/ingen sensitivitet 
for ”barnets” behov og tilstand 

• Lite innlevelse i hva ”den andre” 
opplever 

• Lite øyekontakt 

• Liten oppfølging av ”barnets” 
interesse 

• ”den voksne” påtvinger ”barnet” 
sin vilje 

• Kommunikasjonen er dominert av 
negative uttrykk (ikke gjør…) 
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Ingen mulighet for barn som ikke har fått det viktigste? 

X; som et sår 

 

Korrigerende viktige personer i barndommen – ulik 
tilknytningsmønster til foreldrene 

Ervervet trygg tilknytning  

Relasjoner til foreldre kan forandres, og tilknytning endres når 
det skjer 

Økt refleksiv funksjon – beskyttelse i sårbare familier  
 X Fonagy, 2004 

 

• Måten barnet blir møtt av de voksne kan øke trygghet og tillit 
til at det finnes noen som kan hjelpe. 

• Over tid kan barnet lære at det er viktig å kommunisere, fordi 
de opplever at de kan påvirke noen de kan stole på – 
kompenserende ift utrygge erfaringer.  

• Viktig at barnet opplever varme og godhet fra de voksne også 
når de oppleves som vanskelig 

• Viktig at den voksne klarer å skille mellom barnets atferd og 
barnets følelser, og ikke bare agere med å stoppe atferden 

 



Side  29 ulrika håkansson /  28.03.2014 

Tilknytning i annen omsorgsbase 

• Barn bør har mulighet til å knytte solide bånd til voksne i barnehagen 

• Noen bør ha hovedomsorg nrå foreldrne ikke er der – en tilknytningsperson som er 
spesielt tilgjengelig og prøver å justere og regulere seg etter barnets behov 

• Barn kan etablere trygg tilknytning til en ansatt i barnehagen, til tross for at 
tilknytningen til foreldrene er utrygg = barn kan bruke barnehagen for emosjonell 
læring, trygg utforskning, lek og sosial trening.  

• Tk preger måten barnets signaler. Hvordan søker trøst, nærehet eller unngåelse av 
dette, samt hvordan barent forstår de voksnes handlinger.  

• Måten barnet blir møtt av de voksne kan øke trygghet og tillit til at det finnes noen 
som kan hjelpe. 

• Over tid kan barnet lære at det er viktig å kommunisere, fordi de opplever at de kan 
påvirke noen de kan stole på – kompenserende ift utrygge erfaringer.  

• Viktig at barent opplever varme og godhet fra de vosksne også når de oppleves som 
vanskelig 

• Viktig at den voksne klarer å skille mellom barntets atferd og barnets følelser, og ikke 
bare agere med å stoppe atferden 
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Hvordan kan foreldreatferd skreddersys ditt barns særlige behov? 

 

• Omsorgsatferd i lys av barnets tk i tidligere 
relasjoner – kan være vanskelig nettopp fordi det 
er tidligere relasjoner som spilles ut 

– Unngå intimitet 

– Blir klengende 

– Sårende 

– Avvisende 

– Alt for autonom 

– Infantil  

– Manipulerende/kontrollerende 

 

• Omsorgsatferden må være sensitiv ift 

– Barnets uttrykte behov 

– Barnets skjulte emosjonelle behov 
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Hjernens utvikling  - påvirkes av tilknytning 
Them that’s got shall get, them that’s not shall lose 
Billie Holiday 

• Tidlig samspill er avgjørende for hva som skjer med forutsetninger og sårbarhet 

– de verste traumene  er de som begås av de mennesker  barnet er nærmest og holder mest av 

• Tilvekst  

– Synapser produseres  - potensial for baner 

– De synapser som brukes forsterkes, samtidig som de som ikke brukes fortviner 

– Ved trygg tilknytning brukes mange synapser – både ift utforsking, trygghet  og regulering 

• Sensitive perioder for utvikling 

• Speilneuroner  

 

• Følelsehjerne og tankehjerne 

– Hjernen blir stresset når man er lite følelsesmessig regulert – må bruke all kraft på ”overlevelse” - dårlig tilvekst  

