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Traumer  
hos fosterbarn

Atferd

Av Åse L. Larsen, redaktør•	

Mange barn som bor i fosterhjem har opplevd 
traumatiske hendelser. Hva er det som 

kjennetegner traumatiserte barn og hvordan bør 
man møte disse barna?
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Hva er et traume?
En traumatisk hendelse inntreffer brått og 
uventet og den som utsettes føler seg 
skrekkslagen og hjelpeløs. Traumer kan for 
eksempel være voldelige hendelser, seksuelle 
overgrep, katastrofehendelser eller ulykker. 
En traumatisk hendelse medfører en sterk 
følelse av å bli overveldet av noe utenfor 
ens kontroll. Dette innebærer en stor 
psykisk påkjenning for den som blir utsatt 
for hendelsen.

Når et barn opplever å miste kontrollen 
blir verden farlig og uforutsigbar. Det vil i seg 
selv skape en utrygghet å oppleve en trauma-
tisk hendelse. Dersom det i tillegg ikke er 
noen som kan gi barnet trygghet og en følelse 
av å bli beskyttet, vil det være ekstra belas-
tende å oppleve en traumatisk hendelse.

Mange barn som har måttet flytte i 
fosterhjem har opplevd at nære omsorgs-
personer ikke har beskyttet dem i trauma-
tiske situasjoner. Noen fosterbarn har 
opplevd at det er en omsorgsperson selv 
som har påført dem traumet eller har 
bidratt til at det har skjedd, for eksempel 
ved seksuelle overgrep. Når kilden til 
hendelsen er den samme som den som skal 
verne barnet, får det ikke nødvendig 
beskyttelse og heller ikke hjelp til å regulere 
følelsene sine i situasjonen.

Barnet trenger ikke å være direkte utsatt 
for vold - også når det øves vold mot for 
eksempel foreldre, vil barn kunne bli 
traumatisert. I slike situasjoner blir det 
vitne til at noen som står det nært blir 
utsatt for noe grusomt. Det er en belas-
tende vitnesituasjon å oppleve for barn.

Ikke bare fysisk, men også psykisk vold, 
kan virke traumatiserende. Dersom en nær 
person prøver å ta livet sitt, vil det kunne 

oppleves som en traumatisk hendelse for 
barnet.

Etterreaksjoner
Traumatiske hendelser kan føre til at barn 
utvikler posttraumatiske stressreaksjoner 
(PTS). Dette er normale angstreaksjoner 
som de kan få i etterkant av hendelsen som 
har skaket dem opp. I boka Barn og traumer 
av Atle Dyregrov lister forfatteren opp disse 
som de vanligste etterreaksjonene: sårbarhet, 
frykt og angst, sterke minner, søvnforstyrrel-
ser, skyld/selvbebreidelser, unngåelsesatferd, 
konsentrasjonsvansker, sinne, tristhet, 
kroppslige reaksjoner, lek og gjenspilling av 
hendelsen, vansker i sosial kontakt, me-
nings- og verdiendring (2010). Det post-
traumatiske stresset går ofte over av seg selv 
uten at det medfører langvarige problemer.

Jo mer alvorlig situasjonen har vært, jo 
større konsekvenser. Omfanget av etterre-
aksjonene vil dessuten være avhengig av om 
traumet har vært en enkelthendelse eller 
om det har vært flere gjentagende traumesi-
tuasjoner. Den subjektive opplevelsen hos 
det enkelte barn er også viktig for omfanget 
av etterreaksjonene. Like hendelser kan føre 
til ulike tilstander hos barn fordi utgangs-
punktet for å møte det vanskelige er 
forskjellig.

Dersom en posttraumatisk stressreak-
sjon ikke går over av seg selv, kan det 
utvikle seg til en posttraumatisk stresslidelse 
(PTSD – Posttraumatic Stress Disorder). 
Stresset har da blitt kronisk. Selv om barnet 
er i trygge omgivelser, for eksempel i et nytt 
hjem, vil det kunne ha en indre opplevelse 
av at det som har vært truende tidligere, 
fremdeles er det.

Posttraumatisk stresslidelse
For å få diagnosen PTSD må etterreaksjo-
ner på hendelsen ha vart minst en måned, 
og på en slik måte at barnet ikke fungerer 
slik det pleier sosialt eller i skolesammen-
heng.

