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Veiledning for fosterforeldre 

                Om forfatteren 

• Heine Vihovde Vestvik er utdannet barnevernspedagog og har 
mastergrad i sammenlignende europeisk sosialpolitikk. Han er 

sertifisert som COS-veileder i gruppe- og familiemodellen fra 
RBUP Øst og Sør. Han har arbeidet med familie veiledning i 

Bufetat og som saksbehandler i barne vernet. Han 
arbeider for tiden som fagkonsulent ved Solstrand 
Barnevernsenter i Kopervik. De senere årene har han 
gitt ut tre bøker innenfor temaet tilknytning, blant annet 
"Den lille tilknytningsboka" (Publica Bok, 2014). 
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Tiltak

Det er mange faglige grunner til å fokusere på tilknytning og tilknytningsmønster hos 
både barnet og fosterforelderen i veiledningen av fosterforeldre. Solstrand 
Barnevernsenter har utviklet en veiledningsmodell som tar utgangspunkt i den mye 
brukte COS-modellen  i gruppeveiledningen av fosterforeldre. 

ved hjelp av  
Solstrandmodellen

• Av Heine Vihovde Vestvik, 
barnevernspedagog 

Er fosterbarnet ekstra 
sårbart?  
Barn som plasseres i fosterhjem har som 
regel vært utsatt for flere ulike risiko
faktorer som har satt dem i fare for å 
utvikle ulike psykologiske problemer. 
Dette vil bli ytterligere forsterket av 
traumer, for eksempel at barnet har 
opplevd forskjellige former for over
grep, eller vært vitne til familievold. I 
tillegg er ofte selve bruddet med for  
eld rene belastende for barnet (Tidsskrift 
for Norsk Psykologforening, Vol 44, nr 
10, 2007).

Men bildet kan også være mer 
sammensatt. Psykolog Heidi Jacobsen 
sammenligner i sin doktoravhandling 
fosterbarns og biologiske barns til  
knyt ningsmønster ved å undersøke 
mønsteret ved  toårsalder og ett år 
senere. Hun finner at mønstrene i stor 
grad er like i begge grupper, at de er 
stabile over tid, og at de fleste ser ut 
som å ha et trygt tilknytningsmønster 
(Jacobsen, 2013, s 4). Jacobsen foreslår 
at dette har sammenheng med at barna 
hun undersøkte, alle var plassert tidlig i 
livet (før fylte ett år), og at de fleste 
fosterforeldrene i studien ble klassifisert 
som ”trygge” ved hjelp av et tilknyt
ningsintervju for voksne, forkortet AAI 
(Jacobsen, 2013, s 44). 

Et fosterbarn vil med andre ord 
varierer i grad av sårbarhet avhengig av 
sin egen omsorgs og tilknytnings
historie, fra barn som har med seg flere 
gode omsorgserfaringer inn i foster
hjemmet, til barn som har måttet lære å 
ta vare på eller beskytte seg selv. Det er 
også mye ny forskning som tyder på at 
enkelte barn er mer sårbare eller 
påvirkelige enn andre barn i forhold til 
dets oppveksterfaringer (Jacobsen, 
2013, s 40). Likevel tyder senere studier 
på at mange fosterbarn kan få ulike 
utfordringer opp igjennom barn dom
men, for eksempel knyttet til skolegang 
og sosiale relasjoner (Egelund og 
Hestbæk, 2007, og BackeHansen, m.f, 
2014, Nova rapport). 

Tilknytningens betydning for 
barnets utvikling
De siste tiårs forskning på barn har for 
alvor kunnet fastslå hvor viktig tilknyt
ningen er for barnets psykologiske 
utvikling. Tilknytningsforskningen har 
beveget seg fra å tenke på tilknytning 
som en overlevelsesfunksjon som inn  
trer ved redsel, til å forstå tilknytning 
som selve grunnrelasjonen der barnet 
oppdager og lærer om sine og andres 
følelser og det å skille mellom dem. 
Tilknytning forstås dessuten som utvik  
ling av evnen til å mentalisere, samt 
som den relasjonen barnet bruker for å 
konstruere en oppfatning av seg selv. 