– Kan bruke sine forutsetninger og eventuell sårbarhet blir mindre relevant 

– Uregulert og sensitivt nervsystem – stadig vekk i krig 

• Barnehjemsbarn i Romania 

– Tidlig emosjonell sult kan gi varige men, som ikke leger til tross for senere god omsorg – hjernen 
blir innstilt på ”sult-nivå” 

– http://www.youtube.com/watch?v=x3kfxz6oLjQ&feature=related  Genie 
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http://www.youtube.com/watch?v=x3kfxz6oLjQ&feature=related
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Affekter  

My advice is to never miss an opportunity to show affection to their baby 

• Mary Ainsworth 
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Emosjonsregulering 
Guro 

Guro satt på toget, hun var veldig stille. Men inne i hodet hennes var det ikke stille, for 
hun tenkte så mye på en gang. 

 

Hun tenkte på alt hun hadde vært med på i dag, og så tenkte hun på det hun så når hun 
kikket ut av togvinduet, og enda tenkte hun masse på at mor hadde tårer i øynene 

ennå, fordi hun hadde vært lei seg da de reiste, og så hadde hun sagt mange ganger at 
det var leit hun var blitt så forkjølet, for hun ville ikke at Guro skulle skjønne at hun 

gråt. 

  

Guro skjønte at hun ikke skulle skjønne det, så hun sa: ”du må ha skjerf på deg, så du 
ikke blir mer forkjølet”. Mor smilte til henne og sa; ja, og da skjønte Guro at mor 

skjønte, at Guro skjønte, at mor ikke var forkjølet i det hele tatt, bare at de skulle late 
sånn, for at Gruo ikke skulle bli lei seg fordi mor var lei seg. 

 

Guro var lei seg selv hun, men det skulle hun bare være inni seg akkurat nå 

Anne Cath Vestly, Guro, 1978 
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Å hjelpe sitt barn med følelser 

• http://www.youtube.com/watch?v=Vw4KVoEVcr0  

http://www.youtube.com/watch?v=Vw4KVoEVcr0
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Viktige affekter 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

• Øvelse 

 

– Tenk gjennom alene  

– Hvilke følelser klarte din omsorgsgiver å hjelpe deg med? 

– Hvilke følelser klarte din omsorgsgiver ikke å hjelpe deg med? 

– Hvordan har dette påvirket deg som voksen? 

– Hvordan har det påvirket deg i barndommen 

– Hvordan påvirker det måten du er sammen med andre mennesker (ev ditt barn)? 

 

 

 

 

 

 

SKAM 

TRISTHET 

 

NYSGJERRIGHET 
GLEDE 

FRYKT 

SINNE 
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Utvikling av affekt regulering 

 

 

 

 

 

• Å forstå hvilke følelser vi har og hvordan vi skal holde ut vanskelige følelser er ikke medfødt – det 
må læres av andre 

 

• Den dyadiske regulering i spedbarnstiden er grunnlaget for senere regulering 

 

”Forstå hva jeg føler, la meg forstå at du forstår, og vær sammen med meg til det endres” 

 

• X; barnet øver seg på følelser (jaging) 

• Bøkene om Max (Pål) 

 

 

 

Følelser organiseres  

av omsorgsgiver 

Følelser kan  

organiseres med  

hjelp av omsorgsgiver 

Følelser blir organisert  

av barnet 
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Å være med – inntoning av følelsen 

• Øving gjør mester i hvert fall når man blir møtt og fortolket 

 

• Affektregulering handler om å mentalisere rundt affekten  

– Kontingent – at det er riktig følelse som speiles 

– Markert – at det er tydelig at det er barnets følelse 

– Avstemt (At intensiteten tilpasses situasjonen) 

• X; lovisa går til barnehagen 

 

• Noen foreldre unnlater systematisk å speile visse følelser hos barnet 

• Forsøker å få barnet å føle noe annet ved å speile en helt annen følelse enn 
det barnet viser 

• Noen følelser vekker ubevisst angst hos foreldrene 

 

Mål 

– Kjenne igjen det vi føler 

– Evne til å skille følelser fra hverandre 

– Forstå mening i følelsene 

– Tilpasse dem til situasjonen 

– Gi uttrykk for det vi føler 

– X; aggresjonsproblematikk – alle følelser fortolkes som sinne 
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Eksempel på følelsesmessig inntoning 
diskuter 2 og 2 – hva gjør at dette er god affektiv kommunikasjon? 

