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To forskjellige faglige tenkninger 

• Tilknytningsteori 

• Utviklingspsykologisk 

teori 

• Eksistensialisme 

 

 

 
 

• Fokus på person: 

– Du er god 

• Ubetingethet 

 

• Atferdsteori 

 

 

 

 

 

• Fokus på handling: 

– Du gjør det riktig 

• Betingethet  
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To forskjellige faglige 

behandlingstenkninger 
• Tilknytningsterapi 

• Kjærlighet 

• Ubetinget kjærlighet 

• Nærhet: ”kom til meg” 

• Time-in 

• Å gi så barnet får 

 

• Atferdsterapi 

• Oppdragelse  

• Belønning betinget til atferd 

• Avstand, å bli sendt vekk 

• Time-out 

• Fratakelse                         

av goder 

• Ignorering                         

                             Tenkestol 
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Kom til meg når livet blir vanskelig 
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Det som virkelig er 

verdt å bli gjort,  

er også verdt å bli 

gjort uten belønning 
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Et paradigmeskifte; 

en annen måte å tenke på 
• Fra atferdsregulering til trygg tilknytning 

• Fra oppdragelse til kjærlighet 

• Fra time-out til time-in 

• Fra utkastelse til innkastelse 

• Fra ”gå fra” til ”gå til” 

• Fra fokus på handling til fokus på person 

• Fra å tukte til å elske 

• Fra å miste, til å få 
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Et paradigmeskifte, 

en annen måte å tenke på 
• Fra ignorering til å bli hørt og sett 

• Fra ”å snakke til”, til ”å snakke med” 

• Fra konstatering til hypotesetesting, dvs. 

• Fra ”sånn er det” til ”kan det tenkes at…” 

• Fra betinget kjærlighet til ubetinget 

kjærlighet 

• Fra å skade andre til å dele sin smerte 

• Fra straff til forståelse 
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Et paradigmeskifte, 

en annen måte å tenke på 
• Fra det materialistiske til                              

det mellommenneskelige 

• Fra ”du er flink” til ”du er god” 

• Fra avstand til nærhet 

• Fra adrenalin til oxytocin 
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Emma tvert imot eller noe mer 
Om barn og ungdom med reaktiv tilknytningsforstyrrelse 

Skolepsykologi 2007, Verdens barn og Fosterhjemskontakten 

”Emma tvert imot” – eller noe mer ? 

Adoptivbarn med reaktiv 

tilknytningsforstyrrelse  

eller tidlig følelsesmessig skade. 

  

Av privatpraktiserende psykologspesialist Joachim 

Haarklou,  

Hisøy Psykologsenter, Noroddveien 2, 4816 Kolbjørnsvik. 

  

Denne artikkelen er en revidert utgave av artikkelen Emma 

tvert imot – eller noe mer ? som første gang ble trykket i 

Verdens Barns medlemsblad nr. 2-1998. 

  

Som barn flest, går også adoptivbarn gjennom to 

utviklingsfaser preget av autonomiutvikling, den tidlige 

trassalderen og senere puberteten. I disse faser prøver 

de ut sin selvstendighet bl.a. ved å være «imot» slik som 

«Emma tvert imot». Denne formen for å være imot 

vurderes som utviklingspsykologisk normal og foreldre 

er vanligvis forberedt på å geleide sitt barn eller sin 

ungdom etter beste evne gjennom denne tiden.  

Barn kan også være i protest eller imot av andre grunner, 

eksempelvis som en reaksjon på samspillsvansker i 

familien.  

Hyperaktive barn (ADHD) med en for antiautoritær oppdragelsesstil 

kan ta styringen i en familie og ved dette vise et atferdsavvik i 

form av å ”være imot”. Barn som har vært syke og fått ekstra 

goder i forbindelse med dette som ved friskhet fratas dem 

igjen, protesterer mot dette og kan dermed ”være imot” 

(fighterbarn).  

Barn med reaktiv tilknytningsforstyrrelse (en diagnose innenfor det 

psykiske helsevern), på folkemunn kalt tidlig følelsesmessig 

skade, er også «imot». Det dannes hypotese om at disse barn 

”er imot” fordi de har opplevd avvisning i sin tidlige barndom, 

dette pga. hyppige omsorgsskift, og som siden sørger for at 

relasjoner til andre igjen blir preget av avvisning. På en måte 

gjenskaper disse barn sine tidlige relasjonskvaliteter. Dette 

gjør de ikke fordi de er slemme eller umulige, men fordi de 

gjenskaper sin form for trygghet. Barn med de mer alvorlige 

former for reaktiv tilknytningsforstyrrelse kan være preget av 

dette hele tiden. De er dermed også imot hele tiden. Den 

mengden med ”å være imot” som kan tilskrives trassalderen 

eller puberteten, kommer i tillegg til den mengden med ”å 

være imot” som skyldes den reaktive tilknytningsforstyrrelsen. 

Et adoptivbarn med reaktiv tilknytningsforstyrrelse kan være 

vanskelig å håndtere i trassalderen og tilnærmet umulig å 

håndtere i puberteten.  

Ubetinget kjærlighet, relæring av nye og gode relasjonskvaliteter, 

samt ressurs-fokusering med forsterkning av 

utviklingsfremmende kommunikasjonsprinsipper kan avhjelpe 

og forebygge en skjevutvikling i retning av 

personlighetsforstyrrelse i voksen alder.   
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Sjarmtroll og partyløve 
Om barn og ungdom med udiskriminerende tilknytningsforstyrrelse 

Verdens barn og Fosterhjemskontakten 



PSYKOLOGSPESIALIST 

JOACHIM HAARKLOU AS 

HISØY PSYKOLOGSENTER 

Emma tvert imot eller noe mer 10 år senere; 

hun trenger TIFA,  

de tilknytningsfremmende aktiviteter 
Om behandling av barn og ungdom med tilknytningsforstyrrelse 

Verdens barn og Fosterhjemskontakten 
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Når adoptiv- eller fosterbarnet avviser meg og 

er sint og sur på meg, hva gjør jeg da?                 
Om overføring og motoverføring. 2006 

Verdens barn og Fosterhjemskontakten 

Når barn forut for adopsjon opplever tap av hovedomsorgsperson, dvs. et tilknytningsbrudd, kan de subjektivt oppleve dette som avvisning. Når barn forut for 

adopsjon opplever gjentatte omplasseringer,  kan de oppleve dette som rotete og uforutsigbart. Når de opplever at deres grunnbehov ikke dekkes,  

opplever de frustrasjon i relasjonen og dermed sinne. Når barn opplever ikke å bli elsket, føler de seg fornektet og ikke ønsket. Denne opplevelsen av 

avvisning, at livet er rotete og ufortsigbart, samt det å reagere med sinne på  opplevelsen av å kjenne seg fornektet og ikke ønsket, dette utgjør 

relasjonskvaliteter som barnet lagrer  i sin følelseshjerne amygdala, i det limbiske system. Dette utgjør barnets sensomotor iske hukommelse, dvs. at det 

er barnets kropp som husker å ha opplevd dette uten å kunne snakke om det. Det er dette barnet senere søker å gjenskape (Bowlbys indre 

arbeidsmodeller) når det i projiserer sitt sinne, sin  avvisningsfølelse, en rotete og uforut sigbar måte å forholde seg til foreldrene på, over på sine 

foreldre.  Her blir det avgjørende hvordan foreldrene svarer på barnets gjenskapte relasjonskvaliteter,  eksempelvis sinne og avvisning. Dette er 

avhengig av hvilken ballast foreldrene har med seg fra egen barndom. Har de ikke opplevd sinte og avvisende foreldre, responderer de lite på barnets 

overføring av dette, og andre mer utviklingsfremmende relasjonskvaliteter kan tre frem. Har foreldrene derimot selv  opplevd avvisning og hatt sinte 

foreldre, er de i fare for å reagere tilbake med enda mer sinne og  avvisning, dvs. overfører disse relasjonskvaliteter tilbake til barnet. Har man hatt sure 

foreldre, strever  man når barna blir sure. I verste fall kan man lete frem surhet i sitt eget barn til man fin ner den. Da er  man i fare for både å bekrefte 

den og forstørre den. Dette gjelder det å erkjenne og motvirke, slik at de utviklingsfremmende relasjonskvaliteter kan etablere seg, fremfor de mer 

utviklingshemmende. I tillegg til bruk av forsvarsmekanismer på umodent vis, er de som har opplevd avvikende omsorgsformer i egen barndom, i fare 

for å kompensere for disse ved å gå inn i prosjekter hvor de jobber med å få en far til å slutte å drikke, jobber med å ta ansvar for søsken der foreldrene 

ikke gjør  det, jobber med å få en deprimert mor til å bli responsiv, eller jobber med å gjøre seg sin kjærlighet  fortjent. Sistnevnte har opplevd 

kjærligheten betinget til utseende (du må være ren og pen for å bli elsket), prestasjon (du må komme hjem med gode karakterer for å bli elsket) eller 

oppførsel (du må være snill for å bli elsket). Enkelt sagt gjelder det for alle å være ferdig med barndommens prosjekter i forhold til egne foreldre, før en 

er fri og moden til å gå inn i en gjensidig og likeverdig samlivsrelasjon . Ellers er man i fare for å fortsette med sine prosjekter, som egentlig gjelder egne 

foreldre, ovenfor sin livspartner, samt egne barn. Når det gjelder projeksjoner og andre forsvarsmekanismer ved opplevelse av frustrasjon, er spesielt 

barn hyppige ofre for sine foreldre her. Dette gjelder det å erkjenne og motvirke. Dette gjelder i neste omgang også adoptivbarnet når det selv får barn. 

Er adoptivbarnet, som er blitt forelder, ikke ferdig med egne barndomsprosjekter, (muligens bestående av å gjenskape subjektiv opplevd avvisning fra 

biologisk opphav som projeksjoner ovenfor sine adoptivforeldre), vil det som forelder være i fare for å fortsette med det. Det kan føre til at den nye 

forelder strever med å gi sitt nye barn den kjærligheten den selv har strev d med å ta imot når egne adoptivforeldre ble dyttet vekk, og det kan føre til at 

den nye forelderen ikke bare opprettholder avstand til egne adoptivforeldre, men heller ikke tillater nærhet mellom eget barn og egne adoptivforeldre. Da 

har avvisning som relasjonskvalitet vandret fra generasjon til generasjon, dvs. fra adoptivbarnets biologiske foreldre til adoptivforeldrenes barnebarn. 

Bøker som ”Ut av dine foreldrenes grep” til Susan Forward og ”Ta utfordringen” til Erik Møller kan hjelpe med bevisstgjøring av egen barndoms 

betydning for eget reaksjonsmønster. Noen adoptivforeldre kan være i behov for veiledning eller terapi. Andre trives med å gå på et selvutviklingskurs.  
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Elsk meg først, så kan jeg leke med de andre 
Hvorfor den nyadopterte ikke skal gå i barnehagen  

Adopsjonsforum nr.1 i 2011 og Verdens barn nr. 2/2011 
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Elsk meg først, så kan jeg leke med de andre 
Fosterbarns behov for barnehage.  

Fosterhjemskontakt nr. 5/2011 
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Skjønn meg, ikke oppdra meg 
Adopsjonsforum nr. 5 okt.2011, s. 20-22. 
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www.haarklou.no  

http://www.haarklou.no/
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Min arbeidsmetode: 

Hypotesedannelse 
• Jeg tilbyr hypoteser, ikke sannheter 

• Jeg antar noe, jeg sier ikke at det er slik 

• Jeg gir deg en forståelse og er åpen for at 

det finnes mange andre 

• Jeg kan fortelle deg om min forståelse av 

barn og ungdom med reaktiv 

tilknytningsforstyrrelse,                             

men jeg kan ikke gi deg min forståelse 
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Min arbeidsmetode: 

Hypotesedannelse 
• Jeg kan ikke overbevise deg om min 

forståelse, men du kan være på jakt etter 

den 

• Passer min hypotese for deg, kan du 

handle videre utfra denne 

• Passer den ikke for deg, må du handle 

utfra andre/dine forståelser/hypoteser 

• ”Det er mange veier til Rom” 
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Mål med kurs del 1 

• Undervise i utviklingspsykologisk teori, 
dvs. den normalutviklingen som det 
tilknytningsskadede barnet ikke har fått 

• Poengtere betydningen av tilknytning 

• Øke kompetansen om  

– reaktiv tilknytningsforstyrrelse og  

– udiskriminerende tilknytningsforstyrrelse 

• ved presentasjon av symptomer 

– Se kartleggingsskjema 
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Mål med kurs del 1 

  Hjelp til å skjønne den 

utrygge ungen fremfor den 

umulige ungen 

  Hjelp til forebygging av 

personlighetsforstyrrelse 

  Gi mestringsstrategier 

  Frita omsorgspersoner 

(adoptiv- og fosterforeldre) 

for skyld for barnets vansker  
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Hvordan har du det           

i det øyeblikket      

du ikke finner    

barnet ditt? 
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Tilknytningen er sterk 

Dagbladet 16.9.2012 
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• Eieren til hunden Corbata måtte for kort tid siden legges 

inn på et behandlingssenter for psykisk syke i Uruguay. 

