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• Av Heine Vestvik, barnevernpedagog

Hva er følelser?
En følelse er en subjektiv erfaring 
kjennetegnet av en viss grad av behag 
eller ubehag (Wikipedia.no, 2019). 
Forskning de siste tiårene har lært oss at 
følelseslivet vårt er den desidert største 
faktoren når det gjelder å forstå hvorfor 
vi oppfører oss slik vi gjør. Forskere 
hevder nå at vi er født med hele 12 
grunnfølelser. Kun tre av dem er såkalt 
positive følelser, nemlig glede, ømhet 

og nysgjerrighet, mens de resterende er 
mer utfordrende følelser, som sinne, 
redsel og sorg. Følelsene bestemmer det 
meste for oss, både på godt og vondt. 

Følelser har utviklet seg gjennom 
evolusjonen for å hjelpe oss med å 
mestre livet og fortelle oss hva som er 
viktig i en gitt situasjon. De setter i 
gang fysiologiske prosesser som gjør oss 
bedre i stand til å overleve i situasjonen. 
Redselsfølelser hjelper oss å gjenkjenne 
fare og å komme oss unna når det 
trengs. Sinne gir oss styrke til å slå 

tilbake et angrep eller skremme vekk 
noe som truer. Tristhet gjør at vi passer 
på det vi har kjært. Ømheten gjør at vi 
tar vare på hverandre. Vi har også en 
medfødt evne til å forstå andres følelser, 
det vi kaller empati. Vi er faktisk født 
med egne hjerneceller, såkalte speilnev-
roner, nettopp for å hjelpe oss med å 
forstå andres følelser. Empatien gjør at 
vi kan forstå hverandres følelser og 
atferd, og kan forholde oss til hverandre 
og støtte hverandre på en avansert 
sosial måte. 

Lite barn, sterke følelser
– om å ta barnets følelser på alvor

             Om forfatteren 
• Heine Vestvik jobber på Crux Hjem, 
Solstrand. Stiftelsen Crux er en nasjonal, 
ideell stiftelse innenfor sosialt arbeid. 
Vestvik jobber til daglig med foster
hjemsveiledning. Han har tidligere 
utgitt fire foreldrebøker, blant 
annet «Den lille tilknytningsboka», 
og han er nå aktuell med den 
femte  «Den lille følelsesboka». 
Han har tre barn og er bosatt i 
Haugesund.

Fosterbarn har ofte opplevd vonde traumer samtidig med å være alene med sine 
vanskelige følelser, og de vil som regel komme til fosterfamilien med uregulerte 
følelser og uforståelig atferd. Det er derfor det er så viktig at fosterforeldre forstår 
hvordan følelser i stor grad påvirker og styrer fosterbarnets atferd. 
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Lite barn, sterke følelser
– om å ta barnets følelser på alvor

Kommunikasjon

Følelser: Medfødte, men 
uregulerte  
Alle følelsene våre gir oss en styrke vi 
trenger i livet. Det er bare én hake med 
dette. Vi er født med alle følelsene 
våre, men ikke med evnen til å regu -
lere og kontrollere dem. Faktisk vet vi 
nå at barnets frontlapp (prefrontal 
cortex), eller «tenkehjernen», som er 
den delen som skal hjelpe oss å balan-
sere følelsene våre i «følelseshjernen», 
ikke er fullstendig utviklet før rundt 
10-årsalderen. Hele hjernen er faktisk 

ikke ferdig «koblet opp» før vi er ca  
25 år.  

Hos småbarn vil derfor evnen til å 
regulere følelsene være en evne som er 
under utvikling, og som gjør det 
umulig for barnet å raskt hente seg inn 
igjen eller «ta til fornuft» hvis følelsene 
først har løpt løpsk. Også i tenårene 
gjennomgår hjernen noen fysiologiske 
forandringer som gjør det vanskelig for 
ungdommen å regulere følelsene ved 
hjelp av «tenkehjernen».