PTSD, som tilhører gruppen angstlidel-
ser, er den eneste diagnosen innen psykia-
trien som krever en hendelse, enten ved at 
en selv har erfart noe traumatisk eller ved at 
en har vært vitne til det. I hendelsen skal 
vedkommende ha opplevd dødsfall eller 
alvorlig helsefare, eller en trussel om dette. 
Det skal i tillegg ha vært en følelse av 
hjelpeløshet, redsel eller frykt i situasjonen. 
Man kan ha følt dette mens den akutte 
traumesituasjonen har pågått, eventuelt 
etterpå. Grunnen til at noen blir redde først 
etterpå, er at kroppen i ekstreme situasjoner 
legger all energi i å handskes med det som 
skjer. Redselen kommer derfor noen ganger 
først etter hendelsen.

Ved en posttraumatisk stresslidelse vil de 
påtrengende minnene etter det de har 
opplevd, opptre i kroppen som «flash-
backs», mareritt, følelsesmessige og 
kroppslige reaksjoner. Dette kan inntre 
både når de snakker om det som har 
skjedd, når de tenker bevisst på det, men 
det skjer også ofte ubevisst. Det som skjer 
ubevisst har sin forklaring i mentale 
mekanismer.

Mentale mekanismer
For at en hendelse skal bli lagret som et 
minne, må det lagres i hukommelsen på en 
bestemt måte. Når det gjelder traumer så 
klarer ikke kroppen dette. Det skjer fordi 
kroppen bruker alle krefter på å mobilisere 

En traumatisk hendelse for et barn, kjennetegnes ved at bar-
net blir redd og føler seg overveldet. Opplevelsen innebærer 
opplevd trussel mot eget liv eller helse eller det å være vitne til 
trussel mot andres liv eller helse.

Diagnosen posttraumatisk stresslidelse - PTSD (Posttrau-
matic Stress Disorder) - gis etter kriterier fastsatt i en diagnose-
manual som kalles DSM IV. (Diagnostic and Statistical 
Manual of Mental Disorders, versjon fire). Det er tre kategorier 
symptomer som må være tilstede:

Fysiologisk aktivering - barnet er på vakt i fall noe farlig skal •	
inntreffe.
Gjennopplevelsessymptomer - barnet har mareritt, «flash-•	
backs» og påtrengende minner fra hendelsen.
Unngåelse - barnet unngår steder, lyder, lukter mv som •	
minner om den traumatiske hendelsen.

Kilde: www.forskning.no
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Posttraumatisk stresslidelse (PTSD)
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til flukt eller kamp i den ekstreme situasjo-
nen. Dette kan forklares med at evolusjo-
nen har formet oss slik. Når steinaldermen-
nesket var i reell livsfare, for eksempel ved 
at det møtte et farlig dyr, skulle det bruke 
alle krefter på å komme seg unna. I en slik 
situasjon ble alle andre kroppsfunksjoner 
satt på vent, og hjerneaktiviteten ble skrudd 
ned til et minimum. Selv om omstendighe-
tene har endret seg mye siden den gang, 
fungerer kroppen fremdeles på denne 
måten.

De ubehagelige minnene opptrer som 
«flashbacks» i stedet for konkrete minner. 
Et «flashback» er et påtrengende minne av 
noe som har skjedd tidligere, og dette 
minnet blir ledsaget av de følelser man 
hadde i situasjonen da det skjedde. Den 
traumatiserte forstår ofte ikke hva disse 
påtrengende bildene og vanskelige følelsene 
er, fordi det ikke er meningsdannende.

Det kan være vanskelig for et barn som 
har opplevd traumatiske hendelser å snakke 
om det. Ikke bare kan det være vanskelig å 
sette ord på overveldende følelser og 
«flashbacks», men det kan også være slik at 
barnet ubevisst har benyttet seg av mentale 
mekanismer av typen bortskyvning og 
undertrykking av de følelsesmessige 
reaksjonene som opptrer ved «flashbacks». 
Det betyr ikke at problemene er borte. De 
er så absolutt til stede i barnets indre liv, 
men i stedet for å sette ord på det vanske-
lige, kommer det indirekte til uttrykk 
gjennom barnets atferd.

Hvordan kommer det til 
uttrykk?
Det kan være vanskelig å forstå barn som 
lider av PSTD. Ikke bare er det vanskelig 
for et traumatisert barn å sette ord på hva 
det opplever kroppslig og følelsesmessig, 
men posttraumatisk stresslidelse kan 
dessuten lett forveksles med for eksempel 
den nevrobiologiske lidelsen ADHD 
(Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder). 
Ved PSTD kan det som skjer i barnets 
indre, vise seg atferdsmessig som uro, 
hyperaktivitet og konsentrasjonsproblemer. 
Dette er også symptomer på ADHD.