• http://www.youtube.com/watch?v=lih0Z2IbIUQ  

http://www.youtube.com/watch?v=lih0Z2IbIUQ
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Affektiv dysregulering 
 

 

• Forelderen tåler ikke barnets emosjoner 

– Dysregulering (stress)  
• tar lenger tid x Bebe + pappa i parken) 

 (x; mamma med 8 mån) 

•  x barnehagejenta i sklia) 

• Hva skjer hvis man ikke ”er i” sine opplevelser? (X: sorg) 

 

 

Omsorgspersoner skal være ”større, sterkere, klokere og god” 

 

Noen foreldre blir uforståelig 
 

– Gi eksempel på en gang du har sett affektiv dysregulering 

– Gi eksempel på en gang du har kjent på dette selv 

 
 

 
 

 

 

•   

 

http://th01.deviantart.com/fs17/300W/i/2007/138/0/4/I_try_not_to_cry____01_by_SpookyEatMeToast.jpg
http://jscafenette.com/wp-content/uploads/2009/04/clip_image001.jpg
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Affektregulering og tilknytning 
”I’m here and you’re worth it - You are here, and therefor I must be worth it” 

  

 

• Markert og umarkert effekt fra omsorgsperson 

• Barn vil raskere reguleres (komme ut av stress) hvis omsorgspersonen tåler 
å være i stressen 

 

• Når det er mulig – følg barnets behov 

• Når nødvendig – ta kontroll 

 

 

• Hvis barnet har trygg tilknytning fører det til en forutsigbar 
affektregulering 

– Gir barnet et sammenhengende selv  

– Hjelper barnet fra co-regulering til selvregulering 

– Til slutt tåle, reflektere og uttrykke følelser, bruke dem interpersonlig 
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Å være i en annens sinn (inntoning) – fører til trygghet 

• We each seek to know that we are held in the mind and heart of another  

   (Diana Fosher) 

 

• Nysgjerrighet på barnets uttrykk 

• Inntoning skjer ved at den voksne matcher barnets 
uttrykk, men på en måte som gjør at barnet kan skille seg 
selv fra den voksne 

• Også fremhenting av et potensial hos barnet gjennom å 
forsterke 

– (et halvt skritt forran) 

• Oppmerksomheten rettes mot det som ligger bak 
atferden 

• Gyldiggjøring av opplevelsen 

• Emosjonsregulerende  

• På denne måten får barnet hjelp til å få tak i ”følelsen av 
seg selv” , selvfølelsen 

 

• Ønske om å være en betydningsfull annen 

– Viktigere enn å bli kvitt uønsket atferd raskt 

– X; kari i bhg 
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Feilinntoning og reparasjoner  

• Brudd og reparasjoner  

• At det ikke er farlig 

• Barn tåler og SKAL ha feilinntoning 

• Perfekte speil gir en dårlig forståelse av forskjell mellom ”deg og 
meg” 

• Lærer gjennom frustrasjon og særlig av reparasjon 

• Skadelig hvis de skjer til stadighet 

• Skadelig hvis de skjer uten reparasjon 
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Hvordan forstå og møte barn som er utsatt for kontinuerlig feilinntoning? 

• Vet hvordan barnet har lært seg kjærlighet – tilknytning – 
preger måten barnet sender signaler på 

 

• Gjenkjenne mentalt funksjonsnivå og møte på samme nivå 

 

– Hvordan barnet ”fyller opp koppen” 

– Hvordan søker trøst og nærhet 

– Unngåelse av dette,  

– Hvordan barnet forstår de voksnes handlinger.  

 

• Hvordan barnet håndterer utfordringer 

 

• Hva som gjør barnet redd og stresset 

 

• La barnet ha kontroll, men vær tilgjengelig - Trauma = tap av kontroll – 
maktesløs.  

• Krever at barnet opplever å ha en slags kontroll. Kan skade hvis man 
bruker tvang 
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Følelsesmessig regulering og forberedelse hos barn 

• Barn som er utrygge har en svakere evne for 
regulering og mentalisering 

• De kan ha behov for følelsesmessig forberedelse 

• = det settes ord på hva man tror barnet tenker og 
føler, forut for det som skal skje.  