Evnen til å regulere følelser utvikles 

over tid i følelsesmessig finstemt 
samspill med andre mennesker, andre 
som vi er i nære relasjoner til. Slik er 
det også med empatien. Evnen til å 
forstå andres følelser er medfødt, men 
må stimuleres gjennom at barnet det 
første leveåret selv opplever å få sine 
følelser forstått og behandlet. 

Denne forståelsen av barnet har ført 
til et lite paradigmeskifte i synet på 
oppdragelse av barn. Nå vet vi at det 
viktigste du kan lære barnet ditt, ikke er 
hva som er rett og galt, lov eller ikke lov, 
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men å forstå egne og andres følelser. Mye 
av denne læringen skjer automatisk 
gjennom den tilknytningen barnet 
utvikler til omsorgspersonen, og i det 
finstemte samspillet som utvikles 
gjennom den. 

Fosterbarn har ofte ikke fått hjelp til 
den grunnleggende reguleringen som 
spedbarn trenger, og er ofte i enda 
større grad i behov for å få hjelp til 
følelsesregulering selv om det kanskje 
både er fem og ti år. «Tenkehjernen» er 
rett og slett ikke koblet på i de fleste 
situasjoner. Mange fosterforeldre 
oppdager derfor at de må legge bort 
mye av den læringen som de hadde 
ønsket å gi fosterbarnet og jobbe mer 
med grunnleggende følelsesregulering 
for å komme videre med barnets 
utvikling. 

Ny forståelse av barn
Barnas behov for at man forstår og tar 
hensyn til deres følelser har i mange år 
vært et undervurdert tema, og barn har 
ofte blitt møtt på sine følelser på en 
uhensiktsmessig måte. Mange nye 
veiledningsmodeller som Circle of 
Security og Tuning into Kids tar nå 

utgangspunkt i å lære foreldre å forstå 
barnets følelser for å kunne hjelpe dem 
med selv å forstå og regulere følelsene 
sine. Dette har avgjørende betydning 
for kvaliteten på forholdet mellom 
foreldre og barn, og blir dermed svært 
viktig for barnets utvikling. Mange 
forskere hevder at kvaliteten på barnets 
første relasjoner er en av de viktigste 
faktorene for barnets utvikling. 
Hvis barnet opplever å bli møtt på alle 
sine følelser på en forståelsesfull måte 
over tid, vil det også bli vant med å vise 
alle sine følelser til deg. Desto flere av 
barnets ulike, medfødte og utviklede 
følelser det er tillatt å vise i relasjonen, 
jo sterkere vil relasjonen bli. For foster - 
foreldre blir dette et ekstra sentralt 
poeng siden fosterbarnet kommer fra 
relasjoner der det ikke har kunnet vise 
sine følelser, og siden det nå skal prøve 
å igjen utvikle tillit til at det er ok å vise 
sine ekte følelser i den nye relasjonen til 
fosterforelderen. 

Jeg er ikke vanskelig, men 
har det vanskelig
En god begynnelse når en skal prøve å 
hjelpe barnet mer med sine følelser, er å 

skifte synet vårt på barnet fra «nå er du 
vanskelig!» til ”nå ser jeg du har det 
vanskelig”. Når vi sier at et barn «er» 
vanskelig, høres det medfødt og fastlåst 
ut, og det retter oppmerksomheten vår 
mot barnets atferd, som er det som er 
«vanskelig». Men hvis vi sier at barnet 
«har» det vanskelig, får vi et nytt syn på 
barnet. Da vil vi måtte tenke på 
hvordan barnet har det inni seg og sette 
dette inn i en sammenheng: «Ja, han 
har det vanskelig, han er redd for 
mørket, nemlig». Eller, ikke uvanlig for 
fosterbarn: «Ja, han blir veldig anspent 
av høye stemmer; han har opplevd 
grove fysiske overgrep tidligere i livet, 
med mye slag og spark». 