• Det er ikke lov til å ha dyr med seg på senteret, og Corbata 

ble derfor plassert hos en forening som omplasserer dyr, i 

påvente av at noen ville adoptere ham. Men idet han skulle 

overføres til sin nye familie, stakk han av. 

• Selv om de løp etter greide ikke en gang de ansatte i            

dyreforeningen å få tak i ham. 

• Men etter to dager fikk de imidlertid en telefon fra 

behandlingssenteret hvor Corbatas tidligere eier er innlagt. 

• Corbata hadde gått 62 kilometer, og hadde lyktes med å 

finne igjen sin opprinnelige matfar. Han ble undersøkt av 

en dyrlege som konkluderte med at hunden var utmattet,  

          men helt frisk. 

Hunden Corbata gikk 62 km 

for å finne eieren sin 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100004341645970&fref=ts
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Definisjonen på tilknytning 

 
• Det usynlige, følelsesmessige båndet 

mellom foreldre og barn.  

• Den medfødte evnen til å søke en eller 
noen få voksne, og dermed sikre egen 
trygghet og overlevelse.  

• Dette etableres i løpet av de første to 
leveår. 

• Alle barn har en tilknytning til sine 
foreldre/omsorgspersoner, dvs. et usynlig, 
følelsesmessig bånd.  
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Betydningen av fokusert tilknytning 

til en trygg base 

• I begynnelsen bør mor være den eneste som 

møter barnets behov, fordi barnet bør knytte 

seg til en person først 

• Fokusert tilknytning 

• Fokusert tilknytning finner sted i 1.etasje 

• For å motvirke defokusert tilknytning med 

mulig udiskriminerende tilknytningsforstyrrelse 

• Institusjonsoppvekst = defokusert tilknytning 



PSYKOLOGSPESIALIST 

JOACHIM HAARKLOU AS 

HISØY PSYKOLOGSENTER 29 

Tilknytning i den prenatale fasen,  

dvs. hvordan barnet elskes                      

før det blir født 



PSYKOLOGSPESIALIST 

JOACHIM HAARKLOU AS 

HISØY PSYKOLOGSENTER 30 

Tilknytning i den prenatale fasen 

• Det har betydning hvordan den gravide 

mor 

– bor 

– lever 

– har det følelsesmessig 

– har det i forhold til sine nærmeste 

– steller seg 

– er kjemisk hormonelt aktivert 
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Tilknytning i den prenatale fasen; 

Anis-eksperimentet: 

• Gravide mødre 

gruppe 1 

• Spiser anis 

• Barnet gjenkjenner 

anissmaken 

• Anissmaken er god 

fordi den er kjent 

• Gravide mødre 

gruppe 2 

• Spiser ikke anis 

• Barnet gjenkjenner 

ikke anissmaken 

• Anissmaken er ikke 

god fordi den ikke er 

kjent 
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Tilknytning i den prenatale fasen 

• Babyer kan lukte i mors mage og senere 

huske det de har luktet 

• Dvs. barnet lærer i mors mage før det er 

født 

• Sansen for klassisk musikk er til en stor 

grad ferdig utviklet i mors mage, dvs. før 

barnet er født 

• Biokjemisk aktivering overføres fra mor til 

barnet 
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Epigenetikk:  

Miljøpåvirkning kan arves 
• Ny forskning viser at 

miljøpåvirkning og 

livsførsel kan gå i arv 

uten at arvematerialet 

endres 

• I utkanten av 

arvematerialet ligger det 

biokjemiske strukturer 

som kan påvirkes og 

forandres av miljø 
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Epigenetikk betyr  

”utover genetikken” 
• Hvis bestemor var storrøyker kan det gi utslag i 

barnebarnets helse 

• Det betyr at et barns astma kan ha 

sammenheng med bestemors røyking selv om 

barnet har vokst opp i et røykefritt miljø, og 

bestemor var dø før barnebarnet ble født 

• Epigenetikk er en forklaring på arvesynden 

• Spørsmålet er ikke lenger ”Født sånn                              

eller blitt sånn?” 
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Opplevelser stimulerer hjernen 

og fører til læring 
• 100 milliarder nerveceller er klare for 

aktivering i barnets hjerne 

• Endring av nerveforbindelser = læring 

• Erfaringer påvirker type nerveforbindelser 

• Impulser løper over nerveceller og 

synapser og etterlater seg sporer 

• Disse blir etter hvert sterkere og til 

hukommelsessporer = læring 
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Opplevelser stimulerer hjernen 

og fører til læring 
• Synapser som ikke brukes blir senere 

aktivt bygd ned igjen 

• Impulser kommer senere ikke primært 

fra utsiden, men fra innsiden 

• Det er like etter fødselen hjernens 

områder som opplever toner, lyder, 

struktur og farger er klar for bruk 

• Dette læres i begynnelsen 
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Opplevelser stimulerer hjernen 

og fører til læring 
• Et ledningsnett fra areal til areal 

• Et hieriarki av hjernebark-arealer 

• Stavelser – ord – mening – historie 

• Utvikler seg fra like etter fødselen 

• Først læres det enkle, så det kompliserte 

• En sak om gangen – og så neste og neste  

• Stimulering (miljø) skjer på toppen av en 

medfødt predisponert hjerne (arv) 
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1.etasje: Emosjonell utvikling 

Fra 0-2 år hjemme hos mor 

Følelseshjerne 

2.etasje: Sosial utvikling 

Barnehagestart fra 3-5 år 

Tankehjerne 

Skolestart fra 6 år 

3.etasje: Kognitiv utvikling 
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Tankehjernens svake øyeblikk 

er følelseshjernens  

flotteste øyeblikk 

39 
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Utviklingspsykologisk teori 

• Den underste etasjen forutsetter den 

neste, osv. 

• Den her presenterte 

utviklingspsykologiske teorien fokuserer 

på barnets første etasje, det emosjonelle 

• Tilknytning etableres i 1.etasje 

• En tilknytningsforstyrrelse er en skade i 

den første etasjen, altså en tidlig 

følelsesmessig skade 
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Utviklingspsykologisk teori 

• Har du fulgt med i denne undervisningen om 
utviklingspsykologisk teori, da vet du allerede 
hva som skal til for å behandle det 
tilknytningsskadete barnet 

• Når det tilknytningsskadete barnet skal 
”elskes frisk” (Kurs del 2: tilknytningsterapi), 
da skal forsømt omsorg gjentas 

• Utviklingspsykologisk teori munner ut i de 
tilknytningsfremmende aktiviteter og 
hjelpemidler (Kurs del 2 om behandling) 
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Utviklingspsykologisk teori 

• En selvfølgelighet for de med gode 

oppvekstvilkår 

• Ingen selvfølgelighet for adoptiv- og 

fosterbarn (forut for omplassering) og 

norske barn utsatt for omsorgssvikt 

• Tilknytningsteori er                                         

en psykologisk analyse av kjærlighet 

• Du må ha fått for å kunne gi: 
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Du må ha fått for å kunne gi –  

og du gir det du har fått 
• Et barn som får mye kritikk, lærer seg å fordømme 

• Et barn som får oppleve fiendskap, lærer seg å slåss 

• Et barn som gjøres til latter, utvikler blyghet 

• Et barn som stadig får oppleve skam, lærer seg å kjenne 
seg skyldig 

• Et barn som behandles med toleranse, lærer seg 
tålmodighet 

• Et barn som får oppmuntring, lærer seg fortrolighet 

• Et barn som får ros, lærer seg å sette pris på ting 

• Et barn som får oppleve ærlig spill, lærer seg rettferdighet 

• Et barn som aksepteres og møtes med vennskap, lærer seg 
å kjenne kjærlighet i verden 
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Utviklingspsykologiens 

transaksjonsmodell 

• Transaksjonsmodell er lik interaksjon over 
tid 

• Utvikling skjer som en gjensidig 
påvirkning eller interaksjon mellom barnet 
og mor/miljøet over tid 

• Da har det noe å si hvem barnet er 
(lettstelt eller kolikkbarn)                          
og hvem mor er (god mor, eller en som 
strever med egen problematikk) 
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Utviklingspsykologiens 

transaksjonsmodell 

•  Barnet og miljøet er i konstant forandring 

og utvikling 

•  Dette vurderes til å være den mest 

adekvate modellen i utviklingspsykologien 

•  Her har kvalitet på samspill stor 

betydning 

• Alle mine 6 forskjellige kursdager dreier 

seg om kvalitet i samspill 
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Konsekvenser av utviklings-

psykologiens transaksjonsmodell 

• Alle barn knytter seg til sine foreldre uansett 

• Tilknytningskvaliteten kan være forskjellig 

• Noen utvikler en trygg tilknytning 

• Noen utvikler avvikende tilknytningsformer 
– Unnvikende 

– Ambivalent 

– Desorganisert/desorientert 

– Kontrollerende 

• Andre utvikler en tilknytningsforstyrrelse 
– Reaktiv eller udiskriminerende tilknytningsforstyrrelse 



PSYKOLOGSPESIALIST 

JOACHIM HAARKLOU AS 

HISØY PSYKOLOGSENTER 47 

Trygg tilknytning og kjærlighet  

er synonymer 
• Den som elskes, knyttes trygt, og: 

• Den som knyttes trygt, kjenner seg elsket 

• Tilknytning er en kjærlighetsrelasjon –              

et følelsesmessig bånd 

• Konsekvensen: Det vakreste i verden kan 

bare fornemmes av hjertet (Antoine de Saint-

Exupery: Den lille prinsen) 

• Tilknytning skjer i den første etasjen –     

0-2 år gammel hjemme hos mor 
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Hjertet ligger egentlig i hodet 

• Tilknytning skjer i den førspråklige fasen        

i livet 

• Erfaringene i denne tiden                                   

lagres i følelseshjernen                                  

(amygdala i det limbiske system) 

• Alt lagres fra dag 1 på harddisken 

(følelseshjernen) og ligger der resten av livet 

• Dette kan barnet senere ikke snakke om 

• Dette kalles for sensomotorisk hukommelse   

eller på folkemunn kroppshukommelse 
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Eksempler på kroppen som husker 

(kroppshukommelse) 

•Bollesmaken eller bløtkakesmaken 

•Pærebrussmak og                                         

rødbruslukt 

•Green gras of home 
 

•Hvorfor jeg liker sanddynene ved Sola 

Strand så godt og  

•Det å sitte i strandkurven 
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Lukt 

• Den første lukten etterlater de dypeste spor 

i hjernen (Yeshurun, Y. et al: The Privileged BrainRepresentation of First 

Olfactory Assosiations. In: Current Biology 10.1016/j.cub.2009.09.066,2009) 

• Vår reaksjon på lukt henger sammen med 

den følelsesmessige sammenhengen vi 

opplevde lukten i for første gang 

• Det er emosjonelle opplevelser som avgjør 

hva som oppfattes som duft og hva som 

oppfattes som stank 
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De tidligste relasjonserfaringer 

lagres i følelseshjernen 
• Primærrelasjonserfaringene er lagret              

i det limbiske system, dvs. følelseshjernen 

• Det er den delen av hjernen som er 

vanskeligst å endre senere i livet  

• Dette fordi en ikke kommer til ved bruk av 

språk, eksempelvis med verbal psykoterapi 

• Hvordan behandle personlighetsforstyrrelse 

hos voksne? 