Den har beveget seg fra å fokusere på 
fysisk nærhet til psykisk nærhet for 
barnet (Wennerberg, 2011, s 98). Den 
amerikanske barnepsykiateren D. Siegel 
uttrykker det slik : ”Barnets hjerne er 
en lampe, tilknytning er å sette kontak
ten i” (Brandtzæg og Torsteinson, ”Hva 
er tilknytning”, artikkel fra www.
psykologforeningen.no, 18.01.2015). 

COSmodellen (Circle of Security) 
er utviklet på bakgrunn av tilknytnings
forskning, og har ”Trygghetssirkelen” 
som sitt viktigste arbeidsredskap for å 
forstå og å jobbe med tilknytningen. 
Trygghetssirkelen oppsummerer de 
nyeste og vesentligste funnene i til
knytningsforskningen inn i en modell 
for å forstå barns grunnleggende behov. 
Dens utgangspunkt er å bruke en sirkel 
til å forstå hvordan barnet beveger seg 
fra utforskning og lek til trøst og trygg  
het som et utviklingsmønster barnet 
hele veien gjentar. Øvelsen for for
eldrene er ved hjelp av nøyaktige 
observasjoner å klare å plassere barnet 
på sirkelen, og i forlengelsen si noe om 
hvilket behov barnet da har. Modellen 
har vist seg å være pedagogisk enkel å 
forstå, samtidig som den krever at 
omsorgspersonene må forholde seg til 
barnets følelser på en systematisk måte. 
COSintervensjonen har som mål 
setting å skape ”større gap mellom en 
problematisk tilknytning i barn dom
men og voksen omsorg” (Marvin m.f, 
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2015, s 114), eller sagt med andre ord, 
at den skal bidra til å dempe overfør
ingen av indre stress (kalt ”haimusikk” i 
fortsettelsen) fra en generasjon til neste. 

Solstrand Barnevernsenter har i 
løpet av 2015 gått over til en veiled
ningsmodell som tar utgangspunkt i 
COSmodellen i veiledningen av 
grupper av fosterforeldre (”Solstrand
modellen”). Barnevernsenteret har 
ansatte som er opplærte både i 
Virginia og i Spokaneversjonen av 
COS, men veiledningsmodellen har 
tatt utgangspunkt i Virginiaversjonen, 
som RBUP Øst og Sør sertifiserer 
studenter i. 

Trygghetssirkelen 

Gangen i veiledningen – 
Solstrandmodellen 

Forberedelser til oppstart 
Hvis en skal veilede fosterforeldre etter 
Solstrandmodellen vil det være en klar 
fordel at fosterforeldrene har deltatt på 
et COSgruppekurs eller et kurs i 
COSfamiliemodellen i forkant. Det 
kan også tenkes at de går på COSkurs 
parallelt med veiledningen, slik at den 
blir utfyllende. Dette innebærer også at 
en som regel har informasjon, enten 
gjennom en test (Fremmedromtest), 
og/eller et tilknytningsintervju (AAI), 
eller diverse andre indekser, om både 
fosterbarnet og dyaden mellom foster
barnet og fosterforelderen/ene. Dette 
vil være viktig informasjon å bygge 
videre på for gruppeleder og fosterfor
eldrene. 

Solstrandmodellen har grupper med 
57 deltakere, og har erfaring med at 
større grupper enn dette kan gjøre 
gruppen uoversiktlig og gi liten tid til 

hver enkelt deltaker. Gruppen møtes en 
gang i måneden med fri i juli. Det er 
satt opp 3 timer hver gang med korte 
pauser hver time. 

Å være trygge hender for gruppen
To personer som har fulgt et COSkurs 
eller opplæring, leder gruppen. En av 
dem har hovedansvar for veiledningen, 
for så å bytte på denne oppgaven til 
neste veiledning. Et grunntrekk ved 
veiledningen er at gruppeleder er mot 
fosterforeldrene slik en ønsker at foster  
foreldrene skal være mot sine foster
barn. Dette innebærer at leder må 
observere gruppedeltakerne kontinuer
lig, og prøve for eksempel å glede seg 
over eller trøste deltakeren etter hva 
deltakeren har behov for. Dette er ofte 
komplisert, og det er ikke alltid en vil 
klare å dekke alle behovene i gruppen. 
Coveilederen har derfor ofte som sin 
viktigste rolle å hjelpe lederen med 
dette, siden han har en friere rolle i vei  
ledningen. Eksempler på dette kan være 
å ramme inn en ivrig deltaker som 
snakker raskt og usammenhengende, 
og dermed signaliserer ”pass på meg” 
oppe på sirkelen, eller å hjelpe en 
sjenert deltaker som trenger ”beskytt 
meg” for å fortelle noe.