Da blir synet på barnet ikke bare 
mer menneskelig og helhetlig, men 
også mer sensitivt overfor barnets 
følelser, og det gjør oss mer empatisk 
innstilte til barnet. Hvis vi tenker over 
det, så er det jo slik vi behandler 
hverandre som voksne, eller? Hvis 
venninnen din sitter og gråter for 
eksempel, vil du jo spørre hva som er 
galt og trøste, og ikke kalle henne 
«vanskelig»? Eller hvis kompisen din er 
rasende en dag: Ville du ikke spørre hva 
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som har skjedd, og forsøke å forstå 
han? Eller ville du sendt han vekk og 
sagt han fikk komme tilbake neste dag? 
Sannheten er at barn, og spesielt 
foster barn, trenger denne måten å bli 
møtt på enda mer enn hva vi voksne 
gjør. 

Barnet viser sine følelser 
gjennom sin atferd
Kan vi også da begynne å tenke på 
typiske grensesettingssituasjoner 
kanskje mer som situasjoner der barnet 
trenger hjelp til å regulere følelsene 
sine? Hva om vi tenker oss at det ikke 
egentlig finnes vanskelig atferd, men 
bare vanskelige følelser, og at atferden 
bare er måten disse følelsene kommer 
til syne på? 

Kan vi da egentlig klandre barnet 
hvis det har en dårlig ettermiddag med 
mye hyl og protest? Er det rett å gi det 
en time-out hvis det ikke har lært seg å 
kontrollere sinnet sitt? Er det greit å gi 
barnet en streng konsekvens eller straff 
hvis det egentlig bare satt fast i sine 
følelser? 

Jeg vil i fortsettelsen foreslå en 

fremgangsmåte, den «følelsesregule-
rende» måten, for å hjelpe barnet både 
med sine vanskelige følelser og sin 
vanskelig atferd.

Hva er følelsesregulering?
Det finnes flere ulike ord for det å 
hjelpe barnet med følelsene sine, fra de 
helt dagligdagse som å trøste, til fag - 
uttrykk som å samregulere barnet eller å 
følelsesveilede barnet. I denne boka bruker 
jeg både å hjelpe barnet med følelsene 
sine, og å regulere følelsene til barnet om 
det samme, nemlig å møte barnet på en 
måte som gjør at det får sjansen til å føle 
seg forstått, og samtidig forstå egne følelser 
og gradvis utvikle kontroll over dem.

Fem trinn til følelsesregulering 

Følelsesreguleringen kan deles opp i 5 
trinn: 

1.  Når du oppdager at barnet begynner 
å bli følelsesmessig aktivert eller bare 
oppdager en følelse i barnet, tenk på 
dette som et læringsøyeblikk for både 
deg og barnet. Ikke vent til følelsen 

stiger mer i intensitet og kommer ut 
av kontroll. Det å gå inn på lav inten - 
sitet, tidligere enn du pleier, og i situa - 
sjoner der du vanligvis kanskje ikke 
pleier å snakke om følelsene til barnet, 
er en svært viktig del av det å be - 
gynne å hjelpe barnet med å regulere 
følelsene sine.

2.  Begynn med å formidle din forstå-
else og aksept av barnets følelse. 
Eksempel: «Huff, ble du lei deg nå?», 
«Oi, fikk du vondt, stakkars?», «Jeg 
skjønner dette ble vanskelig for deg». 
Ikke si andre ting før du ser at barnet 
føler seg forstått av deg, og du får kon - 
takt med barnet. Ha innlevende ansikts - 
uttrykk og rolig stemme. Tenk at du 
speiler barnets følelse tilbake til barnet 
ved hjelp av ditt ansikt. Det er ikke 
nødvendig å si mye på dette trinnet; 
det viktigste for barnet er at det opp - 
lever at du tar inn over deg barnets 
følelse. At du klarer å være litt stille 
er sentralt på dette stadiet for at bar - 
net skal føle seg «følt», og nøkkelen 
for mange foreldre er å øve nettopp 
på dette.  
    Kroppskontakt vil som regel hjelpe 
gjennom frigjøring av bero lig ende 
hormoner i barnet, men vær obs: 
Sinneanfall vil være vanlig blant 
fosterbarn, og da kan kroppskontakt 
øke intensiteten i sinnet til barnet, 
og situasjonen kan lett eskalere til 
fysisk aggresjon. 

