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En liten jente på 6 måneder kommer til 

fosterfamilien

Plutselig kommer raserianfall 

Hvordan forstå det?

Hva kan gjøres?



Hvordan forstå raseriet?

Forlatthet og ensomhet skaper 

uutholdelige indre tilstander, fordi 

menneskebarnet overlever ikke alene

Barnet er en lampe, foreldrene setter i 

stikk-kontakten

Hva når det ikke er noen der til å sette i 

stikk-kontakten?



Barnets grunnleggende biologiske 

behov er å være sammen med…

 Innebærer å bli møtt på fysiske behov, men ikke 

minst følelsesmessig

Skaper en følelse av bli forstått og kunne være som jeg er

Spedbarnet legger også selv til rette for samstemthet

Å føle seg følt regulerer vanskelige følelser ned og 

oppregulerer de gode

Gir tilværelsen mening 



Hva skaper samstemthet?

En inntonende og forståelsesfull annen som gir

følelse av at når jeg trenger deg er du der

følelse av å bli forstått, møtt og bekreftet

Vi er sammen, jeg er verdt å elskes, jeg trenger ikke frykte 

verden, jeg trenger ikke gjemme bort sider av meg selv

Men også viktig at omsorgspersonen bommer med 

jevne mellomrom

Frustrasjon og forskjellighet skaper adskilthet



Utvikling av relasjon (Beebe & Lachmann 

2014)

 4-mndr gamle spedbarn i ansikt til ansikt kommunikasjon med mammaene

- fremmedsituasjon ved ett år:

 Stor forskjell på trygge og desorganiserte barn allerede ved 4 måneder

 Kan ofte ikke sees med det blotte øyet

 Skjer i løpet av noen hundredels sekunder

 Går ikke veien om oppmerksomheten (altså ubevisst)

 Fortsetter å virke fra spebarnstid til voksenlivet om ikke noe nytt skjer

 Handler om forventninger som skapes inni spedbarnet og moren og mellom dem

 Forventningene fører til at spedbarnet kan foregripe hva som vil skje, på bakgrunn av 
hva som har hendt før (Bowlby: indre arbeidsmodeller)

 Erfaringen skaper forventning til den andre, men også til seg selv over tid 

Blir som regel ikke verbalisert 



Trygghet er på vei når begge: (Beebe & 

Lachmann 2014)

 følger hverandre i en rytme av å se på hverandre  - og så 

pause

 følger hverandres stemninger (følelser) 

 kan forutsi hvordan den andres blikk, ansikt og interesse vil 

bevege seg

 det begge føler og gjør, viser seg i den andre som en 

resonans: trenger ikke være vaktsom, trenger ikke trekke seg



Trygghet er på vei (fortsettelse)

 Koordinering midt på treet ser ut til å være det beste

 Inneholder også feilskjær

 Nøkkelen: at mor speiler det som er vanskelig før hun 

eventuelt avleder

 Begge parter reparerer ved brudd (for eksempel strekker seg 

etter hverandre samtidig)



Utrygg tilknytning er på vei når (Beebe & Lachmann 2014)

 Spedbarnet smiler og sutrer på en gang

Mor:

 svarer bare på smilet

 stopper gråten ved avledning og prøver å vende det negative til noe positivt

 viser grimaser som kan virke skremmende som svar på barnets vanskelige følelser

 trekker seg unna barnet med uttrykk for tristhet og skuffelse

 Hvis handlingsdialogen kunne oversettes til språk hos spedbarnet (sd. 
21):

 «Jeg er så oppskjørtet og du hjelper meg ikke, jeg blir så forvirret omkring hva du 
føler og hva jeg føler, du virker glad eller overrasket når jeg har det vanskelig, jeg 
forstår deg ikke, du forstår ikke meg, du blir stenansikt i møte med mine vanskelige 
følelser, jeg føler meg hjelpeløs i forhold til å kunne påvirke deg, jeg føler meg 
avsindig/rasende» 



Tilknytning i hverdagen



• Beskytter meg 
• Trøster meg
• Viser godhet for meg
• Organiserer følelsene mine

Trygghetssirkelen
Foreldre med fokus på barnets behov

© Cooper, Hoffman, Marvin, & Powell, 1999

Jeg 
trenger 
at du

Støtter min 
utforsking

Tar imot meg når 
jeg søker deg

Jeg 
trenger 
at du

• Passer på meg
• Fryder deg over meg
• Hjelper meg når jeg

trenger det
• Har det gøy med meg

Jeg 
trenger 
at du

Jeg 
trenger 
at du

Alltid: vær større, sterkere, klokere og god.
Så sant det er mulig: følge mitt barns behov.
Når det er nødvendig: ta ledelsen



Trygge barn

 Viser alle sine behov oppe og nede på sirkelen

 B3



Veiledende og villedende signaler

 Veiledende signaler:

 Barnet kan bevege seg hele veien rundt på sirkelen med en tillit til at de blir møtt 

på sine behov

 Villedende signaler 

 Barnet må skjule behov på sirkelen og blir vanskelig å forstå

 Barnet beskytter seg mot den smertefulle frykt forbundet med å støte fra seg den 

omsorgspersonen som barnet er avhengig av for å overleve»

Jude Cassidy



Ordløs 

kommunikasjon

 l

- Noen av barna vi treffer har opplevd dette

- Hvordan kan de fortelle?