 
51 



PSYKOLOGSPESIALIST 

JOACHIM HAARKLOU AS 

HISØY PSYKOLOGSENTER  
52 

Mot utviklingspsykologiens 

transaksjonsmodell 

• Fra egopsykologi (Freud, Mahler, Hartmann: 

Relasjonsevne er ikke medfødt, men utvikles 

sekundært fra behovstilfredstillelse) til 

• Objektrelasjonsteori (Bowlby, Winnicott, 

Klein og Fairbain: Barnet har medfødte evner til 

å danne relasjoner, det har behov for dialog og 

er klar for det). 

• Det vil si fra behovsretning til relasjonsretning 
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Stern:  

Den førspråklige selvfornemmelsen 

• Spedbarnets selvfornemmelser:             

Medfødte strukturer forut bevissthet og språk 

– Opplevelse av kontinuitet i tid (likhet over tid) 

– Fornemmelse av emosjoner (følelser) 

– Fornemmelse av fysisk sammenheng (kausalitet) 

– Å kunne handle (å være agent) 

– Fornemmelse av å kunne overføre meninger ved 

gestikk og lyd (å gjøre seg forstått) 

– Å kunne ha hensikter og planer (å ville noe) 
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Stern 

• Tilknytningsatferd kan                                    

observeres, den er iboende 

• Den nyfødte er klar til tilknytning 

• Barnet har en medfødt evne til å kommunisere 

og å inngå relasjoner (som en svamp) 

• Spedbarn deltar aktivt i kommunikasjon 

• Barnet opplever et gryende selv fra fødselen av 

• Spedbarnet synes å ha en tendens til å forme     

og teste hypoteser om hva som foregår i  

  verden (dvs. i forhold til mor) 
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Stern 

• I tidlig kommunikasjon gjenspeiler barnets 

følelsesmessige tilstand seg i morens ansikt, 

dvs. en kan se hvordan barnet har det ved å 

se på morens ansikt 

• Dette er ”den første dialogen” barnet 

opplever: en gjensidighetserfaring 

• Dette er barnets første tosomhetserfaring 

• Dette er det motsatte av en 

ensomhetserfaring 
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Stern 

Det er omsorgspersonenes oppgave  

 å finne ut hva barnet opplever 

 å fange inn og dele denne opplevelsen, og  

 å la barnet vite at en gjør det 
 

Dvs. at det er mors oppgave  

 å finne ut av hvordan barnet har det 

 å la barnet vite at hun har skjønt det, og 

 å sikre seg at barnet har skjønt at mor har 

skjønt hvordan barnet har det 
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Stern 
Dette gir barnet følelsen av å kjenne seg 
forstått 

Eller ”forfølt”, dvs. bekreftet på sin 
følelsesmessige opplevelse 

De som føler og skjønner sammen, de 
handler også i samme retning 

Dette gjelder alle: 

Hjelperen 

Bilselgeren  

Dette gjør at du kommer ”i posisjon” 
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Responsivitet og bekreftelse 

•  Å få noe igjen 

•  Å bli speilet 

•  Å bli bekreftet på sin eksistens 

•  Å bli validert 

•  Å oppleve å være til 

•  ”jeg blir sett – derfor er jeg” 

•  Bekreftelse gir selvfølelse 

•  Bekreftelse gir identitet 
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John Bowlby 

• Barn utvikler et tilknytningsmønster          
for å søke beskyttelse og overlevelse 

• Dette gjør de ved å søke nærhet fysisk    
og psykisk (trygg base atferd) 

• Forstyrres dette, kommer det skrik og 
frustrasjon, samt leting etter den andre 

• Det er atskillelse fra omsorgspersonen 
som aktiverer tilknytningssystemet              
og viser tilknytningsmønsteret 
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# Bowlbys indre arbeidsmodeller: 
fra erfaring til forventning  

og videre til generalisering 

Dette gjelder bl.a. 
 

• Tilgjengelighet 

• Responsivitet 

• Gjensidighet  

• Regelmessighet 

• Forutsigbarhet 

•Like gjentatte erfaringer fører til opplevelsen av likhet over tid 
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Bowlby 

I slutten av det første leveåret har barnet 

utviklet  

internaliserte (indregjorte) arbeidsmodeller  

(IAM)  

av seg selv og andre,  

dvs. det har en forventning om 

omsorgspersonens tilgjengelighet, 

responsivitet, regelmessighet, 

basert på erfaring, som siden generaliseres.  
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Bowlbys indre arbeidsmodeller 

Bowlby sier to ting:  

1. de indre arbeidsmodeller er ferdig utviklet i 

løpet av barnets første leveår 

–  dvs. at 9 av 10 tog er gått i begynnelsen av livet 

2. de indre arbeidsmodeller kan 

modifiseres/endres på resten av livet 

– Dvs. det siste toget går … og da er det en satser på: 
 

• Mennesket er et fritt tenkende vesen som har 

muligheten til å velge sine egne handlinger, dvs. 

kan velge å gjøre noe annet 
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Trygg base og utforskningsatferd 

• Trygg base atferd er utgangspunktet for 
utforskningsatferd 

• Trygg base atferd er ladning av ”sjelens batterier” 

• Den gode mor som trygg base 
– er tilgjengelig 

– er til å stole på  

– er responsiv 

– bekrefter barnet med kroppskontakt og blikkontakt 

– er stabil og lik over tid 

– gir trøst 

• Da vil barnet kjenne seg trygg på den gode mor 
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Trygg base og 

utforskningsatferd  
• Trygg base: 

– Passer på barnet under utforskningsatferd 

– Hjelper barnet hvis nødvendig 

– Støtter barnets utforskningsatferd 

• Etter utforskningen har barnet behov for å 
komme trygt i havn (trygg havn = mors armer)  

• Den trygge havnen skal nå 
– ta imot barnet ubetinget 

– trøste og beskytte barnet 

• Dette er time-in fremfor time-out 

• ”Kom til meg når livet blir vanskelig” 
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Betydningen av trygg base  

og utforskningsatferd  

• I mor barn relasjonen (Kurs del 2) 

• I barnehagen (Kurs del 5 og del 8) 

• I skolen (Kurs del 5 og del 9) 

• I vennskapsrelasjoner 

• I terapien (kurs del 4) 

• I arbeidslivet (organisasjonsutvikling) 

• I samfunnet/kulturen/verdenen 
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Erikson – stadier i den  

psykososiale utviklingen    

• Grunnleggende tillit vs. 
grunnleggende mistillit 

• Autonomi vs. skam og tvil 

• Initiativ vs. skyldfølelse 

• Arbeidsevne vs. 
mindreverdsfølelse 

• Identitet vs. 
identitetsforvirring 

• Identitet vs. isolasjon 

 

• Generativitet vs. stagnasjon 

• Integritet vs. fortvilelse 

• Spebarnsalderen –           
ca  0-1år 

• Smårollingstadiet – ca 2-3 år 

• Småbarnsalderen – ca 4-5 år 

• Barneskolealderen –            
ca 6-12 år 

• Ungdomsalderen –               
ca 13-18 år 

• Tidlig voksen alder –           
ca 19-25 år 

• Voksen alder ca – 26-40 år 

• Moden alder ca – 41 år + 

Aldersperiode 
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# Eriksons teori om  

psykososial utvikling 
• 1. fase: Tillit versus mistillit  

• Grunnleggende tillit som 

totalholdning ovenfor seg selv og 

andre 

• En behovsdekkende og 

forutsigbar relasjon 

• IAM: Fra erfaring til forventning til 

generalisering 

• Grunnleggende tillit internaliseres 

og generaliseres 
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Trygghet som grunnfølelse 

• En indre ro 

• Avslappethet 

• Å hvile i seg selv 

• Motstandsdyktighet 

• En indre kraft og styrke 

• Den indre personlighetsmessige kjerne 

• Jo svakere kjerne, jo mer behov for å pynte 
på det ytre (statussymbolproblematikken) 
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Forsker Trine Klette  

om betydningen av trøst 
• Trøst: Atferd rettet mot å berolige og lindre 

barnets uro, frykt og smerte 

• Barn som får mye trøst i det første leveåret,  
– har lettere for å knytte seg til sine foreldre 

– blir tryggere 

– mer empatiske 

– mer omsorgsfulle ovenfor egne barn senere i livet 

• Sterk sammenheng mellom mødres egne 
erfaringer med trøst fra egen oppvekst,                 
og deres trøstende atferd ovenfor sine barn 

• Du må ha fått trøst for å kunne gi trøst 
Dagbladet 26.5.2007 
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Selvtrøst og frustrasjonsgrense 

• Evnen til å tåle og takle motstand ved å      

evne å trøste seg selv, utvikles 

• Dette er evnen til å takle livets 

frustrasjoner 

• Denne evnen understreker              

betydningen av tilknytning 

• Frustrasjonstoleransegrensen utvikles 

• Å søke trøst = å lade sjelens batteri 
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Winnicott: Holding 

• Å holde og bære barnet i sine                 

tanker 

• Å tenke på barnet 

• The child in mind 

• Det er farligere å dette ut av                     

de voksnes tanker enn fang 

• Winnicott (1971): Det er en fryd å være 

skjult, men en katastrofe ikke å bli funnet 
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Inntoning 

• Den voksnes måte å svare på barnets 
vitalitetsuttrykk (følelsesuttrykk) 

• Dette kan skje ved ren imitasjon, eller ved å 
svare på barnets følelsesuttrykk på en annen 
måte enn barnets 

• Det er den voksnes nonverbale uttrykk som har 
betydning for gjensidigheten 

• Det er ikke HVA du sier men HVORDAN du sier 
det 

• Den voksnes evne til inntoning er en 
forutsetning for at følelser kan deles, dvs. at 
  intersubjektivitet kan finne sted 
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Inntoning  

Når mor inntoner seg på barnets 
følelser 

• oppdager barnet disse følelser hos 
seg selv 

• blir barnet mer bevisst disse 
følelser 

• vil barnet være mer predisponert 
(har lettere for) for å uttrykke disse 
følelser 

• opplever barnet følelsene som mer 
akseptable og trygge (det lov å …) 
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Inntoning  

• De følelser som ikke blir møtt 

med inntoning, vil etter hvert 

slutte å uttrykkes, 

og de vil ikke bli                             

en bevisst del av barnet: 

• Selektiv inntoning 

• Det er vanskelig å inntone seg 

hos barnet på følelser en selv 

ikke er blitt inntonet på: 

• Du må ha fått for å kunne gi 
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Ubetinget inntoning  

og avvikende inntoningsformer 

Ubetinget inntoning: Når den 

voksne inntoner seg i alle barnets 

følelser 

Selektiv inntoning: Når den voksne 

bare inntoner seg i barnets positive 

følelser 

Ikke inntoning: Når den voksne er 

flat og ikke inntoner seg i det hele 

tatt, heller ikke i de behagelige 

følelser (omsorgssvikt)  
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Inntoning og bekreftelse: 

Anerkjennelse av barnets følelser 

• Hvis du ikke anerkjenner barnets følelser, 

diskvalifiserer du dem (selektiv inntoning) 

• Et barn skal ikke oppleve at den voksne 

tar avstand fra barnets følelser 

• Barn skal lære å erkjenne sine følelser og 

deres følelsesregister skal ikke begrenses 

• Barnet har rett til å føle selv 
– ”Jeg er så mett!”   ”Spis nå litt…” 

– ”Jeg er ikke trøtt”   ”Jo da, nå må du sove” 
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Blikkontakt 

• Det er øyekontakt som utløser mors 

omsorgsatferd 

• Mor speiler og bekrefter barnet med 

mimikk,  dvs. blikkontakt 

• Barnet opplever å eksistere i kraft av å bli 

sett: Jeg er fordi jeg er sett 

• Barnet søker stimulering gjennom mors 

følelsesmessige uttrykk via blikkontakt 
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Blikkontakt 

• Blikkontakt er avgjørende for utviklingen av et 

førspråklig følelsesmessig bånd mellom barnet 

og mor 

• Øyet tiltrekker mest oppmerksomhet 

• Glimtet i mors øyne er tegn på hennes 

interesse for barnet som overføres via 

blikkontakten 

• Blikkontakt er nonverbal kontakt 

• Blikkontakt utgjør den sterkeste form for 

kontakt 
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Blikkontakt påvirker barnets hjerne 