• X; barn som skal gå på juleforestilling og er 
engstelig 

• Blir de ikke større? 

– Den mest effektive måten å roe barnet ned 
er å mentalisere barnet og er med i følelsen 

• X; barn som er motorisk urolig og ikke sitter 
stille i en situasjon som krever det.  

– Gi barnet en forståelse for det og kun stille 
krav som man mener barnet kan klare 

• Normalisering og aksept, samt deling av følelser 
er en effektiv måte å roe barnet og gjøre det mer 
forberedt på utfordringer. 
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Rydde opp i følelsesmessig kaos  
• Ofte ønsker vi å være respektfulle 

gjennom å spørre hva som har 
skjedd/hva barnet føler istedenfor å 
snakke for barnet 

• Mange utrygge barn har uklare 
bilder/historier ift hva de har opplevd 
og lite ord for følelser – får lite svar 

• Snakke for barnet (på en undrende 
måte) med en åpenhet og nysgjerrighet 
ift hva som foregår i barnet gir vi barnet 
hjelp til å rydde opp i kaos og skape 
forståelse av seg selv 

• Beroligende å bli tenkt og snakket om 

• Hvis protest tar man barnets 
fortolkning 
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• Vi tilskriver intensjoner i alt vi ser – vi leser mening for å kunne forstå 

• Diskuter – hva tenker du? Hva tenker Obama? Hva tenker Zarkosy? 

• Noen ganger gjør vi det bra og andre dårlig  - hvorfor det? 

• Noen gjør det ofte dårlig – hvorfor det? 
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Mentalisering   
• Vår evne til å forstå egne og andres følelser, tanker og motiver. Å se seg selv utenfra og andre innenfra og 

trekke mening ut av det. 

• Hildonen, 2011 

• Holding mind in mind 

• We each seek to know that we are held in the mind and heart of another  
    (Diana Fosher) 

 

• Inneboende drivkraft  

– oppfatte og tolke menneskelig atferd i termer av intensjoner (tanker, følelser, ønsker osv) 

– DET ER ALLTID EN GRUNN 

 

• Vi kan forestille oss andres indre og lagre forestillingen 

 

• Vi forklarer og rettferdiger egen og andres atferd gjennom å fortolke dem ift andres indre 
bokomliggende intensjoner 

 

• Du er du og jeg er jeg, og vi er lik, men også forskjellig og jeg kan anta, men jeg kan aldri vite 
helt og fullt – Usikkerhet 

 

• OG AV OG TIL ER DET VANSKELIG Å FORSTÅ – om vi IKKE forstår blir verden et skummelt 
sted – mind-blindness (Baron-Cohen) 

X;  psykose 

X:22/7 

X; fosterbarn 

X; følelsesmessige relasjoner 
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Å mentalisere 
• Vi er forskjellige 

– Å se seg selv utenfra og andre innenfra krever anstrengelse OG at du slepper ditt eget 
perspektiv 

– Andre har en annen historie 

– Å stille deg i den andres sko og forestille deg hennes indre 

– x,; fotballskamp – sterk følelsesmessig aktivering gjør at det er vanskelig å se andres 
perspektiv 

• Men vi er også like 

– Må beholde kontakten med ditt eget indre og bruke deg selv som referanse. 

– Du kan forestille deg hvordan det KAN være å være en annen ca. 

– X; sette seg inn i at det er vanskelig å ikke bli forstått, eller at det kan være vanskelig å 
ikke forstå sitt barn 

– X; turist med kart 

 

• Implisitt og eksplisitt 

 

• Usikkerhet – en hovedforutsettning  

–  på seg selv kjenner man andre 

 

• Og du må mentalisere rundt deg selv – fanget i deg selv 

– X; klient 

 

• Om du forstår deg selv bedre vil det også bli lettere å forstå andre 

• Om du får en tydeligere bilde av andre blir det også lettere å forstå seg selv 
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Øvelse 

• Skriv ned 5 trekk hos deg, inkludert 
ett som ikke stemmer for deg. 