Det som er spesielt med barn som har 
utviklet en posttraumatisk stresslidelse, er 
at de er preget av at kroppen er i alarmbe-
redskap. De er konstant på vakt mot alt 
som skjer rundt, og når man forbereder seg 
på at noe farlig kan skje, er det naturlig å 
opptre urolig. Menneskekroppen er en 
finurlig innretning, og når den opplever at 

det er en faretruende situasjon, settes den i 
stand til å kunne flykte. Kroppen er 
imidlertid ikke i stand til å skille på om 
faren er reell eller ikke.

Når kroppen er konstant på vakt fordi 
noe alvorlig kan skje, er det også naturlig å 
bli irritert og sint. Mange traumatiserte 
barn kan derfor ha et oppfarende sinne. 
Derfra er veien kort til å bli plassert i 
kategorien «atferdsvanskelig barn» av 
omgivelsene.

Mange vil kunne få søvnvansker og 
problemer med å konsentrere seg. Kroppen 
vil naturlig nok ikke så lett falle til ro og i 

søvn når den tror at noe farlig kan hende. I 
løpet av dagen er barnet mye i aktivitet for 
å slippe å tenke på det som har skjedd. Idet 
det legger seg og blir stille, kommer de 
påtrengende tankene om det som har 
skjedd. Det kan skje igjen, derfor må 
barnet være på vakt. Dette er mekanismer 
som opprettholdes ved PSTD.

Det som også gjør at det traumatiske 
stresset opprettholdes er at de stadig kan bli 
minnet på det som har skjedd gjennom 
traumepåminnere.



14  Fosterhjemskontakt 1/11

Traumepåminnere
Når et barn gjenopplever det traumatiske er 
det ofte fordi det utløses av noe i omgivel-
sene som minner dem om hendelsen. Disse 
utløsende faktorene kalles traumepåmin-
nere. De som opplevde tsunamien i 
Thailand for noen år siden, vil naturlig nok 
bli minnet på det som skjedde ved å se 
urolig vann. Noen vil også kunne reagere 
ved å se stille vann. Slike traumepåminnere 
kan være både situasjoner og ting, men det 
kan også være en tanke eller en følelse som 
utløser reaksjoner.

Traumepåminnerne kan være uforståe-
lige og det kan være vanskelig både for den 
traumatiserte og de som står nær å forstå de 
subtile påminnerne. De kan dukke opp i 
uforståelige situasjoner og lever på mange 
måter sitt eget liv inni barnet. Traumepå-
minnerne minner ikke bare om hendelsen, 

men for barnet er det som om det skjer 
igjen (Jensen, 2011).

Traumepåminnerne aktiverer «flash-
backs» som igjen setter i gang vonde 
følelser. Når et traumatisk minne trenger 
seg på, kan barnet bli lammet slik det ble 
når det opplevde traumet. I slike situasjo-
ner er det ikke lenger de rasjonelle tankene 
som er framtredende hos barnet, men et 
tankesystem som handler på et primitivt 
nivå.

Konsekvenser for livsutfoldelsen
Barn som har utviklet en posttraumatisk 
stresslidelse vil prøve å unngå situasjoner 
som kan minne dem på den traumatiske 
hendelsen. De kan prøve å unngå personer, 
steder eller aktiviteter. Slik unngåelsesatferd 
kan hemme dem i sin livsutfoldelse.

Ungdom som har PSTD kan få et 
forkortet perspektiv på framtida. De er i 
en fase da de skal ut i verden på egen 
hånd, men mange av dem søker hjem i 
stedet for å orientere seg utover i verden. 
Når de trekker seg tilbake, blir det et 
utviklingstrekk som er det motsatte av det 
de skulle vært i. I tillegg har de ofte 
søvn- og konsentrasjonsvansker, og mange 
vil på grunn av dette måtte slutte skolen 
uten å få seg en utdanning. Noen bryter 
med venner fordi de føler at ingen forstår 
dem. Det er viktig at foreldre er ekstra 
oppmerksomme på de ungdommer som 
har slike problemer fordi de kanskje sliter 
med en ubehandlet PSTD.

Vi må også være spesielt oppmerk-
somme på de som er multi-traumatiserte. 
De som har opplevd flere traumatiske 
hendelser er mer utsatt for å få posttrau-
matisk stresslidelse enn de som har 
opplevd èn hendelse. De blir minnet på 
traumene på flere arenaer og dermed vil 
unngåelsesatferden også kunne opptre 
oftere enn hos de som har opplevd en 
enkelthendelse.