• Når du ser i det lille barnets øyne, 
videreutvikler dens hjerne seg 

• Blikkontakt utløser hormonelle 
endringer i hjernen og styrker dermed de 
følelsesmessige bånd 

• Foreldre som ikke får blikkontakt med sitt 
barn, føler at de ikke når inn til det 

• Hos blinde barn forsterkes 
tilknytningsatferden via andre sanser 
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Regulering av nærhet og avstand: 

Mors evne til tilpasning 

• Barnet gjør erfaringer vedrørende nærhet og 
avstand som følge av at mor leser og svarer på 
barnets følelsesmessige signaler så raskt at 
interaksjonen blir synkron 

• Dette frem og tilbake mellom barnets og mors 
ansikt av visuell, auditiv og kroppslig art utgjør 
den følelsesmessige kommunikasjonen som 
regulerer barnets aktiveringsnivå 

• Mors blikkontakt stimulerer og øker positive 
følelser hos barnet, som barnet sender tilbake   
til mor 
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Regulering av nærhet og avstand: 

Mors evne til tilpasning 

• Dette opplever begge som positive og 
stimulerende, aktiverende 

• Mors evne til å tilpasse seg raske ansikt – til 

– ansikt transaksjoner (ping-pong-dialogen) 

minsker barnets negative følelsesmessige 

tilstand og forsterker den positive 

• Dette er drivkraften bak menneskelig 

motivasjon 
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Bion: Containing 

• Å være sensitiv og gjenkjenne barnets følelser 

• Å dele barnets følelser (intersubjektivitet),         

ta de opp i seg, kjenne hos seg selv det barnet 

kjenner 

• Å romme barnets vanskelige følelser 

• Containing er nødvendig for utvikling av empati 

med andre og for affektregulering 

(følelsesregulering)  

• Å kunne registrere og sette ord på egne følelser 

er affektregulerende 
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Intersubjektivitet  

Emosjonell intersubjektivitet:      
de 3 f-ene: 

• felles 

• følelsesmessig 

• fokus 
 

Senere kognitiv intersubjektivitet 

• felles  

• kognitiv  

• fokus 

Å skjønne/forstå noe sammen 
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Intersubjektivitet   

To individer har både 

rettet oppmerksomheten 

mot det samme 

(hverandre)  

og de er seg bevisst at de 

har det 
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Intersubjektivitet  

• Noe mellom mennesker 

• Å dele  

– følelser 

– forståelser 

– tanker og  

– oppfatninger 

• Felles fokus og  

• Felles oppmerksomhet 
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Intersubjektivitet  
• Delt glede er dobbel glede og 

• Delt sorg er halv sorg 

• Dette er essensen i 

traumebearbeidelse 

• Dine intersubjektivitetserfaringer 

langtidslagres av seg selv 

• Ingen nytelse er av kort varighet 

fordi erindringen av nytelsen er evig 
Johan Wolfgang von Göthe 

• Livet er en kontinuerlig prosess av 

intersubjektive utvekslinger 
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Intersubjektivitet  

• Den ensomme mangler 

intersubjektivitetsopplevelser 

• Du kan være ensom, mens du 

er sammen med et annet 

menneske 

• Du kan bo for deg selv og 

likevel ikke kjenne ensomhet 

• Ensomhet versus tosomhet 

som indre arbeidsmodell 
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Irvin D. Yalom: Å stirre på solen 

Side 137:  

• Isolasjon kan bare eksistere i isolasjon, 

den fordamper så snart man deler den 

med andre 

Arneberg, 2008 
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Intersubjektivitet 

• Et kjærlig blikk er en 

intersubjektivitetsinvitasjon 

• Det er mors indre representasjon av 

barnet som former barnets 

selvoppfatning 

• M. Jennes: ”Det du tror om meg, slik du 

er mot meg, hvordan du ser på meg, 

hva du gjør mot meg, slik blir jeg.” 

• Jeg er det menneske min mor ser i meg 
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Intersubjektivitet på folkemunn 

• Å være på bølgelengde 

• Å finne tonen 

• Å ikke snakke forbi hverandre 

• Å komme overens med 

hverandre 

• Å forstå og skjønne hverandre 

• Å snakke samme språk 

• Å være fortrolig 
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Å skape intersubjektivitet 

Det er omsorgspersonenes oppgave 
  

• å finne ut hva barnet opplever 

• å fange inn og dele denne 

opplevelsen 

• og å la barnet vite at en gjør det 

• slik at barnet føler seg forstått 
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Primær intersubjektivitet  

• Skal vi lære noe, må det berøre oss 

følelsesmessig 

• Dvs. intersubjektivitet må skapes 

• Primær intersubjektivitet: Barnet og mor er 

oppmerksomme på hverandre 

• Sekundær oppmerksomhet:                

Barnet og mor er oppmerksomme 

sammen på et utenforliggende objekt 
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Sekundær intersubjektivitet 
(Trevarthen) 

Barnet og den voksne har 

felles oppmerksomhet mot 

noe utenfor dem selv og 

er seg bevisst hverandres 

oppmerksomhet 

Barnet viser det ved å 

veksle mellom det å se på 

objektet og den voksne 

Barnets motivasjon utvikles 
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Paradigmeskifte 

• Fra atferdsregulering 

til trygg tilknytning 

• Fra trygg tilknytning til 

her-og-nå- øyeblikket 

• Daniel N. Stern:     

Her og nå 

• Abstrakt Forlag AS 

2007 

• Livet består av 

øyeblikk: Nyt dem 
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Ida Brandtzæg, Lars Smith og 

Stig Torsteinson: 
• Mikroseparasjoner 

• Tilknytning og 

behandling 

• Fagbokforlaget 2011 
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Kvalitetstid – hva er det? 
Kvantitet er ikke lik kvalitet 

Kvalitet trenger noe kvantitet 

Det er ikke hva du gjør, men hvordan du har 

det med hverandre, som utgjør kvalitet 

Kvalitetstid er intersubjektivitetstid 
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Fungering på barnets premisser: 

Stimuliregulering 
• Mor fungerer på barnets premisser når     

hun tilpasser mengde med blikkontakt til 

barnets kapasitet for oppmerksomhet 

•Blir mors blikkontakt for intens, blir barnet 

stresset og unnviker 

•Den følsomme moren reduserer da 

blikkontakten og gir deretter barnet muligheten 

til å gjenoppta kontakten 

•Slik regulerer mor barnets aktiveringsnivå 
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Fungering på andres premisser 

• Forutsetter at andre har fungert på 

barnets premisser først 

• Dvs: Har noen ”vært hos barnet”, evner 

barnet å være ”hos andre” 

• Har omsorgspersonen bare fungert på  

egne premisser, klarer også barnet bare 

å fungere på egne premisser 

•Du må ha fått for å kunne gi 
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Fungering på andres premisser 

• Min sirkel og din sirkel: Har du vært innom 

min, klarer jeg å komme innom din 

•  Overlapping av sirkler: Fellesområder: 

Mulighet for intersubjektivitet 

•En typisk observasjon av en elev med 

RTF i løpet av en 45 minutters skoletime: 

Barnet  Den voksne 
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Empatiutvikling  

Cordelia Voland og Gisela Tromsdorf*: 

Jo mer inntonende moren er frem til barnet er 
2 år, jo mer empatisk er barnet både som         

2 åring og som 5 åring, sammenlignet med 
kontrollgruppen 

Er moren mer inntonende enn kontrollgruppen 
med sin 5 åring, blir den ikke mer empatisk 

Evner moren å erkjenne barnets 
følelsesmessige signaler og reagerer støttende 

på dem, utvikler barnet evnen til empati og 
hjelpsomhet 

*Zeitschrift für Entwicklungspsychologie 1/2003 
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Empatiforstyrrelse og speilnevroner 

• Speilnevroner = empatinevroner, 

utgangspunktet for å kunne føle empati 

• Når mor toner seg inn, blir barnet speilet 

• Et varmt samspill mellom mor og barnet 

fører til en god utvikling av speilnevroner 

• Empatisvikt skjer antatt som følge av 

dysfunksjon i speilnevronene 

• Autisten har antatt speilnevronskade 
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Empatiforstyrrelse  

som følge av tidlig 

utviklingsskade i hjernecellene 

• Det er mulig at ulikhetene når det gjelder 

empatisk evne skyldes en mer eller mindre 

uttalt variasjon i systemet av speilnevroner 

• Det er mulig at dette systemet hos noen 

ikke blir utviklet adekvat pga tidlig skade i 

utviklingen eller pga traumer 

Gallese, V. et al 2007 
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Speilnevroner  

og manglende selvinnsikt 

• Dysfunksjon i speilnevroner innebærer en 

sviktende evne til å se seg selv 

• Manglende innsikt i andres 

opplevelsesverden (empati) og manglende 

innsikt i egen fungering (selvinnsikt) 

• Dvs. ute av stand til å betrakte seg selv 

• Dette innebærer svak evne til 

selvrefleksjon og dermed mentalisering 
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Konfucius 

En som gjør en feil og 

ikke retter den opp, 

gjør enda en feil. 
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Charles Nelson  
(Harvard Medical school) (2005) 

• Barn som hadde tilbrakt sine første 

måneder på barnehjem (Romania, 

Russland) utskilte ved senere fysisk 

kontakt med adoptivforeldrene unormalt 

lave oxytocinmengder, sammenlignet med 

andre barn 

• Samtidig hadde de unormalt høye kortisol 

nivåer 
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Charles Nelson  
(Harvard Medical school) (2005) 

• Konklusjon: Barn har en kritisk periode i 

løpet av sine første to leveår der deres 

oxytocinsystem fininnstilles 

• Hvis barn ikke opplever tilstrekkelig med 

tett foreldre-barn-kontakt, lærer ikke 

hjernen deres å reagere korrekt på sosial 

kontakt – og de blir heller aldri i stand til å 

gjøre det 

• Likheter mellom oxytocin og speilnevroner 
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Alan Schore: 

Hjernen hos to 3-åringer 
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Utvikling av samvittighet 

• I kontakt med hovedomsorgspersonen får barnet 

en fornemmelse av å være en del av verden 

• Denne fornemmelsen oppstår som følge av 

berøring, kjært ansikt, varmt bryst, mv.  

• Når barnet har erfart at det har sin plass i 

verden, kan det i etterkant av dette bli opptatt av 

å ta hensyn til plassen til den andre 

• Som følge av dette kan samvittighet utvikles 

• Også denne lagres i ”følelseshjernen” 
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Grunnlaget for utvikling av 

konsentrasjon 
• I kontakt med hovedomsorgspersonen får barnet 

en fornemmelse av at en samhandling er rolig, 

varig, utholdende og med felles fokus 

(intersubjektivitet) over tid 

• Som følge av denne fornemmelsen kan 

konsentrasjonsevnen utvikles 

• En ”konsentrert” relasjon 

•  Også denne lagres i ”følelseshjernen” og      

fører til synapseaktiveringer 
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Konsekvenser av at barn  

vokser opp uten tilknytning 
• Fare for å være utviklingsmessig forsinket på mange områder: 

– Emosjonelt 

– Sosialt 

– Kognitivt 

– Fysiologisk modenhet 

– Veksthemming 

• Dette kan forbedre seg ved adopsjon eller 
fosterhjemsplassering 

• Men ofte fortsetter barnet å være preget av  
– Affektløshet og emosjonelle problemer i voksenalder 

– Svake sosiale ferdigheter 

– Svake kognitive evner  
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50 år med forskning på betydning av tidlig 

tilknytning har funnet at trygt tilknyttede barn… 

• Opplever mer glede med foreldre og andre  

• Føler mindre sinne ovenfor foreldre og andre 

• Søker foreldre og andre for hjelp når de har det vanskelig 

• Løser problemer på egenhånd 

• Går bedre overens med venner  

• Får langvarige vennerelasjoner 

• Løser problemer med venner 

• Har bedre relasjoner med søsken 

• Har høyere selvtillit 

• Vet at de fleste problemer har en løsning 

• Har tillit til at gode ting vil skje 

• Har tillit til menneskene de er glade i 

• Vet hvordan man er god med andre mennesker rundt seg 
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Barn med trygg tilknytning 