• Les opp listen for hverandre og prøv 
å finne ut hvilket trekk som ikke 
stemmer, og begrunn det 
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Øve på å se innenfra – 2 og 2 (en pappa, en baby) 

• http://www.youtube.com/watch?v=MLErNXIYjMg  

http://www.youtube.com/watch?v=MLErNXIYjMg
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Sårbar mentalisering 
• Mentaliseringsevne blir sårbar ved 

– Stress  

– tk-aktivering /emosjonsaktivering  

• Hvor ofte, når og hos hvem? 

– Alle!!!  

– Noen mer sårbar – oftere problemer 

• Transaksjon mellom barn og foreldre 

• Predisposisjon (prematur, russkade) 

• utviklingshemming 

• Tk/emosjonsretuleringsvansker – hva aktiverer systemene? 

• Sårbare familier – psykisk sykdom, rusmiddelmisbruk, vold 

 

• Forelderen klarer ikke å representere barnet  

– Å skille på indre og ytre – å se signaler som å ha en indre motsvarighet(x; 8 mnd barn i 
spedbarnsgruppa) 

– Mellom seg selv og barnet/andre (hvis jeg kjenner meg trist betyr det at mitt barn er trist X; mamma 
på avrusning) 

– Mellom fantasi og virkelighet (X; butikktur etter heldagstur ute. hvis jeg tenker at barnet mitt vil 
straffe meg så vil det det) 
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Hva skjer med mentalisering ved omsorgssvikt? 

• Om man ikke har blitt mentalisert rundt vil man ha vansker med å 
selv mentalisere 

 

• Utviklingsnivået blir asymmetrisk  

– Noen ferdigheter er utviklet aldersadekvet 

– Andre ferdigheter er utviklet tilsvarende et litet barns 

– Ofte preget av traumer 

– Utfall: Komplekse relasjoner, atferdsvansker, personlighetsvansker, 
destruktiv og selvdestruktiv atferd 

 

• Kompensere det som mangler vil være nyttig – relativt langvarig og 
ofte tar man til… 

• Hurtige løsninger 

• Straff  

 

• Mentaliseringsbasert oppfølging – barnets/foreldrenes sind i sitt 
sind fører til 

– Bedre forståelse og aksept for eget sinn 

– Skape bedre relasjoner – mer forståelse og aksept 

– Et mer stabilt liv 
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En uløselig konflikt  
når den som skal tilby trygghet når ting er skummelt er den som skremmer 

• http://www.youtube.com/watch?v=MWJzWl3k45E  

http://www.youtube.com/watch?v=MWJzWl3k45E
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Moden mentalisering 
• 4 år 

• Integrering av teleologisk tenking, 
psykisk ekvivalens og late-som-leie 

• X; slem apa 

Sammen med PRAT OM FØLELSER 
(spesielt årsak til følelser), 
HISTORIEFORTELLING (egen og 
andres) OG LIKSOM-LEK  er 
MENTALISERINGENS VIKTIGSTE 
BYGGESTENER 

 

Fremmes av foreldrenes historiefortelling 
om barns liv – foreldrene er forfatteren! 

(hvordan forteller vi historien om våres 
eget liv? REFLEKTIV FUNKSJON) 
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Å holde den andre i sitt eget sinn 

• At man eksisterer i andres sinn også 
når man ikke er tilstede 

 

– Barn i omsorgspersonens sinn 

– Omsorgspersoner i barnets sinn 

 

– Viktigheten av å være noen, også 
når man ikke møtes 

 

– X: savn, historiefortelling, ferier,  
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Å jobbe mentaliserende i barnehagen 
 

• Ha fokus på affekt, tilknytning og 
relasjonsmønster 

 

– Hvordan/hva prøver barnet/forelderen å 
kommunisere? 

• Hva trigger følelser hos 
barnet/forelderen/deg som 
fagperson? 