3.  Hjelp barnet med å sette ord på 
følelsen sin. Dette er med på å 
validere følelsen, og gjør den til noe 
«ekte» eller sant. Slik får barnet den 
ut av kroppen, og dette hjelper 
barnet mye når det skal regulere den. 
Eksempel: «Det ser ut som du er 
redd?» Sett barnets følelse inn i en 
sammenheng for barnet hvis nød-
vendig, men på en empatisk måte. 
Eksempel: «Jeg skjønner godt du blir 
redd hvis du tenker det er et monster 
i skapet.». Det å klare å sette ord på 
følelsen kan være en lang prosess for 
fosterbarn, ofte kan det ta flere år. 

4.  På et tidspunkt vil du se at barnet 
begynner å få litt kontroll over 
følelsen sin, eller at den begynner å 
avta i intensitet. Vurder da om du 
trenger å hjelpe barnet med å løse 
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problemet sitt. Svært ofte finner 
nemlig barnet selv løsningen på 
problemet når det kommer i bedre 
følelsesmessig balanse. Eksempel: 
«Kan du følge med på skolen?» 
Barnet vil bli mer robust av selv å 
klare å finne løsninger, og det kan 
være en god idé å hjelpe barnet til å 
finne en løsning gjennom å spørre 
det hva det vil gjøre, eller bare vente 
og høre hva barnet selv finner ut. 

5.  Når barnet er rolig igjen: Om nød - 
vendig, si noe om hva som er lov og 
ikke lov, hvilke regler som gjelder i 
huset, eller andre former for læring. 
Dette må komme sist, fordi det er først 
nå barnet er i følelsesmessig balanse 
igjen at det er klar for å lære noe. Det 
er først nå «tenkehjernen», den som 
skal lære noe her, er koblet inn igjen. 
 Eksempel: «Jeg vet du følte deg 
veldig sint nå nettopp, men det er 
ikke lov å slå meg selv om du er sint. 
Det er aldri lov å slå noen.»

Rekkefølgen på trinnene er viktig. Det 

er også svært viktig at du ikke går for 
fort frem, men følger barnets tempo 
når du prøve å følelsesregulere det. Du 
kan for eksempel ikke gå videre fra 
trinn to uten at du er sikker på at 
barnet opplever at du forstår den 
følelsen det har.

For fosterbarn, som har opplevd 
svært lite samregulering tidligere i livet, 
vil det være svært viktig å bruke langt 
tid på steg to, der du bare er sammen 
med barnet «i følelsen». 

Du kan tenke at barnet i utgangs-
punktet ikke har tro (på grunn av sine 
erfaringer) på at du vil forstå dets 
følelser, og blir forvirret og kan til og 
med bli redd når det merker at du 
prøver å få følelsesmessig kontakt med 
det. Det er vant med å være alene med 
sine følelser, og å være sammen med 
noen når følelsene er vanskelige, er en 
helt ny opplevelse for fosterbarnet. 

Eksempler 
Pappa og Geir (7), del 1:
- Jeg vil ikke gjøre lekser!!!

- Du skal gjøre lekser før du går ut!
- Nei!!
- Alle andre må det, du og!
- Glemt det! 
- Det blir ikke noe tv i dag hvis ikke! 
- Vil ikke se TV i dag. 
- Du skal!
- Nei! 

Pappa føler kanskje her på bekymringer 
for skolegangen til sønnen, og kjører 
seg fast i en diskusjon som ender med 
et brudd mellom dem. Pappa vil egent - 
lig ikke krangle, han ønsker å hjelpe 
sønnen. Gutten må jo gjøre lekser! 
Pappas følelser blir dermed for domine-
rende i situasjonen, og han tar ikke inn 
over seg hvilke følelser Geir har. Vi ser 
hvordan Geirs følelse av ikke å bli for - 
stått bare øker de vanskelige følelsene 
til Geir, og pappa oppnår ikke målet 
sitt om at Geir skal gjøre leksene.  