• Har bedre psykisk helse 

• Har mer selvtillit 

• Er mer empatiske 

• Er mer samarbeidsvillige 

• Er mer entusiastiske 

• Er mer affektivt positive 

• Er mer nysgjerrige 

• Er samvittighetsfulle 
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PSYKOLOGSPESIALIST 

JOACHIM HAARKLOU AS 

HISØY PSYKOLOGSENTER 

Barn med trygg tilknytning  

•  Er ildsjeler 

•  Brenner for noe 

•  Er livskunstnere 

•  Kan glede seg spontant  

•  Takler livets utfordringer 

•  Opplever en iboende egenverdi 

•  Merker at følelser gjør læring spennende 

•  Det barnet vil, er det barnet føler for 
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Barn med trygg tilknytning 

• Har en holdning 

• Tar stilling 

• Har ryggrad 

• Har høye etiske standarder 

• Skiller rett fra galt 

• Gjør riktig 

• Er blitt mentalisert og mentaliserer 

• Viser ikke atferdsavvik 
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Væremåter som følge av  

en trygg tilknytning 

•Å ta hensyn 

•Å bære den andre i sine tanker 

•Å tenke på, og huske den andre 

•Å konsentrere seg 

•Å holde ut 

•Å fokusere på samme sak over tid 

•Å fokusere på det den andre er opptatt av 

•Å støtte 

•Å rose 

•Å gi 
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Evnen til å gi 

• Et resultat av å ha fått 

• Å gi uten å være redd for å tape eller miste 

• Å være trygg på å ha nok 

• Å være trygg på å få påfyll 

• Å være trygg på å få tilbake 

• Å evne å dele med seg fremfor å ville ha 

alt for seg selv: sjenerøsitet (gavmildhet) 

• Du må ha fått for å kunne gi 
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Tilknytningsteori som  

en teori om psykisk helse 

•  Trygg tilknytning gir god psykisk helse. 

• Tilknytning som grunnlaget for hele 
individets personlighetsutvikling 

• Tilknytningserfaringer blir til personlighet 

• Jeg er et resultat av mine erfaringer 

• Tilknytningsstil som en viktig faktor i 
utviklingen av emosjonelle, sosiale og 
etter hvert kognitive ferdigheter gjennom 
livet 
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Oppsummering: 

En trygg tilknytning er preget av at 
mor er:  

– tilgjengelig 

– sensitiv 

– responsiv og bekreftende 

– gjensidig 

– støttende 

– synkronisert og 

– intersubjektiv i sin dialog 
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Emosjonell utvikling i 1.etasje 

• Inntoning 

• Å bli sett og bekreftet (responsivitet) på 
følelser som deles: 

• Intersubjektivitet 

• På barnets premisser 

• Indre arbeidsmodeller utvikler seg 

• Du må ha fått for å kunne gi 

• Alle opplevelser lagres tidlig: Kroppen 
husker: sensomotorisk hukommelse 
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Betydningen av  

emosjonell utvikling 

• Det er det første etasjen som er viktigst 

når man bygger et hus 

• Er den første etasjen ustø, ramler huset 

• Er den første etasjen skadet, er det den 

første etasjen som må repareres 

• Derfor er emosjonell intelligens viktigere 

enn andre former for intelligens 

• EQ før IQ og SQ: 
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Faren for å overvurdere 

betydningen av kognitiv intelligens: 

Q-ene på enga …  

• IQ (intelligenskvotient) + 

• SQ (kvotient for sosial intelligens) + 

• EQ (kvotient for emosjonell intelligens) + 

    = 

• SQ (kvotient for suksess) 

• Samtidig som alle 3 etasjer i barnets hus utgjør 

en helhet, er det den emosjonelle etasjen som 

er den viktigste da de andre bygger på den 
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Kjærlighet har stor verdi 

•Et liv i kjærlighet er et liv som er 
verdt å leve 

•Kjærlighet får ikke bare verden til 
å gå rundt, det er den som er 

verdt hele turen 

•Et øyeblikk i kjærlighet er verdt 
resten av livet 
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Kjærlighet er rikdom 

•Ingen som er elsket er fattig 

 

•Kjærlighet er den fineste av alle gaver, 

enten vi gir den eller tar imot den 



PSYKOLOGSPESIALIST 

JOACHIM HAARKLOU AS 

HISØY PSYKOLOGSENTER  
124 

Kjærlighet er sterk 

•Kjærlighet er et frø som vokser overalt 

 

•Kjærlighet overvinner alt 

 

•Kjærlighet gir styrke og utholdenhet 
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Kjærlighet er lykke 

•Kjærlighet er nøkkelen til lykkens port 

 

•Den største lykke i livet er 

overbevisningen om at vi er elsket,   

elsket fordi vi er som vi er,                        

eller snarere,                                                  

på tross av at vi er som vi er 
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Kjærlighet som 

eksistensgrunnlag 

•Selve grunnen til at vi eksisterer      

er at vi elsker og blir elsket 

 

•Kjærlighet er like nødvendig for å 

leve, som luften vi puster inn 
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Livsevaluering  

Når vi ser tilbake på livet 

oppdager vi at det vi gjorde 

i kjærlighetens ånd 

var de øyeblikkene  

vi virkelig levde* 

 
*det var de intersubjektive øyeblikk 
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Betinget kjærlighet  

er ingen kjærlighet 

 

 
 

 

 

 

I verste fall er kjærligheten betinget til 

•Prestasjon 

•Utseende og 

•Oppførsel  
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Jostein Gaarder: Det sentrale spørsmålet: 
”Tenk deg at du var et sted på terskelen til dette eventyret, en 

gang for mange milliarder år siden da alt ble skapt. Så kunne 
du velge om du en gang ville bli født til et liv på denne planeten. 
Du ville ikke vite når du skulle leve, og du ville ikke vite hvor 
lenge du skulle få være her heller, men mer enn noen år ville 
det uansett ikke være snakk om. Du ville bare vite at dersom du 
valgte en gang å få komme til verden, når tiden var moden, 
som vi sier, da ville du også en dag måtte bryte opp fra den og 
forlate alt. Kanskje ville det komme til å volde deg stor sorg, for 
mange mennesker synes at livet i det store eventyret er så 
vidunderlig at de kan få tårer i øynene bare av å tenke på at det 
en dag tar slutt. Så godt kan alt være her, at det gjør fryktelig 
vondt å tenke på at det en gang ikke kommer flere dager”. 
Videre fortsetter han: ”Hva ville du ha valgt, Georg? Ville du ha 
valgt å leve et liv på jorden vel vitende om at du plutselig skulle 
rives bort fra det, og kanskje midt i lykkens rus? Eller ville du 
allerede i utgangspunktet ha betakket deg for hele denne ”tar 
igjen og gir bort”-leken? For vi kommer til verden bare en gang. 
Vi slippes inn i de store eventyret. Og snipp, snapp, snute 

    – så er eventyret ute!” 
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Er det vits i og hva er meningen 

med…? 

• Er det vits i å reie opp senga si, når man 

skal legge seg i den om kvelden likevel? 

• Er det vits i å leve når man skal dø likevel? 

• Er det vits i å forelske seg, når det er fare 

for å miste igjen? 

• Er det vits i å knytte seg, når man bare 

skal være en kort stund? 

• Er det vits i å være støttekontakt i 4 uker? 
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Om jeg visste  

at verdenen ville gå 

under i morgen,  

så ville jeg likevel  

plante et tre idag 
131 
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Anbefalt litteratur: Irvin Yalom 

• 1992 Da Nietzsche gråt 

• 1997 Kjærlighetens bøddel 

• 2000 Mamma og meningen med livet 

• 2001 Hver dag litt nærmere 

• 2003 Terapiens gave 

• 2006 Dobbelspill i sjeledypet 

• 2007 Schopenhauerkuren 

• 2008 Å stirre på solen 
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Mor Theresa: 

”In 25 years among the 

people, I have come 

more and more to 

realize that it is being 

unwanted that is the 

worst disease that 

any human can ever 

experience” 

 

”Etter 25 år              

blant mennesker    

har jeg kommet    

frem til                                    

at det å være 

uønsket, er det verste 

et menneske noen 

gang kan utsettes for” 
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10.Min arbeidshypotese: 

Gjenskapning av relasjonskvaliteter, 

våre indre arbeidsmodeller  
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Gjenskapning av de indre 

arbeidsmodeller 

• Vi er et speilbilde av vår erfaringshistorie 

• Vi gjør med andre det livet har gjort med 
oss 

• Dvs. at vi ikke gjør det vi gjør for ingenting 

• Vi gjentar det vi har opplevd selv 

• Du må ha fått for å kunne gi og du gir det 
du har fått 

• Da er ikke livet en tilfeldighet lenger! 
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De alvorlig utviklingshemmende 

relasjonskvaliteter 

og gjenskapningen av disse 

• Lise vokser opp hos en far som drikker 

• Kari vokser opp hos en far som forgriper seg 
seksuelt 

• Jens vokser opp hos en mor som ikke er til å 
stole på 

• ”Emma tvert imot eller noe mer” vokser opp med 
tap av mor 

• Dette går i sosial arv: same procedure as every 
generation  og 

– Jeg kan velge noe annet (Bowlbys 10.tog) 
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Barnet er et speilbilde  

av sin erfaringshistorie 

•Autoritær oppdragelse med trusler                          

og fysisk avstraffelse fører ofte til aggressive og 

underkuete barn, der barnet enten blir hemmet 

og nervøst, eller opposisjonell og uregjerlig 

• Antiautoritær oppdragelsesstil fører til at 

barnet blir hemningsløst og selvopptatt, 

kravstort og hensynsløst 

• Demokratisk oppdragelsesstil gir barn en 

grunnleggende følelse av trygghet, tillit og   

  likeverdighet Dagbladet 1.4.2001 



PSYKOLOGSPESIALIST 

JOACHIM HAARKLOU AS 

HISØY PSYKOLOGSENTER 

Barnet er et speilbilde  

av sin erfaringshistorie 

• Josef Fritzl ydmyket og mishandlet sine 
egne barn på samme måte som han selv 
ble undertrykt av en voldelig mor 

• Josef Fritzl: ”Jeg fikk aldri så mye som et 
kyss eller en klem fra min mor, selv om jeg 
gjorde alt jeg kunne for at hun skulle være 
god mot meg” 

• ”Riktignok oppdro min mor meg, men 
kjærlighet fikk jeg aldri”               Dagbladet 31.10.2008                
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Konfusius 

Studer fortiden, 

hvis du vil spå 

fremtiden 
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Tilknytningsforstyrrelse 
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Tilknytningskontinumet:  

Tilknytning langs en linje fra …til… 

• Normal tilknytning: trygg tilknytning: 

normalutvikling innenfor 

utviklingspsykologisk teori 

• Atypisk tilknytning -                      

Avvikende tilknytning               

Avvikende tilknytningsformer 

• Tilknytningsskade – relasjonsskade – 

Tilknytningsforstyrrelse 
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# Tilknytningsklassifikasjonskontinuum:  

Fra trygg til atypisk tilknytning og videre  

til tilknytningsforstyrrelse 

• B: Trygg tilknytning 

• A: Unnvikende tilknytning 

• C: Ambivalent tilknytning 

• D: Desorganisert/desorientert tilknytning 

• F94.1 Reaktiv tilknytningsforstyrrelse 

• F94.2 Udiskriminerende 

tilknytningsforstyrrelse 
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Tilknytningsklassifikasjonskontinuum  

• B: Trygg tilknytning 

• A: Unnvikende tilknytning 

• C: Ambivalent tilknytning 

• D: Desorganisert/desorientert tilknytning 

• F94.1 Reaktiv tilknytningsforstyrrelse 

• F94.2 Udiskriminerende 

tilknytningsforstyrrelse 
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Ainsworth: Fremmedsituasjonen 