• Identifisere små endringer i følelser 
og mental tilstand 

• Legge vekt på forskjeller i 
opplevelser 

• Plassere affekt i en kausal kjede ift 
mentale opplevelser 
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Smi mens jernet er lunka 
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Usikkerhet  

 

 

• Å hele tiden stille spørsmål om hva som er i den 
andre og hva som er i en selv og hva som skjer 
mellom oss 

 

• Hvordan den andre ser ting innenfra og hvordan du 
ser ut utenfra 

 

• Man vet ikke hvorfor folk tenker som de tenker, en 
om man følger deres tanker åpner en mulighet seg 
ofte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Jo mer man tenker, jo mer innser man at det ikke finnes noe enkelt 
svar… 

• Nalle Puh’s lilla klokbok 



Side  71 ulrika håkansson /  28.03.2014 

Mentalisere eksplisitt 
 - si det høyt 
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Ha en aktiv tilnærming 

 

– Bruk språk aktivt (også ift spedbarn) 

• Kommentere 

• Spør 

• Foreslå 

• MEN; alltid basert på en ”not-knowing-posisjon” 

 
– Mål er å øke antallet mulige antakelser – kompleksiteten i virkeligheten 

øker MEN gjør den mer forståelig 
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Å være mentaliserende med foreldre  
 

 

 

 

• Vær mot andre som du ønsker at andre 
skal være mot sine barn 
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• Hvis man er skadet i relasjon må man heles i relasjon 

• å holde barnet i mente - ”Barnets perspektiv” . Et innenfra-perspektiv hvor barnets indre verden 
hjelpes frem.  

– Hva er det barnet tenker, føler og forestiller seg?  

• Se  tilknytningen hos barnet 

– vær på lag med barnets strategier 

– Fungere som  

• trygg base (trengs først for å kunne bruke forelder som en sikker havn) 

• sikker havn  

• Regulering   gi eks.  

• Lose barnet gjennom følelsesmessige påkjenninger og ubehagelige opplevelser – vær sammen 
med barnet. Affektuttrykk og Regulering  

• Ha en bevissthet rundt relasjonelle aspekter – hva trur du at  ”jeg” føler, hva trur jeg at ”du” føler 
– eksplisitt mentalisering 

• Sensitiv overfor barnets behov her og nå, og samtidig legge til rette for at barnet kan forstå seg 
selv og det som foregår som et narrativ 

• Bekrefte barnets opplevelse og historie 

– X;usynlige barn 

• Være en rollemodell 

• Lek 

• Les 

 

• Det barn ikke ser har de vondt av – jo mindre barn må gruble og håndtere vanskelige ting alene 
desto bedre 

 

Hva trenger barnet fra deg? 
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Hvordan hjelpe der barnet er utsatt for omsorgssvikt og traumer? 

• Vet hvordan barnet har lært seg kjærlighet – tilknytning – 
preger måten barnet sender signaler på 

– Hvordan barnet ”fyller opp koppen” 

– Hvordan søker trøst og nærhet 

– unngåelse av dette,  

– samt hvordan barnet forstår de voksnes handlinger.  

 

• Hvordan barnet håndterer utfordringer 

 

• Hva som gjør barnet redd og stresset 
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Hva trenger barnet IKKE fra deg 
 

• Å ta for gitt at du VET sannheten 

 

• Å ha enkle løsninger på vanskelige situasjoner 

 

• Å se atferd som ”atferd” og ikke signal på hva som skjer i det 
indre hos barnet (hemmer mentalisering) 

 

• Frys ikke ut barna 

 

• Hemme emosjonsregulering og mentalisering 

– (time-out) (den voksne kan ev ta en time-out) 

– Ignorering av atferd 

– De man liker minst skal man streve etter å like best 
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Mentaliseringshuskeliste* 
 

VIKTIGST: empatisk holdning, men ved emosjonell dysregulering kan det være lurt å ha en huskeliste 

 

• Stopp opp! (nå må jeg stoppe opp – ”alarmen går” – Tommy viser sinne) 

– Nå må jeg stoppe opp – barnet trenger… 

 

• Time out? ( trenger jeg en time-out for meg selv for å klare å støtte Tommy, eller er jeg rolig nok 
for å ”være med” han) 

– Vi kan bli overmannet av egne følelser – avvisning/sinne/tristhet – autopiloten tar over 

– Trenger jeg en pustepause for å kunne…, eller er jeg rolig nok for å …(rom for å kjenne etter 
inne i seg selv hva som skjer og akseptere situasjonen) 

– Deretter er det lettere å være tilstede her og nå for barnet 

 

• Tanke og følelsesleser – mentalisere barent (gjette seg til hvordan Tommy har det inni seg – hva 
føler han?) 