Det er en god tanke bak strategien 
til pappa, men han når likevel ikke inn 
til gutten. Pappas strategi her er også en 
veldig vanlig strategi, som vi alle kan 
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kjenne oss igjen i. Men det at pappa 
ikke åpner opp for å lytte til eller prøve 
å forstå Geirs sine følelser her, gjør at vi 
kan tenke på denne strategien som en 
«følelsesunnvikende» strategi. Hva hvis 
pappa prøver å være følelsesregulerende? 

Pappa og Geir (7), del 2: 
- Nei, jeg vil ikke gjøre lekser!!!
- Ok, nei, jeg skjønner det. Du har ikke 
lyst til å gjøre lekser. 
- Nei! 
- Ble du sint når jeg sa du måtte gjøre 
det kanskje? 
- Ja! 
- Ok, ja jeg forstår… Det var sikkert 
litt irriterende hvis du er sliten. 
- Jeg vil ut å leke nå! 
- Åja, det er det du vil ja, da skjønner 
jeg godt du ble sint… Du hadde gledet 
deg til å leke nå. 
- Ja.. 
- Jeg skjønner. ..Du ble skuffet. Hva 
hvis jeg hjelper deg i gang slik at du blir 
fort ferdig? Det er ennå mye leketid 
igjen av dagen. 
- Ok, kom igjen da. 

Her klarer pappa å snu situasjonen med 
å bruke tid på å la Geir føle seg forstått. 
Pappa bruker tid på å speile, godta og 
sette ord på følelsene til Geir, og finner 
det rette øyeblikket der han kan gå 
videre i situasjonen. Pappa jobber med 
å være tålmodig og holde stresset sitt 
under kontroll, og legger inn små 
pauser slik at Geir får sjanse til å føle 
seg forstått. Slik får han regulert 
følelsens til Geir, og får han med på et 
samarbeid om leksene. Geir har også 
lært noe om følelsene sine i situasjonen. 

Her er et annet eksempel: 

Ved leggetid: 
Pappa og Geir (7), del 1: 
- Jeg vil lese en bok til!!
- Nei, nå er det leggetid har jeg sagt!
- Jeg vil!! (Geir slår i veggen).
- Ikke snakk om!
-  Jo!! (Geir slår på armen til pappa).
- Ok, der går grensen. Det blir ingen 
nattasang når du slår. Du får bare ligge 
her. (Pappa går ut og slukker lyset.) 
- Uoæææææ!!! 

Her ser vi at pappa og Geir ikke klarer 
å finne ut hva som er problemet til 
Geir, og det ender med at pappa blir 
slått. Pappa blir da brått redd for 
hvordan Geir skal utvikle seg som barn, 
og han føler derfor han må markere en 
grense for hva som er lov og ikke lov 
slik at Geir skal lære noe. Det er slik 
pappa selv ble møtt da han var sint som 
barn. Det ender med at Geir blir 
liggende og gråte, uten å lære annet 
enn at følelsene til Geir ble for utfor-
drende for deres relasjon. Hva hvis 
pappa igjen prøver på en mer følelsesre-
gulerende strategi? 

- Jeg vil lese en bok til!! 
- Nei, nå er det leggetid har jeg sagt!
- Jeg vil! (Geir slår i veggen).
- Ikke snakk om!
- Jo!! (Geir slår på armen til pappa).
- (Pappa puster dypt inn og ut, og teller 
til 10 inni seg) - Blir du sint når du 
ikke får lese flere bøker? 
- Ja!
- Ja ok, det forstår jeg….
- Jeg vil lese mer med deg pappa. 
- Synes du det er så kjekt når vi leser 
sammen? 
- Ja..
- Bli du lei deg når jeg slutter å lese? 
- Ja…
- Det skjønner jeg godt….vi fikk ikke 
lekt så mye i dag du og jeg..(Stryker 
over Geirs rygg.)
-Nei….
- Men du kan ikke slå når du bli sint, 
ok? 
- Ok… 