Positiv runde 
Ved første treff for en COSgruppe 
etter Virginiamodellen,  vil gruppele
der som en del av innledningen spørre 
alle deltakerne om de har noe positivt å 
fortelle om barnet sitt. Det kan enten 
være en fin episode sammen med barnet, 
eller for eksempel en egenskap eller noe 
annet med barnet som gjør forelderen 
glad. Her kan man også bruke positive 
samspillsklipp fra film, hvis en har det 
tilgjengelig, for eksempel fra en Frem  
medromstest (Marvin m.f, 2015, s 294). 

På samme måte spør gruppeleder i 
Solstrandmodellen fosterforeldrene om 
en positiv erfaring eller utvikling med 
deres fosterbarn i begynnelsen av hver 
veiledning. Dette er en god anledning 
til å ”glede seg over” (jf sirkelen) barnet 
og fosterforelderen, og er med på å 
bidra til at gruppen selv er oppe på 
trygghetssirkelen og klar for å utforske 
barnets følelser. Listen for hva som er 

positivt kan legges så lavt som nød 
vendig for å få med alle deltakerne på 
en runde, selv om leder kan hoppe over 
enkelte deltakere hvis de selv ønsker det 
og leder ser at deltakeren er ”langt” 
nede på sirkelen. Denne positive rund  
en gjentas for hver treff i Sol strand
modellen, og den tar omtrent 30 
minutter. 

Fra observasjon til konklusjon  
– sirkelhistorier som verktøy 
For hver time er det gitt en lekse om å 
se etter ”sirkelhistorier” fra sitt foster
barn til neste gang. En sirkelhistorie er 
en kort episode eller sekvens med 
fosterbarnet, der det enten er oppe eller 
nede på sirkelen, eller i bevegelse fra 
oppe til nede eller motsatt. Det er en 
fordel at deltakerne skriver ned sirkel
historien sin. Alle deltakerne skal for  
telle en historie for hver gang. Dette tar 
omtrent 2025 minutter for hver del  
taker. Hvis deltakeren ikke har med seg 
en sirkelhistorie, kan de prøve å huske 
en sekvens fra morgenen eller kvelden i 
forveien med fosterbarnet og fortelle 
om den. Det er viktig at alle får fortalt 
en sirkelhistorie hver. 

Et hovedmål i COSmodellen er å 
trene deltakerne i å observere barnet 
sitt før de trekker slutninger omkring 
barnets behov. Dette hjelper ikke bare 
deltakerne med å bedre se og forstå 
barnets behov, men det imøtegår også 
utfordringen med at det vi observerer, 
ofte er ”basert på slutninger vi allerede 
har innarbeidet” (Marvin m.f, 2015, s 
58). Ved å ta utgangspunkt i ulike 
parametere for observasjon, slik som 
ansiktsuttrykk, tonefall, kroppsorien
tering, blikk og nærhet til omsorgs
personen, vil deltakerne få et bedre 
grunnlag for å uttale seg om hvilke 
følelser barnet sannsynligvis har, og i 
neste omgang, hvilket behov det da har. 

Hva så du barnet gjorde? 
Fosterforeldrene starter vanligvis med å 
fortelle en sekvens eller episode, ofte en 
som de selv syntes var utfordrende. 
Etterhvert som historien nærmer seg 
slutten, er en av de viktigste oppgaven 
til gruppeleder å hjelpe fortelleren å 
zoome inn i historien til en sekvens 
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som bare varer i 515 sekunder. Grunn  
en til dette er at signaler og behov tol  
kes og responderes på i en strøm av små 
sekvenser i samspill med barn. En kan 
tenke seg at tilknytningen blir formet 
av tusenvis av små sekvenser, tusenvis 
av ulike erfaringer for barnet. Vi leter 
derfor etter små sekvenser for å bruke 
disse for å lære noe generelt om barnet, 
som ved induksjonsmetoden. Leder 
kan da spørre ”hvor vil du zoome inn i 
historien din?”, og eventuelt hjelpe for  
teller med å finne en god sekvens for 
læring hvis det er vanskelig å finne det 
selv. Leder spør deretter fortelleren om 
å beskrive nøyaktig hva barnet gjorde i 
denne sekvensen. Lederen kan hjelpe 
fortelleren med å beskrive sekvensen så 
grundig så mulig ved hjelp av de ulike 
observasjonsparameterne.  Disse kan 
også stå på en tavle eller lignende for å 
hjelpe fortelleren. Målet er at gruppen 
skal kunne se det for seg som et film  
klipp, og dermed ha forutsetning for å 
bli med i en diskusjon etterpå omkring 
barnets følelser og behov. Ved å zoome i 
historien gjør en det også mulig å be  
skrive en sekvens så nøyaktig som mu  