• Trygg tilknytning: Barnet reagerer på 

mors fravær i begynnelsen, men begynner 

så å utforske rommet med lekene 

• Barnet søker kontakt med mor når hun 

kommer tilbake, er trøstet og fortsetter 

med utforskningsatferd 

• Barnet og mor er nær hverandre og deler 

gjensidig glede med hverandre Mary Ainthworth 1978 
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B: Trygg tilknytning 
• Barnet bruker omsorgspersonen som trygg 

base for utforskningsatferd 

• Ved atskillelse savner barnet 
omsorgspersonen  

• Ved gjenforening hilser barnet aktivt på den 
voksne 

• Barnet signaliserer hvis det er ute av likevekt 
eller søker kontakt 

• Når barnet er trøstet, fortsetter det med 
utforskningsatferd 
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Tilknytningsklassifikasjonskontinuum  

• B: Trygg tilknytning 

• A: Unnvikende tilknytning 

• C: Ambivalent tilknytning 

• D: Desorganisert/desorientert tilknytning 

• F94.1 Reaktiv tilknytningsforstyrrelse 

• F94.2 Udiskriminerende 

tilknytningsforstyrrelse 
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Reaktiv tilknytningsforstyrrelse F94.1 
• Tidlig følelsesmessig skade/relasjonsskade 

• RAD: reactive attachment disorder 

• Tidlig frustrasjon  

• Bunnløs syndrom 

• Umettelige barn 

• Måkebarn 

•Katten 

• Hybelboeren 

• Alltid er det noe 

• Love disorder (kjærlighetsforstyrrelse) 

•Emma tvert imot eller noe mer 

  

•Feildiagnose: Det går seg til 
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Tilknytningsklassifikasjonskontinuum  

• B: Trygg tilknytning 

• A: Unnvikende tilknytning 

• C: Ambivalent tilknytning 

• D: Desorganisert/desorientert tilknytning 

• F94.1 Reaktiv tilknytningsforstyrrelse 

• F94.2 Udiskriminerende 

tilknytningsforstyrrelse 
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Udiskriminerende 

tilknytningsforstyrrelse (F94.2) 
•  Institusjonssyndrom 

•  Karakteravvik med følelseskulde 

•  Alvorlig understimulering: 

•  Tidlig deprivasjon 

•  Dette går seg ikke til! Vanskelig å  

reparere 

•  Kronisk lav emosjonell alder 

•  Uten motor eller indre drift 
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F 94.2 eksempler: 

• Den nye nattevakten får besøk 

• Etter 10 minutter går hun med meg for å 

kjøpe is 

• Barnet som raskt havner på mitt fang 

• Inntakssamtalen der mor må på do 

• Jenta på 16 som planlegger å flytte til 

Syden med en venn hun ble kjent med … 
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Hva er en tilknytningsforstyrrelse? 

• En forstyrrelse som oppstår 

• En relasjons-forstyrrelse 

• En utvikling mot normalen frem til 

omsorgsskiftet 

• En usynlig, men meget alvorlig 

funksjonshemning 

• En tilknytningsforstyrrelse er en vanlig 

reaksjon på en uvanlig hendelse 

• En tilknytningsforstyrrelse er en normal 

reaksjon på en unormal hendelse 
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Hva kalles denne tilstanden 

 hos voksne ? 

•Personlighetsforstyrrelse 

–Emosjonell ustabil personlighetsforstyrrelse 

–Borderline 

•Dyssosial (antisosial) 
personlighetsforstyrrelse    

–Psykopati (psykopaten) 

•Karakteravvik 

•Sosiopati 
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Hvem er utsatt for utvikling av en 

tilknytningsforstyrrelse? 

1. Adoptivbarn 

2. Fosterbarn 

3. Flyktninge- og asylsøkerbarn  

4. Norske barn utsatt for omsorgssvikt 

5. Kuvøsebarn  

6. Institusjonsbarn 

7. Barn plassert på sykehus uten foreldre (før) 
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Når kan en 

tilknytningsforstyrrelse oppstå ? 

•  I løpet av de første ukene 

•  I løpet av de første måneder 

•  I løpet av de første årene 

•  Dvs. at selv en tidlig omsorgsovertakelse  

   kan innebære en skade 

– ikke bare pga. omsorgsskift,   

– men også pga. omsorgssvikt 

• En RTF kan debutere (starte) i puberteten 
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Hvor mange utvikler en 

tilknytningsforstyrrelse ? 

Ikke alle adoptivbarn og fosterbarn får eller har en 
tilknytningsforstyrrelse ! 

De fleste adoptivbarn klarer seg godt uten å få 
problemer, og til og med bedre enn   
gjennomsnittsbarnet  

Adoptiv- og fosterbarn utgjør en risikogruppe i det 
psykiske helsevern 

Med økende rusmisbruk vil antall barn med 
tilknytningsforstyrrelse være økende 
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Hvorfor oppstår en 

tilknytningsforstyrrelse? 
1. Omsorgsskift: 

– Hovedomsorgspersonen blir borte 

– Tap av mor 

– Subjektiv opplevd avvisning 

2. Omsorgssvikt: 

– For dårlig kvalitet i omsorgen 

– Krenkelser og overgrep ved omsorgspersonen 

3. Langvarig eller hyppig atskillelse: 

– For lenge eller for ofte vekk fra mor 

4. Egenskaper hos barnet eller foreldrene: 

– Kan vanskeliggjøre tilknytning 
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Traumet: Å bli forlatt 

John Lennon: Mother 

• Mother, you left me but I never left you 

• Barnets opplevelse og tema: Å bli forlatt 

• Dette kan være opplevd som førspråklig 

indre arbeidsmodell: 

• ”Det er noe feil med meg” 

• ”Jeg er ikke verdt å bli elsket” 

• Dette er forankret i biokjemiske aktiveringer 
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Typiske oppvekstbetingelser hos barn 

med atypisk tilknytning eller 

tilknytningsforstyrrelse 

Omsorgssvikt og omsorgsskift arter seg 

som: 

• Rot, styr og kaos (Kasper, Jesper og Jonatan) 

• Uoversiktlighet  

• Ustabilitet og uforutsigbarhet 

• Krangling, uenighet og avstand 

• Å være imot (eller noe mer!) 
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Hvorfor oppstår 

tilknytningsforstyrrelsen? 

Pga. omsorgspersonens: 

• Manglende evne til å gi: 

– emosjonell trygghet 

– sosiale opplevelser og ferdigheter 

– kognitiv stimulering 

– fysisk stimulering 

– gode daglige rutiner 

– materiell omsorg 

• Manglende evne til å ivareta barnets 
utvikling 
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Kartleggingsskjemaer 

for tilknytningsforstyrrelse 
• Walter Buenning (se del 4, diagnostisering) 

• Smyke & Zeanah (se del 4, diagnostisering) 

• Joachim Haarklou (se www.haarklou.no) 

– En konsekvens av egne observasjoner 

– Ikke realibitets- og validitetstestet 

– Ikke godkjent som standardisert psykometrisk 

verktøy 

– Brukt av meg i egen praksis som supplement til 

observasjon, komparentopplysninger, annet 
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Mestringsskjema 

• Et skjema for å måle hva barnet nå 

mestrer på de områder det tidligere var 

tilknytningsforstyrret på 

• Et resultat av observasjoner i egen praksis 

• Speilbildet av kartleggingsskjemaet 

• Ikke realibitets- og validitetsteste 

• Ikke godkjent som standardisert 

psykometrisk verktøy 
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Mestringsskjema 

• Kan brukes til å måle effekten av 

tilknytningsterapien 

• Foreldre med barn med 

tilknytningsforstyrrelse kan bruke 

mestringsskjemaet privat for å visualisere 

barnets helbredelsesprosess og                  

for å se hvilke områder barnet ligger etter på 

• Mestringsskjema presenteres i slutten av del 

2 og ligger på min nettside www.haarklou.no 
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Tilknytningsforstyrrelsens 233 tegn 

delt inn i 17 kategorier 
1. Motvirker fysisk nærhet 

2. Motvirker psykisk nærhet 

3. Emosjonell fungering 

4. Trøstesøking 

5. Sosial fungering 

6. Smerteplassering 

7. Væremåte 

8. Avvikende atferd 

9. Uordentlighet 
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Tilknytningsforstyrrelsens 233 tegn 

delt inn i 17 kategorier 
10. Kommunikasjon 

11. Personlighetstrekk 

12. Selvbilde 

13. Søvnmønster 

14. Spisemønster 

15. Bunnløshet og materialisme 

16. Utvikling 

17. Andre symptomer 

      Karleggingsskjemaet finner du i slutten av ditt    

  kurshefte 
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1. Motvirker fysisk nærhet 

1. Snur seg vekk 

2. Unngår fysisk nærhet 

3. Gir seg ikke hen til mor 

4. Foretrekker ikke mor som omsorgsperson 

5. Virker fjern, er ikke tilstede 

6. Vil ikke ha kos og gir ikke kos tilbake 

• Er ikke gjensidig (ikke ping-pong) 
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1. Motvirker fysisk nærhet 

7. Liker ikke å bli holdt 

8. Liker ikke å bli tatt på, unngår berøring 

9. Unngår blikkontakt (men kan se strengt 

på deg) 

10. Smiler ikke tilbake 

11. Forholder seg til andre enn mor 

• Fysisk avstandsskapende 

• Vil ikke være hos deg 
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Relasjonsunnvikende 

• Tar ikke initiativ til relasjon 

• Bekrefter ikke andres initiativ 

• De unngår å høre                                     

(hører bare det de ikke skal høre) 

• De unngår å bli sett (er usynlige) 
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Usynlig  

• De er ikke i relasjon 

• De er ikke her, selv om kroppen er her 

• De er borte (bortreiste) 

• De er ikke med 

• De er ikke tilstede 

• Hvor er barnet ? 

168 
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2. Motvirker psykisk nærhet 

12. Hører ikke 

13. Ser ikke 

14. Uoppmerksom 

15. Får med seg det som ikke angår barnet 

16. Setter ikke pris på en god samtale 

17. Unngår kontakt 

18. Gir lite kontakt 



PSYKOLOGSPESIALIST 

JOACHIM HAARKLOU AS 

HISØY PSYKOLOGSENTER  
170 

Opplever nærhet som truende 

• De nære emosjonelle bånd til familien 

oppleves som truende 

• Familiemedlemmenes appell til 

fortrolighetsrelasjoner er vanskelig å møte for 

barnet, og oppleves som forvirrende 

• Barnet får en følelse av å være annerledes 

og en følelse av å komme til kort og være 

ensom 
• ”Jeg passer ikke inn hos dere” 
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2. Motvirker psykisk nærhet 

19. Føler seg ikke forstått 

20. Vil ikke bli forstått 

21. Forstår ikke den andre 

22. Skjønner ikke noe sammen med andre 

23. Deler ikke følelser (intersubjektivitet) 

24. Viser ikke noe ved gestikulering 

• Tosomhetsunnvikende 

• Ensomhetssøkende 
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En tidlig følelsesmessig skade 

• Følelser er mindre utpreget, svakere, 
fraværende eller regressive (ikke 
alderstilpassede) 

• Dvs. at barnet er følelsesmessig avflatet, 
har lav EQ (emosjonell intelligens) 

• Det kan dermed være stor forskjell mellom 
kronologisk alder og emosjonell alder, 
uavhengig av kognitiv alder 

• Følelsesmessig avflatethet utelukker ikke 
sinnetokter 
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3. Emosjonell fungering 

25. Viser ikke følelser 

26. Snakker ikke om følelser 

27. Viser ikke glede 

28. Viser ikke takknemmelighet 

29. Smiler ikke ekte 

30. Viser ikke sorg 

31. Klarer ikke å gråte over noe trist 

• Har lite ord for følelser 
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3. Emosjonell fungering 

32. Viser ikke (naturlig) engstelse 

33. Viser ikke naturlig reservasjon 

34. Er ikke skeptisk til fremmede 

35. Går gjerne med ”godtemannen” 

36. Er ikke redd for atskillelse 

37. Lengter ikke 
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3. Emosjonell fungering 

38. Viser ikke glede ved gjensyn 

39. Mangler empati, medfølelse 

40. Mistrives med fortrolighet 

41. Bryr seg ikke om andre 

42. Tenker ikke på andre 

43. Mangler indre kontroll 

44. Trenger å bli passet på, dvs. ytre kontroll 

45. Har raserianfall og sinnetokter 
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Evner ikke  

å bære andre i sine tanker 
• Winnicott: Å tenke på den andre 

• Husker ikke å holde døren opp for andre 

• Merker ikke at den andre ikke klarer å 

holde følge 

• Å gi og ta: evner ikke å kjenne etter om 

den andre har tatt imot 

• Klarer ikke å dele med andre 
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3. Emosjonell fungering 