Her ser vi at pappa først klarer å få 
kontroll på egne følelser før han tar for 
seg hvilke følelser det er Geir 
egentlig har som gjør han så 
sint. Han overser at Geir slår i 
første omgang, og fokuserer 
på Geirs følelser isteden-
for. Her lykkes pappa, og 
Geir sovner med følelsen 
av å bli forstått, og med 
litt bedre evne til å 
regulere og kanskje 
sette ord på sine følelser 
til neste gang sinne 
kommer. Pappa forsto at 

Geir hadde savnet han, og at han ble lei 
seg da han skjønte at den fine stunden 
var slutt. 

Følelsesunnvikende strategier
Her er eksempler på noen typiske 
følelsesunnvikende strategier når barnet 
egentlig har behov for følelsesregulering: 

- gi et råd med en gang – «det du må 
gjøre da er bare å…»
- bli repeterende –  gjenta en beskjed 
mange ganger 
- spørre hvorfor barnet gjorde det som det 
gjorde, prøve å få det til å innse noe 
- bare snakke om seg selv – «når jeg var 
liten hadde vi aldri….» 
- be barnet ditt om ikke å bekymre seg  
– «jaja, men det går bra det, vet du»
- hoppe rett til problemløsning – «du, kan 
du ikke bare ta med deg….»
- ta den andre personens side (for eksem-
pel et søsken) istedenfor å lytte til barnets 
perspektiv – «tenk hvor lei seg hun ble da 
du…»
- distrahere/avlede – «se, er det et fly på 
himmelen der?»
- moralisere – «ja, men det er ikke lov å 
snakke slik uansett…»
- fordømme – «det er jo helt teit å føle 
sånn»
- latterliggjøre – «du ser så rar ut når du 
er redd, jeg klarer ikke å slutte å le»
- si «Jeg forstår du ble lei deg/sint/skuffet 
etc…. MEN at barnet likevel må….). 
Her er det selve ordet «men» som blokke-
rer for at barnet vil føler seg forstått. Hvis 
barnet skal tro på at du forstår det, må 
du vente med å si «men» til du ser at 
barnet tror på at du forstår det. 
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De fleste av oss vil kunne krysse av for 
flere av disse, og det er veldig mennes-
kelig. Men hvis du skal komme i posi - 
sjon til å følelsesregulere ditt fosterbarn, 
er det viktig at du jobber med å bli 
bevisst hvilke følelsesunngående strate - 
gier du kanskje bruker. Som regel kom - 
mer våre egne følelser i veien. 

Våre følelser vil derfor variere mye 
fra følelse til følelse i barnet. Ved for 
eksempel gråt hos barnet skulle de fleste 
sikkert ønske at de fikk aktivert ømhet 
og empati, slik at de enkelt kunne sette 
seg ned og trøste barnet sitt. Men slik 
er det ofte ikke. Mange av oss føler irri - 
tasjon og sinne ved gråt. Hvis barnet er 
sint, føler vi ofte selv sinne eller redsel. 
Hvis barnet er redd, kan vi bli frustrerte 
eller selv redde. Hvis barnet er lei seg, 
kan vi også bli irriterte. Mange foster-
barn har også veldig motsetningsfulle 
måter å uttrykke følelsene sine på, og 
dette gjør det enda vanskeligere for 
forelderen å holde egne følelser under 
en viss kontroll. 

Følelsene våre vil variere avhengig av 
hvilken atferd vi møter i barnet der og 
da, og av formen vår. Er vi trøtte og 
slitne er det mye vanskeligere for oss å 

være empatiske og hjelpe barnet med god 
følelsesregulering. Her er noen eksempler 
på typiske følelser i oss for eldre som blir 
aktivert i møte med barnet.  

Følelser som ofte kommer «i 
veien»: 
•  Frustrasjon – kan få deg til å overkjøre 

barnet, og være mindre sensitiv overfor 
hvordan det har det.