- De har ikke ord, men må bruke atferd

Lena Cornqvist



Når barnet skjuler følelser og

tilknytningsbehov

 For å sikre trygghet:

 Har de lært at de må hemme/gjemme vanskelige følelser og i stedet håndtere dem alene

 Forventer avvisning, og ikke hjelp på bunn av sirkelen

 Villeder til toppen av sirkelen

 Later som / presser seg opp på toppen av sirkelen

 Virker som de er mer selvstendig og mestrende enn de er

 Kan komme med en leke når de trenger trøst

 «Solskinnsbarna» - «de usynlige barna»  «barna som gir omsorg»

 Er veldig opptatt av at den voksne skal ha det bra

 Falsk positiv affekt

 Rollene blir snudd





Film

Hva trenger disse barna?



Når barnet «overdriver» følelser 
og tilknytningsbehov

 Søker omsorg på bunnen av sirkelen, men lar seg vanskelig 
trøste

 De søker ned/vekk før de er tilstrekkelig trøstet, for så å søke 
opp igjen

 Forventer avvisning, ikke støtte på toppen av sirkelen

 Villeder til bunnen av sirkelen

 Later som de trenger trøst/nærhet, og leker lite alene

 Er opptatt av omsorgspersonen

 Gjør seg barnslige, passive, hjelpeløse og gjør seg 
yngre enn de er

 Interaksjonen kan være konfliktfylt og 
argumenterende. 

 Alle barn kan vise slik atferd når de er trøtt eller syke

 Barnet kan plutselig bli veldig hjelpeløse, kaotiske, 
aggressivt eller kontrollerende

 Rollene blir snudd







Film

Hva trenger disse barna?



Vår egen historie kommer noen 

ganger i veien

 Både biologiske foreldre og fosterforeldre ønsker å møte barnets behov, men noen 

ganger klarer vi det ikke, vår egen historie kommer i veien

 Vi er alle i samme båt – dvs. har en historie og dermed styrke og svakheter på sirkelen

 Haimusikk-videoen

 Gutter er gutter 

 Hvor på sirkelen er du minst komfortabel?

 Tenk gjennom for deg selv:

 Hva slags følelser vekker det?

 Hva får du behov for å gjøre?

 Hva gjør deg trygg?



Utfordringen er vår egen selvregulering 

og evne til selvrefleksjon 

Hvis store deler av oss ikke kan deles, 

oppstår utrygghet

Å velge trygghet for barnet innebærer 

å oppleve og forstå eget ubehag 

å se hva barnet trenger

å være til stede for barnets behov og følelser

Hva kan vi gjøre for å få det til?



Å ta vare på seg selv?

Hva gir næring og påfyll 

 Mat

 Tur i skogen

 Konserter/musikk

 Mindfulness/yoga

 Nok søvn

 Lese bøker

 Venner

 Kunst/kultur

 Trening

 Arbeidsmiljøet- Utdanning - refleksjon



Å møte seg selv og 

barnet med medfølelse

Medfølelsens psykologi



Tre aspekter ved medfølelse

Modell av Kristin Neff

- Mindfulness (oppmerksomt nærvær) vs overidentifisering

- Anerkjenne at vi opplever et ubehag vs å stenge ute eller 
være i et med

- Se det felles menneskelige vs isolasjon

- Lidelse er en del av livet for alle mennesker: andre opplever 
det samme, jeg er ikke alene

- Ønske/intensjon om å lindre, trøste og frigjøre smerten

- Hva trenger jeg å høre akkurat nå? 

- Hva om det var en kjær venn

- Setning, ord, gest, berøring, tonefall



Hva er mindfulness – du kan det 
allerede
 Oppmerksomt nærvær/tilstedeværelse

 Tilstand og en mental treningsform

 En åpen tilstedeværelse, det vil si å legge merke til det som
erfares i øyeblikket, uten å fordømme det som er (Salvesen 
og Wastlund, 2015)

 Altså ikke det å oppnå en spesiell tilstand (spesielle
følelser eller stemning, avspenning, harmoni eller fravær
av tanker)

 Å være tilstede med hensikt, i øyeblikket, på en ikke
dømmende måte (Kabat-Zinn, 2003)

 Eksempel

 ØVELSE



Å møte de vanskelige følelsene 

(trusselsystemet)med medfølelse

En viktig motvekt

 For eksempel: 

 Sinne, sorg, angst, ensomhet

 Skyld og skam

 Selvkritikk og grubling



Salgado