46. Nedstemt  

47. Reagerer ikke på smerteopplevelse 

48. Fryser ikke i kulde 

49. Er en hardhaus 

50. Overreagerer på mindre skader 

51. Aldri syk 

• Når barnet med RTF er syk, da begynner 

det å bli friskt, dvs. kjenne etter følelser 
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Manglende evne til å kjenne etter 

• Overspiser seg uten å merke det 

• Ingen-bunn-syndrom ift mat 

• Hiver i seg mat 

• Koser seg ikke 

• Nyter ikke 

• Gir seg ikke hen i en sanseopplevelse 

• Dveler ikke i opplevelse 

• Gråter ikke når det skader seg 
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4. Trøstesøking 

52. Søker ikke trøst 

53. Motvirker trøst 

54. Roer seg ikke når trøstet 

55. Kan søke trøst hos andre enn mor 

56. Klarer ikke å trøste seg selv 

• Husk ”ape-eksperimentet” 

• Bryr seg ikke om trøst 
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5. Sosial fungering 

57. Ingen stabile venner, mye utskiftninger 

58. Ikke i gjensidige relasjoner 

59. Ikke i likeverdige relasjoner 

60. Klarer ikke å leke sammen med andre 

61. Har lett for å kjede seg 

62. Skjønner ikke hvordan han/hun virker på 
andre 

63. Ingen innsikt i egen fungering 

• Skjønner ikke seg selv innenfra og utenfra 
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Ser ikke seg selv 

• Manglende evne til å fungere på andres 

premisser, klarer primært å fungere på egne 

premisser =  

• Manglende evne til å være der hvor den 
andre er 

• Manglende evne til å tone seg inn 

• Manglende evne til å bære den andre i sine 
tanker 

• Manglende evne til å være i den andres ring 

• Disse barn spør ikke hvordan du har det 
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Barn med tilknytningsforstyrrelse 

overvurderer seg selv 

• Har vanskelig for å bedømme hvem de 

står ovenfor 

• Overvurderer lett egne ferdigheter 

• Elsker å være midtpunkt 

• Atferden er ikke styrt av indre opplevelser, 

dvs egne følelser, men av hva det er lurt å 

føle 

• Oppfører seg funksjonelt 
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Barn med RTF bytter 

• Leker 

• Venner 

– Vennskapsrelasjoner er ikke gjensidige.     

Når barnet sier at han er min venn,     

bekrefter den andre det ikke uavhengig 

• Skole 

• Fosterforeldre/foreldre 

• Fremtidige livspartnere? 
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5. Sosial fungering 

64. Ingen innsikt i egen situasjon 

65. Klarer ikke fungere på andres premisser 

66. Deler ikke opplevelser med andre 

67. Deler ikke ting med andre 

68. Kontrollerende og bestemmende 

69. Monoton, gjentakende lek 

70. Meningsløs (desorganisert) lek 

71. Bruker forbudte tema i lek 
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Barn med RTF søker kontroll 

• Barnets kontrollbehov gir seg uttrykk i at: 

– Barnet ikke hører på den voksnes 

henstillinger 

– Barnet argumenterer 

– Barnet forstyrrer 

– Barnet krever gjennomgående 

oppmerksomhet 

– Barnet kan fortelle foreldrene hva de skal 

gjøre 

– Barnet kan nekte å gå på do, å spise eller       

  å sove 
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Hvor skal jeg gjøre av mine vanskelige 

følelser og min psykiske smerte ? 
• Å dele:                                                           

Den beste måten å håndtere smerte på 

• Å plassere utover (typisk gutt) 

– Slå og sparke, plage og mobbe, hærverk, mv.  

– Dvs. grenseoverskridende utover 

• Å plassere innover (typisk jente) 

– Selvbeskadigelse i form av risping, kutting, 

spisevegring, rus, tilfeldig sex, mv.  

– Dvs. grenseoverskridende innover 
 

    *Meget viktig overhead 
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Klarer ikke smertedeling 

• De tidligste erfaringer av å bli fornektet, ikke 
ønsket og avvist er ubegripelig tilintetgjørende 

• Denne basale smerten leter etter en utvei i en 
tilintetgjørelsestrang som retter seg  
– mot andre, for det meste foreldrene og 

– mot barnet selv 

• Andre mulige ytringer av denne aggresjonen er 
fysisk vold, ondskap mot dyr, tvangsmessig 
spising, stjeling, lyving, rømming og 
provoserende seksuell atferd 

• Dvs. smerteplassering utover og innover 
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Geertje van Egmond 
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6. Smerteplassering  

72. Deler ikke sin smerte med andre 

73. Er selvdestruktiv 

74. Skader andre fysisk 

75. Skader andre psykisk 

76. Aggressiv 

77. Grenseoverskridende 

78. Grusom mot dyr 

79. Opptatt av ild 

80. Påtenning 

81. Kjefter ut andre 
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Projekson – overføring 
en forsvarsmekaniske 

• En overføring av egne opplevelser på en 

annen 

• En forsvarsmekanisme: De vanskelige 

følelser, som er for vanskelige til å 

vedkjenne seg selv, overføres 

• Egne vanskelige følelser overføres 

dermed på den andre 

• ”Alle er så dumme når jeg er sur” 

189 
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Barnets projeksjon 

• Barnet overfører egne traumer på foreldre 

fordi de blir for smertefulle å bære for barnet og 

fordi det gjenskaper sine tidligere 

relasjonserfaringer 

• Barnets tema dukker opp igjen i de voksne 

• Dvs.: Når foreldre er frustrerte gjelder det 

barnets frustrasjon som foreldrene har vært 

gode til å plukke opp 

• Dermed utlever barnet sine følelser i de 

voksne 
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Projeksjoner  

• Avvisning som projiseres 

• Sinne 

• Surhet 

• Skyldfølelse  

• Hjelpesløshet 

 

• Projeksjoner kan vandre ….  

191 
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Mors projeksjoner 

• Mors indre representasjon av barnet 

(hennes ide om ”hvem er ungen min”)         

er en projeksjon som følge av mors     

indre arbeidsmodell 

• I deg selv kjenner du andre 

• Det mor sier om barnet, sier mer om 

henne selv 

• Derfor er det så viktig med ”den gode mor” 
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Projeksjon  

• Sinne går mest utover mor: 

– Som en projeksjon, da biologisk mor sviktet 

• Den første moren skader barnet, den andre 
betaler for skaden 

– Fordi mor er kvantitativ mer tilgjengelig 

– Det ”grønne” som barnet lærer av mor,         
viser det ute 

• Barnet er i fare for å triangulere foreldrene 
ved å oppføre seg nær overfor faren 
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7. Væremåte 

82. Er lyststyrt (følger lystprinsippet: ”Jeg hadde 
lyst til det” – som barnets forklaring) 

83. Impulsstyrte handlinger 

84. Overreagerer (fatet eller begeret er fullt) 

85. Er utålmodig 

86. Planlegger ikke 

87. Arbeider ikke målrettet (anstrenger seg ikke) 

88. Belønning virker ikke 

89. Lærer ikke av erfaring 
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Geertje van Egmond: 

Barnet har ingen bremser  

eller terskler 

• Barnet fungerer emosjonelt som en baby  

• Det har ikke noe innebygd kontrollsystem 

• Det vil bli tilfredstilt så fort som mulig                                 

 på alle områder 

• Det er dårlig rustet mot normale fristelser 

• Barnet er upålitelig og bør ikke utsettes                    

 for fristelser 
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7. Væremåte 

90. Motstår ikke fristelser 

91. Opptrer uforutsigbart 

92. Ikke til å stole på / upålitelig 

93. Er ustabil 

94. Tåler ikke positiv tilbakemelding 

95. Tilpasser seg på en overfladisk måte 

96. Tar upassende fort kontakt med andre 

97. Handler for å oppnå noe (funksjonell) 
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7. Væremåte 

  98. Spiller på følelser for å oppnå noe 

  99. Er egosentrisk, egoistisk (meg først) 

100. Gir fort opp (ikke utholden) 

101. Har et skiftende humør 

102. Varierende fungering 

103. Ber om noe, men vil ikke ha det 

104. Upassende seksuelle handlinger 

105. Utsetter seg selv for fare 
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7. Væremåte 

106. Meningsløs prat 

107. Hilser ikke 

108. Sier ikke ”Ha det” 

109. Sier ikke ”God natt” 

110. Avviser andre 

111. Er imot det meste, i protest og i 

opposisjon: Emma tvert imot eller noe mer 
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Emma tvert imot 

• Imot fordi hun er 
i trass 

• Imot fordi hun er 
i puberteten 

• Denne formen 
for å være imot 
er en del av en 
normalutvikling 
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Emma tvert imot – eller noe mer 

• Emma mer enn tvert imot - det er Emma 

med tilknytningsforstyrrelse 

• Emma som gjenskaper avvisning som 

tidlig opplevd relasjonskvalitet 

• Dette kommer i tillegg til å kunne være i 

trassalder eller puberteten 

• Dette skjer i primærpersonligheten 

• Hjelpeapparatet skjønner sjelden dette  
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Min arbeidshypotese 

• Gjenskapning av de tidligst opplevde 
relasjonskvaliteter 

• Barnets atferd er preget av at det går inn 
for å gjenskape sine 
primærrelasjonskvalitetserfaringer,       
dvs. sin tidlige grunnfølelse 

• Hva er ”Emma-mer-enn-tvert-imots” indre 
arbeidsmodell? 

• Avvisningsfølelsen, rot, styr og kaos 
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I kill you 

You survive 

I love you 



PSYKOLOGSPESIALIST 

JOACHIM HAARKLOU AS 

HISØY PSYKOLOGSENTER  
203 

Hvordan gjenskaper barnet 

avvisningen? 

• Ved å være generelt imot  

• Ved å følge lystprinsippet 

• Ved å ikke innordne seg gruppereglene 

• Ved å ikke høre på henstillinger 

• Ved å bryte avtaler 
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Slik gjenskaper barnet avvisning 

• Dytter vekk de voksne, både fysisk   og 
psykisk 

• Kommer ikke hjem når det skal 

• Kjefter og har stygg munnbruk 

• Får alt til å bli feil 

• Anmelder sine foreldre til politiet,                                                        

   barnevernet, etc.  

• Dvs. kan komme med falske anklager 



PSYKOLOGSPESIALIST 

JOACHIM HAARKLOU AS 

HISØY PSYKOLOGSENTER 205 

Alle gjenskaper sine tidligere 

relasjonskvaliteter: 

• Mor nærheten 

• Barnet avstanden 

• Barnet kan oppleve nærhet som trussel 

eller som noe fremmed og ubehagelig 

• Det samme føler mor om avstand 

• Begge driver dermed med 

motsetningsfulle prosjekter 

• De kan kollidere  
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Konsekvensen av den 

gjenskapte avvisningen 
•Når de voksne er ute av balanse og alle er 
oppgitte – da har barnet lykkes med å 
gjenskape sin grunnfølelse. 

•Dette gjør barnet fordi det gir en             
god (dvs. kjent) grunnfølelse. 

•Det er barnets måte å gjenskape tidligere 
kjente relasjonskvaliteter på. 

•Dette utgjør barnets primærpersonlighet 

•Dette er antiterapeutisk for barnet og 
innebærer en selvretraumatisering 
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Konsekvensen  

• Når adoptiv- eller fosterforeldre eller en skole 

ikke makter å ta seg av et slikt barn lenger,da  

kan dette forstås som at barnet har lykkes med   

å gjenskape en relasjonskvalitet bestående av 

avvisning 

• Dette kan gjelde mange: 

 

 Adoptivfamilien  

 Fosterhjemmet 

 Barnehagen  

 Skolen  

 Institusjonen  

 Fengselet  ?  
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Om livskvalitet i familier med barn  

med reaktiv tilknytningsforstyrrelse 

•Barnet kan slite ut og brenne ut en hel 

familie 

•Familiens livskvalitet kan synke 

betraktelig 

•Dette kan gjelde en av foreldrene 

•Det kan gjelde dem som par 
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Om livskvalitet i familier med barn  

med reaktiv tilknytningsforstyrrelse 

•Foreldre har ikke adoptert for å ha en 

profesjonell omsorgssituasjon 

•Normale foreldre er ikke trent til å reagere 

rasjonelt, de er mennesker som reagerer 

emosjonelt 

•Fordi adoptiv- og fosterforeldre er 

ressurssterke, strekker de seg lengre                

før de melder et hjelpebehov 



PSYKOLOGSPESIALIST 

JOACHIM HAARKLOU AS 

HISØY PSYKOLOGSENTER  
210 

Betydningen av  

foreldrenes psykiske helse 

•Barn med reaktiv tilknytningsforstyrrelse 

gjør noe med andre mennesker 

•Deres relasjonskvaliteter er veldig 

forskjellige fra de med normale 

oppvekstvilkår 

•Da blir adoptiv- og fosterforeldrenes 

psykiske helse av betydning (se del 6) 
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Hva gjør barnet med de voksne ? 