Det er også en grunn til å være ekstra 
oppmerksom på de barna som kan ha 
opplevd traumatiske hendelser og som i 
tillegg har opplevd tap av en eller flere 
personer. Dårlig tilknytning til sine 
omsorgspersoner er også en risikofaktor 
for utvikling av posttraumatisk stressli-
delse. Det er derfor grunn til å være ekstra 
oppmerksom på fosterbarn som jo har 
opplevd tap av biologisk familie og som 
ofte har levd under vanskelige forhold i 
sine første leveår.

Fosterforeldres utfordring
Fosterforeldre vet ofte lite om den verden 
deres fosterbarn har levd i tidligere. De 
kan tenke seg til at det har skjedd mye 
med et barn som er tatt under omsorg av 
barnevernet, men de mangler ofte 
informasjon om spesifikke vanskelige 
situasjoner som barnet har vært i. Når 
man ikke vet hva som har skjedd med et 
traumatisert barn, er det vanskeligere å 
bistå i reparasjonsarbeidet. Man kan 
derfor spørre seg om hvordan foster-
foreldres kapasitet til å ivareta et traumati-
sert barn er, så lenge de ikke vet så mye 
om hva som har skjedd med barnet. Det 
er en tankevekker at dette sannsynligvis 
gjelder mange fosterforeldre.

Det kan være vanskelig å vite om et 
barn som har opplevd å måtte flytte i 
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Det er vanskelig for fosterforeldre å vite om deres barn bare 
trenger god omsorg eller også profesjonell behandling for å 
bearbeide det som har skjedd det tidligere i livet. For mange 
fosterbarn har det å måtte flytte i fosterhjem i seg selv vært en 
traumatisk hendelse. Noen har blitt tatt med tvang etter 
episoder som også kan ha vært traumatiske. Det er på bak-
grunn av dette grunn til å anta at mange fosterbarn er  
traumatisert før de kommer i fosterhjem. Dersom det har 
utviklet seg til en posttraumatisk stresslidelse, trenger barnet 
profesjonell hjelp.

Profesjonell hjelp
Barn som har fått en PTSD-diagnose har rett til behandling, 
men det må stilles en slik diagnose før behandling kan settes i 
gang. Å ha bodd sammen med psykisk syke foreldre er ikke 
nok til at de kan få hjelp uten videre. Utredning settes i gang 
på bakgrunn av barnets atferd i etterkant av hendelsen. Det er 
viktig at fosterforeldre har kunnskap om slike ettervirkninger 
for å vurdere om barnet bør utredes.

Når fosterbarn henvises til Barne- og ungdomspsykiatrien 
(BUP) er det som oftest for depresjoner, angst eller for å bli 
utredet for ADHD. Traumer er som oftest ikke utgangspunktet 
for henvisningen. Dette til tross for at mange barn som bor i 
fosterhjem har traumatiske historier med seg fra sitt tidligere 
liv.

Vi har spurt Tine Jensen ved Nasjonalt kunnskapssenter om 
vold og traumatisk stress (NKVTS) om det burde vært 
rutinemessig screening av fosterbarn for eventuelt å oppdage en 
uoppdaget PTSD-diagnose. Hun svarer:

- En del av barnevernets oppgaver er å gjøre en bred kartleg-
ging av barnets situasjon. I den forbindelse bør de undersøke 
hvilke erfaringer barnet har hatt og hvordan barnet har opplevd 
disse erfaringer. Vi anbefaler at man snakker direkte med barnet 
om disse tingene både fordi det ikke er sikkert at andre rundt 
barnet vet om alle de traumatiske erfaringene barnet kan ha 
opplevd og fordi andre voksne har en tendens til å underrappor-
tere barnets symptomer, spesielt de som ikke synes så godt. 
Dessverre så vet vi at barnevernet ikke alltid greier å fange opp 
tidlige traumer i barnets liv. Mange fagfolk mangler også 

Hvordan kan vi hjelpe barn som har blitt utsatt for traumatiske hendelser?

fosterhjem kan ha blitt traumatisert 
gjennom mishandling eller om det «bare» 
har blitt forsømt. I en artikkel i Tidsskrift 
for Norsk Psykologforening, viser forfatte-
ren til forskning som kan tyde på at disse 
forholdene gir forskjellige uttrykk. Mens 
mishandling ofte fører til overaktivering, vil 
forsømmelse kunne føre til underaktivering 
(Eide-Midtsand 2010). Forfatteren vil 
likevel ikke skille sterkt på mishandling og 
forsømmelse fordi det som kan virke som 

forsømmelse på oss voksne, like godt kan 
være traumatiserende for små barn.

