
 Fosterhjemskontakt 2/10  17

Vi veksler døgnet rundt mellom forskjellige 
tilstander – vi sover, dagdrømmer, er våkne 
eller aktive. Det som kjennetegner flyttil-
standen er at vi er oppslukte av det vi 
holder på med. Det føles som om tiden står 
stille når vi er i flyt.

Vi kan være oppslukt av en tanke, en 
hendelse, et menneske eller en aktivitet, og 
følelsen av flyt kan melde seg i alle sam-
menhenger: når vi leker, driver sport, 
trener, elsker, snekrer, strikker, skriver, eller 
bare sitter og tenker. Det er en tilstand som 
alle vil kunne kjenne seg igjen i, og noe 
som mennesker til alle tider har opplevd.

Flyttilstanden skiller seg fra konsentra-
sjon på den måten at ting går av seg selv 
når man er i flyt. Ved konsentrasjon kan 
man ofte trenge å ha fokus på flere ting 
samtidig. Når man er i flyt har man fokus 
på den ene aktiviteten eller oppgaven man 
holder på med der og da, og utfordringen 
passer til den kompetansen vi har for å løse 
den. Her er vi ved kjernen av flyt; det vi 
holder på med er verken for vanskelig eller 
for lett, og det er grunnen til at det føles 

godt å være i flyttilstanden. Den krever ikke 
noe vi ikke har mulighet til å gi, og bidrar 
til en positiv balanse i vårt eget indre.

Opphavet til begrepet «flyt»
I 1990 kom Mihaly Csikszentmihaly ut 
med boken «The psychology of optimal 
experience». Boka er oversatt til svensk og 
heter «Flow. Den optimale upplevelsespsy-
kologi» (1996). Mihaly hadde ønsket å 
finne ut hva som gjorde mennesker 
lykkelige, og han foretok en serie intervjuer 
for å finne ut dette.

Han stilte blant annet 6500 tilfeldig 
valgte tyskere spørsmål om de noen ganger 
engasjerte seg så dypt i noe at de mistet 
tidsopplevelsen. En av dem, som sa at hun 
hadde det slik, svarte at i slike stunder var 
det som tiden bare «fløt».

Dermed hadde Mihaly Csikszentmihaly 
funnet et ord som han kunne bruke om 
denne spesielle tilstanden: Flow, eller «flyt» 
på norsk.

Flyt tilhører en retning innen positiv 
psykologi, som stadig vinner nytt terreng 
internasjonalt. Den tradisjonelle psykolo-
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Flyt, eller flow på engelsk, 
er en menneskelig 

bevissthetstilstand vi kan 
befinne oss i. Det er en 

tilstand både voksne og 
barn har behov for å 

være i. Det er derfor viktig 
å bidra til flyt i vårt eget og 
våre barns liv. Ikke minst vil 

fosterbarna våre kunne 
nyte godt av at vi som 

voksne skaper rom for å 
gå både inn i og ut av 

flyttilstanden.

Relasjoner

Å skap
e rom for f yt



gien kan være for fokusert på problemer og 
negative trekk hos mennesker. Positiv 
psykologi har fokus også på positive 
egenskaper, ressurser i mennesket, og har 
som mål å forbedre livskvaliteten til den 
enkelte. Positiv psykologi bygger blant 
annet på den kjente behovspyramiden til 
Maslow.

Behov for flyt
Psykolog og forfatter Lisbeth Holter 
Brudal, som støtter seg til Mihalys fors-
kning, mener at alle – både barn, unge og 
voksne – i utgangspunktet har behov for å 
gå inn og ut av flyttilstander. Hun mener at 
flyt kan sammenlignes med behovet for 
søvn. Dette behovet har kommet tydelig 
frem i Mihalys undersøkelse av mennesker i 
forskjellige kulturer. Han fant det samme 
flytfenomenet i forskjellige samfunn på hele 
jordkloden.

Lisbeth Holter Brudal mener at mulighe-
ten til å oppleve flyt er medfødt. Dersom vi 
husker tilbake til vår egen barndom, kan vi 
kanskje erindre hvor oppslukte vi kunne bli 
av en lek. Vi kunne leve oss så inn i det vi 
holdt på med at vi glemte ytre omstendighe-
ter som tid og sted. Vi voksne opplever ofte 

det motsatte, fordi mange av oss er styrt av 
klokken og alle gjøremål vi har planlagt. Vi 
ender opp med å løpe fra det ene til det 
andre i et heseblesende tempo. Det blir det 
liten flyt av.

Mangel på flyt
Vi har behov for å gå inn og ut av flyttil-
standen på en naturlig måte, men for å 
komme i flyt trenger vi tid til å gå inn i oss 
selv. I våre dager er det kanskje nettopp tid 
som er mangelvare. Har vi lagt opp et så 
stramt program for dagen at vi ikke har tid 
til å møte oss selv? Om dette sier Lisbeth 
Holter Brudal:

– Det var flere anledninger til slike tilstander 
før. Vi voksne har på mange måter fratatt oss 
selv og våre barn muligheten til, på en naturlig 
måte, å komme i flyttilstander. Vi søker dem 
derfor på andre og mer kunstige steder, for 
eksempel ved å shoppe, prate i mobiltelefonen, se 
på TV eller ved å spille et PC-spill.

Mange barn har gjennom oppveksten 
blitt fratatt muligheten til å være i gode, 
naturlige flyttilstander fordi de har hatt 
alvorlige og skremmende ting å tenke på. 
Barn med foreldre som strever med 
rusmisbruk eller psykiske problemer er 

eksempler på slike barn. Når man nærmest 
konstant er i beredskap, ligger det ikke til 
rette for å komme i flyt.