– Gjette hva barnet/forelderen har inni seg – hva føler hun/han 

 

• Advokat – mentalisere eksplisitt – si ting høyt (sette ord på det jeg tror han føler og si det høyt) 

– Sette ord på det jeg trur at han/hun føler og si det høyt 

 

• Holde ut og være med (vise at jeg er sammen med Tommy og tåler hans uttrykk) 

– Vise at jeg er sammen med…og tåler hans/hennes uttrykk 

– Hildonen, 2011 
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Eksempel på bruk av huskelisten 

Først stoppet jeg opp (1. Stopp opp) og registrerte at det oppstod 

en episode mellom Tommy og et annet barn. Jeg registrerte da at 

jeg tenkte ”å nei, nå igjen” inni meg. Jeg tok en liten ”time out” 
for meg selv ved å trekke pusten dypt tre ganger og stilte 

sprøsmål til meg selv som: hva er det jeg reagerer på? (2. time 

out). Deretter tenkte jeg inni meg at jeg syntes det så ut som 

Tommy både var frustrert og lei seg (3. tanke og følelsesleser). 

Jeg gikk så bort til han og var advokat ved å si ”nå trur jeg du er 

sint og lei deg på en gang jeg, Tommy”. Jeg sa så at det er helt 

greit å bli sint, men at han ikke kan ødelegge ting selv om han er 

det (4. advokat). Jeg prøvde så å være med han og sa ”nå går vi 

litt bort her vi to, så er jeg med deg til du har det bedre Tommy (5. 

holde ut og være med). 

Kjersti Hildonen, 2012 
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Å møte barnet mentaliserende 
• Å ha et barneperspektiv – at den voksne prøver å forstå og sette 

seg inn i barnets tanker og oppfatninger og bruker forståelsen 
til å prøve å gi riktig hjelp og støtte 

 

• Den voksne ”oversetter” det barnet sier og viser 

 

• Lose barnet gjennom følelsesmessige påkjenninger og 
ubehagelige opplevelser – vær sammen med barnet 

 

• Sensitiv overfor barnets behov her og nå, og samtidig legge til 
rette for at barnet kan forstå seg selv og det som foregår  

 

• Det barn ikke ser har de vondt av – jo mindre barn må gruble 
alene desto bedre 
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Side  80 

Forandre omsorgsgivers opplevelse av barnet 

• Ta utgangspunkt i hvordan foreldrene oppfatter barnet, barnets intensjoner og foreldrenes opplevelse av egen betydning 

 

• Øke sensitivitet gjennom å vise på barnets behov og uttrykk – snakke med foreldre og vise hvordan barnet viser initiativ, 
interesse og behov 

 

• Omtale barnet positivt 

 

• Peke på likheter mellom trekk hos barnet og hos omsorgsgiver 

 

• Vise interesse for barnets utvikling 

 

• Vise hvordan barnet reagerer på omsorgsgiver.  

 

• Vise følelsesmessig engasjerte av forelder-barn-relasjoner. Snakke om dem 

 

• Tydeliggjøre hvor viktige foreldre er for barns utvikling 

 

• Få foreldre å delta i samtaler om hvordan de selv bidrar til å forme barns utvikling 

 

• Bekrefte positive ting foreldre allerede gjør 
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Intervensjoner ved tilknytningsvansker 
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Hva har barna godt av? 
 

 

 

 

• Tilby relasjon 

 

• Vær en person som betyr noe -  tilby en 
korrigerende emosjonell opplevelse 

 

• Det som er godt for alle, er også godt for disse 
barna, de skal bare ha mer av det – 
oppmerksomhet, validering og positive ting 
 

• Gi barna utviklingsmessig emosjonell 
korrigering 

• X, trøst 

 

• En følelse av sammenheng i livet 

 

• Modige voksne 
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83 



Side  84 ulrika håkansson /  28.03.2014 

Takk for meg 

• Ta gjerne kontakt; 

• Ulrika Håkansson 

  ulrika.hakansson@bufetat.no 

  tlf; 466 16 452 

mailto:ulrika.hakansson@bufetat.no