lig, og en skaper akkurat det lærings
øye blikket som fosterforelderen trenger 
for å blir nysgjerrig og ha lyst til å 
fortsette å observere små sekvenser med 
sitt barn mellom veiledningene. Når 
leder føler at sekvensen er tilstrekkelig 
belyst, kan han spørre gruppen om de 
alle nå kan se for seg hvordan denne 
sekvensen foregikk før en går videre. 

Hva tror du barnet følte? 
Leder henvender seg så til fortelleren, 
og ber ham prøve å si noe om hva han 
tror barnet følte i den sekvensen. Her 
er det viktig å gi tid slik at deltakeren 
får tid til å tenke over spørsmålet. Det 
kan være både utfordrende og kompli
sert å gå fra observasjonene av barnet til 
å finne de sannsynlige, tilhørende føl  
elsene bak atferden. Det er ikke noe 
mål å sette deltakerne fast, og hvis det 
er for vanskelig spørsmål kan leder etter 
hvert spørre gruppen om det er noen 
andre som har forslag omkring barnets 
følelser i sekvensen. Leder må selv vur  
dere om gruppen har blitt trygg nok til 
at dette oppfattes som ok for fortelle
ren. Et annet alternativ er å gå videre 

med neste spørsmål, ”hvor tror du 
barnet er på sirkelen”, og heller komme 
tilbake til dette spørsmålet etter at 
barnet er plassert. Diskusjonen om
kring barnets følelser er viktig, og det er 
ikke et mål å finne ”rett” følelser for 
gruppelederne, men snarere at fortel
leren og gruppen kan ha en engasjert 
dialog om temaet. Det vil ofte være 
vanskelig å si akkurat hvordan barnet 
følte i en viss sekvens, men denne 
metoden gir deltakerne et godt grunn
lag for å si noe om barnets følelser. 

Hvor tror du barnet er på sirkelen? 
Etter at fortelleren har sagt noe om 
følelsene til barnet, er det ofte lettere å 
si sikkert hvor barnet var på sirkelen i 
den beskrevne sekvensen. Det vil av og 
til være litt motstand i fortelleren mot å 
plassere barnet der det var i sekvensen, 
fordi plasseringen på sirkelen i neste 
omgang utløser et eller flere av de fire 
behovene enten oppe eller nede på 
sirkelen (se sirkelen), og fortelleren vet 
med seg selv at han ikke klarte å gi 
barnet dette i sekvensen. Det er da 
viktig å holde fokuset på barnet, og 
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eventuelt gå tilbake og gjenta hvilke 
føl elser barnet sannsynligvis hadde, og 
eventuelt bruke gruppen for en bredere 
diskusjon hvis det er en trygg gruppe. 
Men like viktig er det for leder å hele 
veien understreke at målet med disse 
historiene er å lære mer om sitt barn, 
og ikke å vise at en har vært flink eller 
lyktes, selv om det også er fint. Det er 
et like viktig poeng at vi ofte mislykkes 
med å lese følelser og behov, og at dette 
er uunngåelig i alle foreldrebarn 
dyader (se mer under ”Reparasjon”).