Avbrytelser
Det handler ikke nødvendigvis om at det 
var flere anledninger til å gå inn i flyttil-
stander før, men at vi den gang ble utsatt 
for færre avbrytelser fra omverdenen. I dag 
har vi pålagt oss selv et krav om å hele tiden 
være tilgjengelig for andre gjennom 
mobiltelefon og internett. Slik sett blir vi 
stadig avbrutt i det vi holder på med.

Avbrytelser i flyttilstanden kan også skje 
ved at voksne avbryter det barna holder på 
med. Vi vet at det ikke føles godt å stadig 
bli vekket fra søvnen, og det er heller ikke 
godt å stadig bli avbrutt når man er i flyt. 
Når de voksne bryter inn i barnets eller 
ungdommens verden kan det oppstå en 
frustrasjon. Denne frustrasjonen kan 
komme til uttrykk på forskjellige måter. 
Noen blir sinte, lei seg eller irriterte. 
Frustrasjonens grenser er forskjellig fra 
person til person, og for mange er avbrytel-
sen utålelig. Holter Brudal mener at noe av 
ungdommers destruktive atferd kan forstås 
ut fra slike frustrasjoner.
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flyttilstander. Noen barn må hjelpes inn 
i en god aktivitet som kan skape en 
følelse av flyt. Andre må hjelpes til å få 
ro til å bli i aktiviteten uten avbrytelser. 
Noen barn må hjelpes til å avslutte 
flyttilstanden slik at det ikke kommer ut 
av kontroll.

Mange voksne har selv problemer med 
å gå inn og ut av flyt på en naturlig og 
sunn måte. Derfor er det nødvendig med 
en bevisstgjøring i forhold til en tilstand 
som er naturlig og viktig for oss, men som 
mange ikke har en reflektert holdning til. 
Å skape rom for flyt er å skape rom for 
møte med seg selv, eller møte med den 
eller det man er opptatt av. Det handler 
om å ha fokus på hvordan et menneskes 
indre og ytre liv kan samspille på en god 
måte.

Vi spør henne om ungdommer som 
sitter unormalt lenge med dataspill eller 
andre digitale spill, kan knyttes til mangel 
på flyt i tilværelsen.

– Det vi kan om forskning innen flyt i dag 
gjør at vi kan stille oss det spørsmålet. Slik 
kan overdreven spilling ses på som en 
erstatning for den normale flyttilstanden. Ved 
spilleavhengighet kommer flytopplevelsen ut 
av kontroll. Vi kan se på det som flyt på 
avveie.

For mye flyt
I forbindelse med overdrevent mye 
TV-titting eller dataspilling, er det naturlig 
å tenke seg at det er vanskelig å gå ut av 
den gode flyten. For fosterbarn med et 
kaotisk indre skal man ikke se bort fra at 
tv- og dataspill kan oppleves som de 
nærmeste gode flyttilstander de kan komme 
i. Det er viktig at de får lov å ha denne 
opplevelsen av flyt, men det er likeså viktig 
at det ikke får ta overhånd. De voksne må 
bidra til å holde det i kontrollerte former.

Foreldres rolle
Lisbeth Holter Brudal kom for noen år 
siden ut med boken «Kunsten å være 
foreldre», der hun blant annet skriver om 
flyt. Vi spør henne hva foreldre kan gjøre 
for å skape flyt hos sine barn.

– Vi kan hjelpe barna med i komme i flyt 
ved å finne frem til en eller annen aktivitet som 
vi merker at barnet er interessert i. Sammen 
med barnet kan de voksne gå på leting etter 
aktiviteter som engasjerer og vekker barnets 
nysgjerrighet. Ofte kan det være aktiviteter som 
ikke har karakter av konkurranse. I flyt handler 
det ikke om å prestere eller være flink, men  
å oppleve glede ved å utfolde seg.

Lisbeth Holter Brudal mener at 
frustrasjon i forbindelse med fravær av flyt 
kan komme til uttrykk i form av uro, 
rastløshet, aggresjon og problemer med 
konsentrasjonen. Det er som om barn er på 
leting etter en aktivitet de kan «hvile» seg i. 
Noe som fenger og tar hele oppmerksom-
heten deres. Når de finner frem til en slik 
aktivitet faller de ofte til ro.

Når et barn har falt til ro i en aktivitet, 
er det viktig at det får lov til å bli der uten 
unødvendig avbrytelser. Om dette sier 
Holter Brudal:

– Det er viktig at barn og unge får leke og 
utfolde seg uten at foreldrene maser på dem i 
utide, og for eksempel avbryter leken. Alle – 
voksne og barn – bør respekteres når de sitter 

med sitt. Det er om å gjøre å ikke skape 
unødig frustrasjon i flyttilstanden, men heller 
se til at barn og unge får avslutte det de 
holder på med, sier hun.

På samme måte som vi må hjelpe 
enkelte barn til å kunne være i flyt, er det 
viktig å hjelpe dem som har problemer med 
å gå ut av en flyttilstand. Når man først er i 
en aktivitet som flyter av seg selv, har noen 
barn lett for å bli der så lenge de kan. Ved å 
inngå avtaler om hvor lenge man kan sitte 
med en aktivitet som kan være vanskelig å 
gå ut av, vil man lettere kunne styre 
aktiviteten.

Bevisstgjøring
Foreldre må kunne bidra til at deres 
barn kan gå naturlig ut og inn av 