•  Oppgitthet – kan få deg til å forlate 
barnet eller avvise det.

•  Bekymring – kan få deg til å overbeskytte 
barnet eller snakke for mye til det, gi det 
for mange beskjeder eller formaninger. 

•  Dårlig samvittighet – kan få deg til å gi 
etter og ikke fokusere på hva barnet 
føler.

•  Skyld – fører ofte til overbeskyttelse og 
ettergivenhet. 

•  Skam – fører ofte til at en invaderer 
eller overstyrer barnet.

•  Redsel – kan få deg til å unngå å 
be stemme over barnet eller gjøre at 
barnet klarer å styre over deg.

•  Sinne – gjør deg lite sensitiv overfor 
barnets følelser, og kan få deg til å bli 
unødvendig streng og/eller si og gjøre 
ting mot barnet som blir vondt for dere 

og som igjen gir deg dårlig samvittighet.
•  Overivrig – kan få deg til å overstyre 

eller invadere barnet, og/eller være lite 
sensitiv overfor hvordan barnet har det.

•  Avvisning – kan få deg til å avvise 
barnet i retur – «Hvis ikke du vil 
snakke med meg, snakker ikke jeg med 
deg, heller» - eller for eksempel «bare gå 
du, så sitter jeg her helt alene, jeg».  

Lite barn, sterke følelser, 
motstridende atferd  
Fosterbarn har som regel i svært liten 
grad opplevd å bli forstått på sine 
følelser før de har kommer til foster-
hjemmet. Ofte har de møtt sinne, 
avvisning, og psykisk eller fysisk vold 
når de har delt sine såre følelser med de 
voksne rundt seg. Istedenfor å motta 
den reguleringsstøtten som alle barn 
trenger for å utvikle forståelse for egne 
følelser, har de blitt tvunget til selv å 
måtte regulere egne følelser. Dette med-
fører at mange fosterbarn har utviklet 
egne strategier for å vise og få ut sine 
følelser: 

•  Barnet slår når det er redd.
•  Barnet smiler når det er lei seg. 



 Fosterhjemskontakt 2/19  63

1)  Gottman: Raising an emotionally intelligent child - the 
heart of parenting, 1998 (s. 67).

2)  NRK, Ekko: Følelsenes anatomi - episode 3:4 «Smertefulle 
følelser av tap», 2018.

3)  Plessen m.fl. i Tidskrift for norsk legeforening: Hjernen og 
følelser, fra barn til voksen, 2010.

4)  Cooper, Hoffman, Marvin og Powell: Circle of Security, 
2016

5)  Cooper, Hoffman, Marvin og Powell: Circle of Security, 
2000.

6)  Havighurst og Harley: Tuning into Kids, 1999.
7)  Datler, Ereky-Stevens, Hover-Reisner og Malmberg, 2012: 

Sroufe, Cooper og Marshall: Child Development, 1996

Det handler om følelser
– Ensidig bruk av klassiske metoder for 
belønning og straff i barneoppdragelsen er 
feil, mener Heine Vestvik, som er aktuell 
med «Den lille følelsesboka». Her viser 
han hvordan foreldre både kan knytte 
seg mer til barna sine og samtidig 
oppleve at barna oppfører seg bedre.

– Det er på tide å ta et oppgjør med 
den typiske forståelsen av barn og barns 
atferd. Ny forskning viser hvor viktig det 
er å forstå barnets følelser for å forstå dets 
atferd. Jeg tror at de klassiske metodene i 
barneoppdragelsen, som for eksempel time-outs, belønning/straff eller skrikekurer, 
kan gjøre oppveksten vanskeligere både for foreldre og barn. I verste fall kan det 
forstyrre utviklingen til barnet, sier Heine Vestvik. 

Nøkkel til atferd
Vestvik er utdannet barnevernpedagog, og har tatt en mastergrad i sosialt 
arbeid. De siste femten årene har han jobbet med foreldreveiledning.