Det vil være viktig å spørre fortelleren 
om barnet, nå som vi vet hvor det er på 
sirkelen, sender ledende eller villedende 
signaler om sitt behov i sek vensen. 
Mens ledende signaler leder omsorgs
giveren direkte til barnets behov, for 
eksempel slik gråt fremkaller en trøste  
respons, leder villedende sig naler om  
sorgsgiveren bort fra behovet, for eksem
pel ved å gå vekk når en trenger trøst, 
eller å klamre seg til om sorgs giver når 
en trenger støtte til utforskning. Foster  
barnet har som regel med seg flere 
villedende signaler som det har utviklet 
i enten et utrygt eller desorganisert 
tilknytningsmønster, og som til sam  
men utgjør barnets tilknytnings møns
ter. (For en kort forklaring av tilknyt
ningsmønstre, se for eksempel Vestvik, 
2014, ”Den lille tilknytnings boka”.)  I 
forlengelsen av dette bør en også repe  
tere hvordan barn utvikler ”haimusikk” 
i forbindelse med traumer eller vonde 
erfaringer, og at denne spiller i hodet på 
barnet og aktiverer villedende signaler i 
situasjoner som på en eller annen måte 
minner om det traumatiske eller vonde, 
ofte helt uskyl d ige eller hverdagslige 
situasjoner.  

Det vil altså ofte være sekvenser med 
villedende signaler som bli beskrevet, 
og som i COSkurset/terapien er det et 
mål for fosterforeldrene å hjelpe foster  
barnet med å starte å sende mer ledende 
signaler til omsorgspersonen. Det er 
viktig at det er enighet i gruppen om at 
barnet har sendt et villedende signal før 
en fortsetter gjennomgangen. Denne 
diskusjonen kan ofte fortsettes under 
neste punkt, og av og til må en bevege 
seg tilbake til starten av gjen nom gangen 
for å få enighet omkring dette. 

Hva tror du barnet trenger av deg? 
Når det er fastslått hvor barnet er på 
sirkelen, er det også ofte lettere for for  
telleren å si noe om hvilke behov barnet 
hadde i sekvensen. Hvilket behov sendte 
det signal om med sin atferd? Her er det 
også ofte fruktbart å koble gruppen inn 
for forslag. Det kan ofte være at barnet 
har flere av behovene på en gang. Sam  
tidig er det viktig å holde fast på de 
behovene som står i firkanten i model
len, og ikke la fortelleren eller gruppen 
lage nye behov tilpasset sekvensen. 
Dette vil ofte inntreffe hvis barnet har 
sendt et villedende signal, for eksempel 
isolert seg nede på sirkelen. Da kan det 
for eksempel bli et press i gruppen om 
å konkludere med at barnet sender et 
ledende signal om å ”være for seg selv”. 
Men dette er ikke ett av behovene i 
sirk elen. De behovene som står i fir  
kantene oppe og nede er de mest grunn  
leggende barnet har, og det er disse vi 
med hjelp av forskningen kan være 
sikre på at barnet har (Marvin m.f, 
2015). På denne måten får fosterfor
eldrene hjelp til å se hvilke behov barnet 
sannsynligvis har bak den villed ende 
signaliseringen. Å klare å lese ”igjen

nom” fosterbarns villedende signaler og 
respondere på dets egentlige behov, vil 
på sikt være det som hjelper fosterfor
eldre og fosterbarn å bygge nye, trygge 
samspills og tilknytningsmønstre. 

Er dette et ”følg meg” eller ”ta ledelsen” 
øyeblikk? 
Som en siste del av analysen går en inn 
på hvordan fortelleren handlet i situa  
sjonen. Utgangspunktet kan være å 
spørre om sekvensen var et ”følg meg” 
eller ”ta ledelsen”øyeblikk. Det første 
forbindes ofte med ledende signaler, 
mens en ofte må ta ledelsen ved vil  
ledende signaler, for eksempel å gå etter 
barnet når det avviser omsorgsperso
nen. Et barn kan ha ”følg meg”øye
blikk oppe på sirkelen, mens et annet 
kan ha ”ta ledelsen” oppe på sirkelen. 
Det er observasjonen av signalet, 
plasseringen på sirkelen, og behovet 
som vil avgjøre dette. 