Det kan imidlertid være hensiktsmessig 
å skille på om et barn som har opplevd en 
traumatisk hendelse har hatt god tilknyt-
ning til sine omsorgspersoner, eller om det 
har vært i en langvarig omsorgssituasjon 
der det ikke har blitt sett og ivaretatt som 
menneske. Det er bedre prognoser etter en 
traumatisk hendelse dersom god tilknyt-
ning har vært til stede.

Fosterforeldre som vet mye om barnets 
tidligere liv i sin biologiske familie, er i en 
unik situasjon for å hjelpe. På bakgrunn 
av dette er det viktig å få vite mest mulig 
om det barnet man skal ta ansvaret for. 
Her har barnevernet et stort ansvar for å 
bidra med nødvendig informasjon. Det er 
også viktig at fosterforeldre får kunnskap 
om hvordan traumer virker på et barn. 
Denne artikkelen har forhåpentligvis 
bidratt til slik kunnskap og forståelse.

Hovedkilde:
Seminaret Barn, traumer og intervensjoner i 
regi av ISOP med foreleser Tine Jensen fra 
Norsk kunnskapssenter om vold og 
traumatisk stress (NKVTS) (september 
2010).

Litteratur:
Dyregrov, Atle (2010). Barn og traumer. 

Fagbokforlaget.
Eide-Midtsand, Nils (2010). Bortenfor det 

svarte blikket. Tidsskrift for Norsk 
Psykologforening nr. 12/2010.

Jensen, Tine (2011). Posttraumatisk stress 
hos barn og unge – forståelse og prinsip-
per for behandling. Tidsskrift for Norsk 
Psykologforening nr. 1/2011.
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kunnskaper om hvordan traumer virker inn på barns hverdags-
liv. Så det er ikke sikkert at de forstår at barnets nåværende 
vansker eller symptomer handler om de traumatiske erfaringer 
barnet hadde tidligere. Hvis fosterforeldre bekymrer seg for et 
fosterbarn og tror det bærer på tidlige erfaringer som kan ha vært 
traumatiske, ville jeg anbefale dem å samtale med barnet om 
dette. Vi har hatt gode erfaringer med bare å spørre direkte. Det 
er ikke sikkert barnet vil fortelle, men den voksne har da i 
hvertfall signalisert at de vet at barn kan utsettes for vonde 
opplevelser og at de er i stand til ta imot det barnet har å 
fortelle. Det er viktig å ikke insistere på at noe må ha skjedd, 
men være åpen og spørrende.

Hvilken behandlingsmetode er det som brukes på traumati-
serte barn?

- Vi har heldigvis flere dokumenterte metoder for barn som 
plages av reaksjoner etter traumer. Den mest dokumenterte og 
anbefalte metoden er en traumefokusert kognitiv terapi-modell. 
Innenfor denne modellen vil man først gi foreldre og barn grundig 
og saklig informasjon om traumer og hvilke ettervirkninger som er 
vanlig. Dernest vil man lære barnet konkrete metoder for å 
håndtere stress. Barnet lærer videre at tanker, følelser og kroppslige 
reaksjoner henger sammen og at man kan føle seg bedre ved å tenke 
annerledes om ting. Man bearbeider så traumene ved å tegne eller 
skrive historien ned. Gjennom historiefortellingen kan man også få 
tak i uhensiktsmessige tanker barnet strever med, for eksempel at 
det var barnets skyld at noe skjedde. Terapeuten jobber da sammen 
med barnet for å korrigere disse oppfatningene. Barnets omsorgs-
person følger den terapeutiske prosessen parallelt med barnet.

Tidlig intervensjon
Når det settes i gang terapi etter en traumatisk hendelse, er det 
snakk om å reparere en tilstand der ettervirkningene har festet 
seg som posttraumatisk stresslidelse. Når vi snakker om tidlig 
intervensjon, er det for å forebygge slike alvorlige ettervirknin-
ger. Det er tankevekkende at man ikke intervenerer tidlig mot 
fosterbarn som kan ha opplevd traumatiske hendelser, men at 
man venter til barnet har alvorlige symptomer for å bli utredet 
og dermed få hjelp.