I Den lille følelsesboka argumenterer han for å legge større vekt på barnets 
følelsesliv når man skal forstå atferden til barn. Han serverer også en opp-
skrift på hvordan man ved å gå mer inn i barnets følelser, kan oppnå både en 
tryggere tilknytning og en forbedring i atferden til barnet. 

– Jeg har skrevet boka for alle foreldre med barn opp til ungdomsårene, men 
de fleste eksemplene er hentet fra barn før tenårene. 

Komplekse problemer enkelt forklart
Selv har han tre barn og har således fått ta og føle på alle problemene han 
omtaler i boka. Dette er den femte boka i «Den lille»-serien, bestående av små, 
enkle foreldrebøker skrevet med utgangspunkt i et tilknytningsperspektiv. 

– Jeg ønsker å gi foreldre innspill til hvordan de kan oppdra sine barn. 
Forhåpentlig vil verktøyene og perspektivene jeg kommer med, føles som en støtte 
og inspirasjon til foreldre, sier Vestvik.

Alle bøkene i serien tar for seg komplekse temaer.
– Jeg tar opp tematikk som er ganske kompleks, spesielt innenfor fagområdet, 

og gjør det så lett forståelig og tilgjengelig som mulig for travle foreldre som har 
begrenset kapasitet til å lese tykke bøker. 

Bok og arbeidshefte
«Den lille følelsesboka» skiller seg fra de andre bøkene i serien ved at den i 
større grad er lagt opp til å være både en bok og et arbeidshefte. Foreldrene 
kan skrive rett inn i boka, og på den måten jobbe med det materialet boka 
presenterer på en veldig direkte måte. 

– Jeg tror dette kan være med på å øke læringseffekten betraktelig for forel-
drene, samtidig som det blir mer gøy å gå igjennom boken. Dette gjør også boken 
attraktiv som et redskap i veiledning av foreldre, og den kan derfor være interes-
sant for barneverntjenester eller for eksempel helsestasjoner. 

– Foreldre som leser boka og jobber med innholdet vil oppleve nye dimensjoner 
i forholdet til barna sine. De vil nok føle seg bedre rustet til å hjelpe barnet 
gjennom barndomsårene, avslutter Vestvik. 

•  Barnet går vekk fra forelderen når det 
har vondt. 

•  Barnet gråter og blir hjelpeløst når det 
skal leke.

•  Barnet blir overdrevent hjelpsomt 
eller snilt når det er redd. 

•  Barnet blir aggressivt når det er trist. 
•  Barnet blir redd/tilbaketrukket når 

det opplever nærhet. 
•  Barnet blir kaotisk når det skal være 

med andre barn.
•  Barnet kaster og ødelegger leker når 

det er nervøst.
•  Barnet slår forelderen hvis det føler 

seg avvist.
•  Barnet blir overdrevent kontrolle-

rende eller styrende når det er redd 
eller føler ubehag.

Fosterbarn kan også av og til virke helt 
følelsesmessig utilgjengelig for fosterforel-
drene, slik at de føler det er helt umulig å 
komme «inn» på fosterbarnet sitt. 

Å være følelsesregulerende mot fosterbar-
net vil kreve ekstra mye selvkontroll og 
selvbevissthet hos fosterforeldrene, mer enn 
hva som er vanlig i trygge relasjoner. 
Fosterbarnets følelsesutvikling har ofte 
stoppet opp på et tidlig stadium, og det 
kan derfor ofte oppleves som et mye yngre 
barn enn hva den faktiske alder tilsier. 
Dette vil igjen sette fosterforeldrene på 
prøve når det gjelder tålmodighet og egen 
emosjonell fleksibilitet. 

Å være følelsesregulerende mot ditt foster - 
barn vil hjelpe det over tid til å vise sine 
følelser til deg og bedre klare å regulere seg 
selv. Det vil være et tidkrevende og til 
tider utmattende arbeid, men det vil være 
et svært viktig skritt på veien i fosterbar-
nets psykologiske og sosiale utvikling.  

(Fra «Den lille følelsesboka», 2019, til - 
passet Fosterhjemsforeningens sitt fagblad)