Nå er det rett tidspunkt for å gå inn 
på fortellerens egen ”haimusikk”. Det 
er viktig for gjennomgangen at del 
takeren ”sparer” hvordan de selv følte 
det i sekvensen med barnet til slutt. 
Gruppeleder kan derfor kort og vennlig 
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ta imot følelser på et tidligere tidspunkt 
i gjennomgangen, men samtidig gi 
beskjed om at en skal gå mer inn på ens 
egne følelser som et siste punkt. Det 
gjøres for å vise at det er barnas følelser 
og behov som må komme først, og 
samtidig for å trene på å holde tilbake 
egne følelser og ”haimusikk” der disse 
kan forstyrre lesningen av barnet og 
dets behov. Ved å spørre fortelleren 
hvor dan det føltes for han, og hvor han 
var på sirkelen, hjelper en fortelleren 
med å bli bevisst sin egen «haimusikk» 
og se hvilken rolle den spiller for for  
ståelsen og dekningen av barnets behov. 
Det vil være viktig for gruppeleder å 
over tid hjelpe deltakerne med å forstå 
hvor på sirkelen de selv føler mest 
”haimusikk”, for å på den måten gjøre 
det enklere å avdekke egne forsvars
meka nismer (Marvin, m.f, 2015, s 
109). Målet er å la fosterforelderen selv 
få utforske og reflektere over sin «hai  
musikk» i de trygge rammene gruppen 
gir, og slik avdekke sine ”underbrukte 
kapasiteter” (Marvin m.f, 2015, s 111). 

Det er ikke nødvendigvis et mål at 
fortelleren skal ha handlet rett i sekven  

sen, selv om det er bra hvis dette har 
skjedd, men snarere at han kan bruke 
analysen som en utforskning av barnets 
og egne følelser.  Gjennomgangen bør 
likevel ende med at gruppen stort sett 
er enig om hvilket behov barnet hadde 
i sekvensen, og at forteller kan si noe 
om at han helt, delvis eller ikke klarte å 
dekke barnets behov. I denne prosessen 
er det viktig at gruppeleder gir fortel
leren opplevelsen av å få sine behov 
dekket, avhengig av hvor forteller er på 
sirkelen ved slutten av gjennomgangen, 
og hvor sterk «haimusikken» ser ut til å 
være for fortelleren når han forteller. 
Det kan for eksempel være at forteller 
har greidd å trøste barnet i situasjonen, 
til tross for kraftig «haimusikk», og at 
leder og gruppen kan glede seg over det 
sammen med fortelleren. Men det kan 
også være at fortelleren ikke har klart å 
dekke barnets behov, og trenger ”trøst 
meg” eller ”vis godhet for meg” for å 
komme seg opp på sirkelen før han skal 
hjem til barnet. Begge versjoner er like 
lærerike for både fortelleren og gruppen. 
Her er det viktig for lederen å trå var  
somt, og ikke ha som mål å ”avsløre 

haimusikk en» til fortelleren, men heller 
tenke på oppdagelse av egen «haimusikk» 
som en gradvis prosess med ulikt tempo 
for alle. 

Hvis du som gruppeleder merker at 
relasjonen mellom deg og fortelleren får 
et lite brudd, for eksempel ved at man 
presser fortelleren for mye, må en gjøre 
et forsøk på å reparere dette. Hvis en 
opp dager bruddet etter timen sammen 
med cotreneren, kan en reparere før 
start neste gang eller i mellom veiled
ning ene. Den beste strategien er som 
regel her å snakke direkte og åpent om 
hva en har tenkt – ”jeg er usikker på 
om jeg presset deg litt mye sist time, jeg 
bekla ger hvis jeg ble for ivrig”. 

Hvis gruppeleder tror det vil hjelpe 
fortelleren med å jobbe med egen «hai  
musikk», kan han som en siste del av 
gjennomgangen, spørre fortelleren om 
å forestille seg hvordan sekvensen 
kunne ha endt dersom det var mulig å 
snakke helt åpent med barnet i den 
situasjonen, eller hvis fortelleren kunne 
snakke eller handle ”helt fritt” i situa  
sjonen. På den måten kan fortelleren 
avslutte med å oppsummere hvilke 
aktive følelser som var i begge i situa
sjonen. ”Jeg forstår at du var trist og lei, 
men jeg var sint og trøtt”, og even  
tuelt noe om hvordan en skulle likt å 
gjøre det hvis en kunne gjøre det på 
nytt. ”Jeg skjønner du bare trengte at 
jeg forstod at dette var vanskelig for 
deg” ( jf ”Organiser mine følelser”). I 
tillegg hjelper en på denne måten for  
telleren med å forberede seg mentalt på 
å handle slik en kunne ha ønsket ved 
neste anledning, noe som vil øke 
sannsynligheten for at det også faktisk 
skjer. 