Tine Jensen bekrefter at det er en fordel å komme inn tidlig 
i forhold til hjelpetiltak. - Å flytte et barn til et fosterhjem er noen 
ganger det viktigste tiltaket man kan sette inn i forhold til et barn 
som utsettes for vold og mishandling i hjemmet. Vi vet foreløpig 
ikke så mye om hva som er tilstrekkelig og god forebygging, men 
det barn trenger rett etter en traumatisk hendelse er først og fremst 
omsorg og trygghet. Det er mye som tyder på at man ikke skal 
presse barnet til å snakke de første timene etter en traumatisk og 
skremmende hendelse.

Omsorg
Etter traumatisk eksponering vil foreldres omsorg være en svært 
viktig faktor for hvordan barnet mestrer ettervirkingene. Vi 
spør Tine hva slik omsorg bør bestå av?

- Den beste omsorgen er rett og slett å være tilstede for barnet, 
og vise at barnet er i trygghet nå. Det er de helt primære 

omsorgsbehovene som bør være i fokus i første omgang; mat, søvn 
og ro. Vi anbefaler også at rutiner opprettholdes og at hverdagsli-
vet med skole og fritidsaktiviteter kommer i gang så fort det er 
mulig.

Hvordan vet vi at det vi gjør hjelper eller eventuelt ikke 
hjelper den traumatiserte? - Akutte stressreaksjoner er å forvente 
etter traumer. Men de avtar som regel etter de første fire til seks 
ukene. Vi må følge med på om de akutte symptomene avtar. Sover 
barnet godt, spiser det normalt osv. Følg med om ting går i riktig 
retning. Det er ikke alltid så lett å observere barnets stressreaksjo-
ner fordi mye foregår på et «indre plan». Det er viktig å huske på 
at barn er forskjellige.

Hun sier videre: - Vi vet for lite om de medierende faktorene, 
men vi er ganske sikre på at foreldrestøtte, barnets livsstil og 
temperament er viktig. Men det er mye vi ikke vet. Vi må derfor 
følge med på om det er en endring hos barnet etter opplevelsen i 
forhold til hvordan barnet var tidligere.

Hun anbefaler foreldre å gjenopprette rutiner. - Å komme 
inn i rutiner er helsefremmende. Det er også viktig å gi barnet 
følelsen av mestring.

Bevisstgjørende samtaler
Det er ikke slik at terapeutiske samtaler bare er forbeholdt de 
profesjonelle. Det kan faktisk være god terapi når foreldre 
snakker om det som har skjedd på en gjennomtenkt og 
målrettet måte. Det finnes bøker som skal være et hjelpemiddel 
for voksne i slike samtaler, for eksempel boken Barn og traumer 
– en håndbok for foreldre og hjelpere.

For å kunne gå inn i bevisstgjørende samtaler med barnet 
trenger vi mest mulig informasjon om hva som har skjedd. Vi 
spør Tine hva voksne trenger av informasjon for å kunne 
navigere i dette vanskelige landskapet som et traumatisert 
barn utgjør - Først og fremst er det en fordel å vite noe om 
konteksten barnet var i da hendelsen inntraff. Jo mer kunnskap 
vi har, jo lettere er det å være gode hjelpere. Vi kan med slik 
informasjon lettere bidra til meningsdannelse for barnet ved å 
forklare hvorfor barnet reagerer som det gjør i bestemte situasjo-
ner.

Hun sier videre: - Forberede dem på at de kan gjøre uhensikts-
messige koblinger mellom det som er farlig og det som ikke er farlig 
i etterkant av traumatiske hendelser. Et barn som ble slått av sin 
far i beruset tilstand kan for eksempel forbinde lukten av alkohol 
med fare.

- Hvis de får dysfunksjonelle tanker som «Jeg kommer aldri til 
å bli normal. Alle kan se det på meg», så hjelp dem til å tenke 
annerledes. Gi barnet informasjon. Informer barnet for å 
normalisere, men pass på så det ikke blir bagatellisering.

Tine anbefaler dessuten at voksne snakker med barn om 
følelser: - Lær dem å differensiere mellom en følelse og en tanke. 
Snakk med barna om hva følelser er, lær dem å gjenkjenne følelser. 
Det viktigste er å anerkjenne barnets følelser. Barn lærer å 
gjenkjenne følelser ved at de voksne benevner dem. Dette er også 
første skritt til følelsesregulering.

- Men, det aller viktigste foreldre kan gjøre for traumatiserte 
barn er å være stabile, trygge og omsorgsfulle, avslutter Tine.