Gruppedynamikken 
Hver gruppe vil være ulik, og en må 
bruke tid på å forstå og sette seg inn i 
hvordan gruppene fungerer sammen og 
hvordan deltakerne påvirker hverandre. 
Et hovedmål i veiledningen er at del  
takerne skal bli trygge på hverandre. 
Her har lederen og colederen en viktig 
rolle med å være ”større og sterkere, 
klokere og god”, jf Trygghetsirkelen, for 
gruppen. Trygg ledelse betyr at en både 
må styre gruppen hvis det sendes sig  
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naler som får en deltaker ned på sirke  
len eller at deltakerne er nede på sirke  
len av andre grunner, og å la gruppen 
jobbe selvstendig og utforske når kvali  
teten på utforskningen er god i grup
pen. Det er mye styrke til å utfordre 
egen «haimusikk» og å finne rett følelse 
og behov i en trygg gruppe, og de opp  
dagelsene gruppen gjør sammen, er ofte 
mer betydningsfulle enn de som gruppe  
leder forsøker å ”oppdage” for dem. 
Hvis gruppen har en fruktbar diskusjon 
om et barns behov, kan det beste for 
gruppeleder være å glede seg over ut  
forsk ningen til gruppen, fremfor å 
forsøke å styre diskusjonen mest mulig. 
Det kan være en god regel å følge 
gruppens behov med mindre det er god 
grunn til å ta ledelsen. 

Et lite tema hver gang
I Solstrandmodellen prøver en å kombi  
nere veiledningen med litt teori for 
hver gang. Det beste tidspunktet for 
dette er etter første eller andre pause, 
avhengig av hvor lange bolkene har vært. 
Temaene en tar opp vil være repeti sjoner 
fra COSkurset. Her er fem forslag til 
temaer som en kort kan omtale, og som 
oftest også kunne vise et filmklipp til 
og ha en liten diskusjon rundt. 

De ulike behovene i sirkelen
Det kan være en god idé å ta for seg de 
ulike behovene i sirkelen og drøfte hvor  
dan dette behovet kommer til uttrykk, 
hva som er så viktig med det behovet, 
og hva dekningen av behovet vil hjelpe 
barnet med videre i livet. For eksempel 
vil en forelder som støtter barnets ut  
forskning med å ”ha det fint sammen 
med meg”, lære barnet at å utforske og 
å leke er gøy, og gjøre at det føler seg 
trygt med å lære nye ting i livet. Det er 
ofte behov for å snakke inngående om 
behovet ”organiser følelsene mine”, da 
det er så mange ulike signaler som leder 
inn mot dette behovet, svært ofte vil  
ledende signaler. Det er ofte i forbind
else med dette behovet vi finner den 
atferden som fosterforeldrene synes er 
mest utfordrende, og som utløser mest 
«haimusikk» i dem. Det er også dette 
behovet som i mange tilfeller er vanske  
ligst å vite hvordan en skal dekke, og 
som trenger en ekstra god utforskning 
og diskusjon. 

Villedende signaler 
Det kan være viktig for gruppa både å 
ha diskutert forskjellen på ledende og 
villedende signaler, forskjellige eksemp
ler på dette, samt hvordan de villed

ende signalene får oss til å føle som for  
eldre. For eksempel er det lett å bli 
utrygg, forvirret, sint, avvist eller såret 
av et villedende signal, mens et ledende 
signal vil få forelderen til å føle seg 
rolig, selvsikker og sikker på barnets 
behov. I forlengelsen av dette kan en 
derfor også si at hvis en klarer å være 
bevisst på hvordan en føler når barnet 
sender signaler, kan en også si noe om 
hvorvidt en har mottatt et ledende eller 
villedende signal. Dette kan være til 
hjelp for fosterforeldrene for å lære å 
skille mellom signalene, og å se etter 
begynnende ledende signalisering. 
Dette kan for eksempel være et barn 
som tidligere sprang på rommet sitt, 
men som nå klarer å si at hun er lei seg.  
Å se etter begynnende ledende signali
sering kan også gis som selvstendig 
lekse, da som en del av sirkelhistorien. 
(”Kan du se etter en sirkelhistorie med 
begynnende ledende signalisering til 
neste gang?”)

Reparasjon
Reparasjon ved brudd er sentralt i COS 
modellen, og det er viktig å repetere og 
holde ved like barnets behov for en 
reparasjon når det er nede på sirkelen. 
Noen ganger, og kanskje oftere enn hva 
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man tenker, er det forelderen selv som 
forårsaker bruddet, for eksempel ved å 
si nei, avvise, unnlate å se, eller på 
andre måte å være usensitive for barnets 
behov. Det er viktig å understreke at 
slike brudd er helt normale, og at en 
må regne med mange slike i løpet av en 
dag. Det er ikke antall brudd som er 
problemet, men mangelen på repara
sjon. Mangel på reparasjon over tid er 
ofte starten på utrygge tilknytnings
mønstre. En reparasjon, også en for  
sinket reparasjon, vil lære barnet at 
relasjonen mellom forelderen og barnet 
tålte også denne vanskelige situasjonen, 
og gi det et nyansert bilde på hvordan 
dets fremtidige nære relasjoner vil bli. 
Det er også en viss trøst i å tenke på at 
ethvert brudd er en gyllen sjanse til å 
styrke relasjonen til sitt barn. Å se etter 
sirkelhistorier med reparasjoner kan 
også gis som en selvstendig lekse. 

Selvregulering 
Etter hvert vil det være naturlig å se 
etter tendenser til selvregulering hos 
barnet. Selvregulering inntreffer når 
barnet over tid opplever nok samregule
ring av sine følelser, og blir klar for å 
prøve å mestre emosjonelt utfordrende 
situasjoner på egen hånd. Tendenser til 
selvregulering kan for eksempel være et 
barn som går fra å slå fosterforeldrene 

når hun er uregulert, til å klare å bare 
gå på rommet sitt. Et annet eksempel 
kan være et barn som tør å leke flere 
minutter for seg selv uten å klamre seg 
til fosterforelderen. Det er viktig å 
understreke at selvregulering kommer 
av seg selv, og at utviklingen av barnets 
evne til selvregulering ikke skal presses. 
Når barnet er klar, gir det beskjed om 
det med hjelp av sine signaler. Pass på å 
ikke forveksle økt selvregulering med 
villedende signaler nede på sirkelen. 
Hvis en er i tvil, analyser barnet med 
hjelp av sirkelen. Barnets alder, historie 
og tilknytningsmønster må tas i 
betraktning for å være sikker på at man 
snakker om selvregulering i barnet. 

Hvem er dine trygge hender? 
Et tema som også bør drøftes er hvem 
som er fosterforeldrenes trygge hender i 
hverdagen. Par vil som regel være trygge 
hender for hverandre, men også dette 
kan være vanskelig av og til. Det er også 
mange som trenger flere trygge hender 
enn partneren, for eksempel venner og 
familie. Dette er også naturlig, og det 
viktigste er at fosterforeldrene har noen 
som de føler de kan få støtte og trøst av 
ved behov, og som ser dem når de har 
gode stunder med sitt fosterbarn. Som 
en del av dette temaet kan en godt 
drøfte hvordan en signaliserer til sin 

partner eller sine trygge hender, er det 
for eksempel noen følelser som en 
sender villedende signaler om? På hvil  
ken side av sirkelen er det vanskeligst å 
sende ledende signaler? Hvor er det 
lettest?  Og på hvilken side ønsker en å 
bli mer bevisst sin egen «haimusikk» og 
villedende signaler? Dette vil være et 
viktig tema for par og også som en del 
av ens egen selvutvikling. 

Erfaringer så lang
Tilbakemeldingene fra fosterforeldrene 
så langt er at dette er en god modell for 
både å systematisere veiledningen, og 
sørge for at en få snakket om det som 
føles mest sentralt i dyaden med barnet 
for hver gang. Det er ofte overraskende 
hvor raskt sirkelen hjelper fortelleren og 
gruppen til å fokusere på det som ofte 
er de sentrale utfordringene til fosterfo
reldrene, og også positivt at den på 
enkelt vis foreslår løsninger. 

Modellen hjelper fosterforeldrene til 
å holde et overordnet fokus på relasjon
en i samspillet med sitt fosterbarn, og 
hjelper dem med å forstå barna bedre. 
Med sitt enkle oppsett hjelper den del  
takerne til å fokusere på barnets behov, 
og gir samtidig mulighet til å utvikle 
bevisstheten omkring hvordan egne 
følelser spiller inn på tolkning og dek  
ning av barnets behov. 
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