Det kan … 

• drive de voksne til vanvidd 

• reaktivere det fiendtlige i de voksne 

• reaktivere de voksnes traumatiske og    

 ubearbeidede materiale og 

• finne de voksnes svake punkter 

• Derfor er det viktig at de voksne er ved god 

 psykisk helse 
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Dette gjelder : 

•Adoptivforeldre 

•Fosterforeldre 

•Barnehagepersonale 

•Lærere 

•Institusjonsansatte  

•Barnevernarbeidere 

•Alle andre som befatter seg  

  med disse barn 
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Hva kan disse gjøre ? 

• Stille seg spørsmålet: har jeg opplevd 

avvisning i egen oppvekst ? 

• Øke bevissthet omkring egen fungering 

• Øke bevissthet omkring egne opplevde 

traumer/påkjenninger 

• Søke råd/behandling/terapi for 

bearbeidelse 

• Gå på selvutviklingskurs for adoptiv- og 

fosterforeldre med barn med RTF (del 6) 
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Dr. F. C. Verhulst: 

•Ekteskapsproblemer har en ugunstig virkning på 

disse barna – og omvendt: Disse barna virker 

ugunstig inn på ekteskapet 

•Intrafamiliære problemer har en ugunstig virkning på 

disse barna - og omvendt: Disse barna virker 

ugunstig inn på familieproblematikk 

•Problemer i kommunikasjonen mellom de ansatte i 

en institusjon har en ugunstig virkning på disse barna 

– og omvendt:  

•Disse barna virker ugunstig innpå 

kommunikasjonsproblemene i institusjonen 
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Er det behov for enda  

en ny omsorgsbase ? 

• Når adoptiv- og fosterforeldre lett lar seg 
rive med i avvisningsrelasjoner, er dette et 
dårlig utgangspunkt for barnets videre 
utvikling 

• Samtidig kan adoptivforeldrene komme til 
et belastningspunkt hvor de ikke makter å 
stå i uendelige avvisningsrelasjoner lenger 
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Er det behov for enda en ny 

omsorgsbase ? 

• Forholdet mellom foreldrenes evne til å gi 
omsorg og barnets evne til å ta imot 
omsorg kommer ut av balanse 

• Når barnet har brukt opp foreldrenes 
omsorgskapasitet, er foreldrene heller ikke 
lenger gode nok omsorgspersoner 

• Barnets beste er å forbli i omsorgsbasen 
under forutsetning av at foreldrene klarer å 
forbli omsorgsdyktige 
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7. Væremåte 

112. Innordner seg ikke 

113. Følger ikke felles beskjeder 

114. Deltar ikke på felles måltider 

115. Forlater felles måltider fort 
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Væremåte  

• Kommer ikke hjem til avtalt tid 

• Ber om det mor har glemt å kjøpe 

• Spør om det som ikke er på bordet 

• Kjefter ut moren med andre tilstede 

• Ber om ting, men vil ikke ha det                   
når de får det 

• Ber om forslag, men tar ikke imot når de 
kommer 

• Klager til andre over sine foreldre 

218 
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8. Avvikende atferd 

• 116. Bryter avtaler 

• 117. Slutter på skolen 

• 118. Bytter skole 

• 119. Vil flytte på barnehjem 

• 120. Vil flytte på hybel 

• 121. Tåler ikke rutinebrudd 

• 122. Har problemer med overganger 

• 123. Opptatt av det negative 
219 
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Lyving og stjeling 

• Lyver. Snakker ikke sant fordi ”det passer 
best”, dvs. funksjonell lyving 

• OBS: Barnet kan ha opplevd lyving forut 
for omplasseringen 

• OBS: Livet har løyet for barnet før 
omplasseringen  

• Stjeler OBS: Barnet kan forut for 
omplasseringen ha opplevd at å stjele             
er å overleve 

• Hvorfor lyver og stjeler norske barn? 
• Fordi deres foreldre gjør det. 
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8. Avvikende atferd 

• 124. Opptatt av det onde 

• 125. Dårlig hygiene 

• 126. Fungerer følelsesmessig under sin 

alder 

• 127. Velger hyppigere kampsport og 

lignende 

• 128. Sier ”ja” men gjør det ikke 

• 129. Lyver 

221 
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8. Avvikende atferd 

130. Bløffer 

131. Stjeler 

132. Røyker tidlig 

133. Drikker tidlig alkohol, ruser seg 

 

222 
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9. Uordentlighet 

134. Roter mye 

135. Lager mye styr 

136. Skaper kaos 

137. Glemmer tiden 

138. Glemmer ting 

139. Mister mye 

140. Ødelegger leker 
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9. Uordentlighet 

141. Mister leker 

142. Leverer ikke tilbake lånte gjenstander 

143. Husker ikke å skru av lyset, TV, med 
mer 

144. Låser ikke døren når går 

145. Glemmer familiemedlemmers bursdag 

146. Ringer ikke hjem fra tur 
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Barn med 

tilknytningsforstyrrelse 

mangler internaliserte rutiner 

•Det er rot, styr og kaos i forhold til  

–Tidsopplevelse 

–Pengeforbruk 

–Ivaretakelse av ting 

•Konsekvens: 

–Leverer ikke tilbake 

–Glemmer eiendeler 

–Mister nøkler, kort, etc.  
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Barn med 

tilknytningsforstyrrelse 

skrur ikke av 

•TV 

•Dataen  

•Varmen på rommet 

•Lyset 

•Vannkranen 

•Stereoanlegget 

•Komfyren 
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10. KOMMUNIKASJON 

• 147. Kommuniserer ikke tydelig 

• 148. Manipulerer 

• 149. Setter folk opp mot hverandre 

• 150. Finner svake punkter hos andre 

• 151. Kjefter, har stygg munnbruk 

• 152. Konfliktskapende 

• 153. Irettesetter andre 

• 154. Er ikke responsiv, bekreftende 
227 
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10. KOMMUNIKASJON 

• 155. Er usaklig 

• 156. Er urimelig 

• 157. Har vikarierende motiver 

• 158. Kranglete, argumenterende, kverulerende 

• 159. Tar opp gamle saker 

• 160. Klager på mye 

• 161. Skylder på andre 

• 162. Bortforklarer egen negativ atferd 
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Barn med tilknytningsforstyrrelse 

overfokuserer på det negative 

• Det er opptatt av kamp  

• Det vil bli soldat 

• Det er opptatt av det slemme 

• Det er opptatt av det onde 

• Det liker de slemmes roller i filmer og teater 

• Det snur nøytrale forhold til kritikkverdige forhold 

• Det velger hyppigere kampsport 
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Typisk atferd hos barn med 

tilknytningsforstyrrelse 

• Kaster stein på politimannens hus 

• Røyker og drikker 

• Går uten å si hvor han/hun skal 

• Klager på alt, alt er galt 

• Går minste motstands vei og kan dermed virke 

lat og giddesløs (forutgående subjektiv 

opplevelse: biologisk mor (generalisert til livet) 

har heller ikke giddet å stille opp for meg) 
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Konsekvenser av å ha et barn med 

tilknytningsforstryrrelse 

• Det er ofte nødvendig at en av foreldrene er 

hjemmeværende helt opp til ungdomsalderen og 

muligens voksenalder 

•Behovet for struktur kan vare langt inn i 

voksenalderen 

•Dvs. at dette ikke blir mindre problematisk når 

barnet har fylt 18 år 

•Mange ønsker seg et kurs for de som har voksne 

barn med tilknytningsforstyrrelse 
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11. Personlighetstrekk 

163. Angrer ikke 

164. Føler ikke skyld 

165. Tar ikke ansvar 

166. Tar ikke initiativ (hilser ikke) 

167. Har ikke dårlig samvittighet 

168. Respekterer ikke regler 

169. Vil ikke forplikte seg 

170. Blåser i andre 
232 
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Manglende  

skyld- og ansvarsfølelse 

• Barnet mangler skyldfølelse og ansvarsfølelse 

• Det har for liten kapasitet til å føle skyld eller påta 

seg ansvar for egne handlinger 

• En grunnleggende følelse av urettferdighet og 

savn rettferdiggjør negative handlinger 

• Den opplevde urettferdigheten gjelder egentlig 

det biologiske opphav 

•Konsekvens: Barnet sier ja men gjør nei 
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11. Personlighetstrekk 

171. Gjør det på sin måte 

172. Er hensynsløs 

173. Overopptatt av urettferdighet 

174. Rettferdiggjør ondsinnete handlinger 

175. Vil bli fort voksen for å få lov til mye 

176. Går minste motstands vei 

177. Orker ikke (Er egentlig ikke klar) 

178. Gidder ikke (Er egentlig ikke klar) 
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11. Personlighetstrekk 

179. Sur og uopplagt og 180. Mutt 

181. Sprer ikke glede 

182. Ødelegger god stemning 

183. Får andre til å gå på tå hev 

184. Ute etter bråk: ”If you are looking for 

trouble you have come the right place” 

Dvs. gjenskaper en cortisol stressaktivering 

185. To personligheter: Imøtekommer og 

    avviser (ambivalent) 
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Utvikling av tilsynelatende  

to personligheter 
• Primærpersonligheten og 

• Sekundærpersonligheten 

• Som del av primærpersonligheten opplever 

barnet hjemmekonflikter, krangel, og 

elendighet, mens det innenfor 

sekundærpersonligheten opplever å være 

populær ute, blid og øyensynlig problemløs 

• Denne kløften virker desintegrerende og barnet 

kan føle seg spaltet 
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Konsekvensen  

 

• Barnet kan etter hvert oppleves som et 

barn med to personligheter 

 

• De som kjenner barnet godt,                     

har en tendens til å opprettholde troen 

på barnets primærpersonlighet 
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Hvordan barn med reaktiv 

tilknytningsforstyrrelse oppleves 

•De gir lite kontakt og dermed få positive 

opplevelser 

• De oppleves som provoserende, trassige, 

aggressive, egoistiske, hensynsløse, 

umulige og avstandsskapende 

•Noen foreldre kan telle sine gode 

opplevelser med barnet på en hånd 
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12. Selvbilde 

186. Har et negativt selvbilde 

187. Barnets ide: ”Ingen er glad i meg” 

188. Barnets ide: ”Jeg er ikke verdt å bli 
elsket” 

189. Barnets ide: ”Jeg er slem” 

190. Opplever ikke livet som meningsfylt  

191. Gir få følelsesmessige opplevelser 
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12. Selvbilde 

192. Føler seg annerledes enn andre 

193. Verdensmesteroppførsel 

194. Overvurderer egne ferdigheter 

195. Vil ikke ha hjelp 

196. Elsker å være midtpunkt 

Hvis du beholder hodet  

når alle andre har mistet 

sitt,  

er det mye mulig  

at du ikke har forstått 

situasjonen. 
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13. Søvnmønster  

197. Sover urolig 

198. Innsovningsvansker 

199. Unnvikende ved legging 

200. Mareritt 

201. Snakker i søvne 

202. Går i søvne 
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14. Spisemønster  

203. Nekter å spise 

204. Spiser hele tiden 

205. Hamstrer mat 

206. Forstår ikke når                                         

er mett (kognitivt) 

207. Kan aldri få nok                                        

mat (følelse)                                                

(ingen bunn syndrom) 
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15. Bunnløshet og materialisme 

208. Stort pengeforbruk 

209. Har aldri nok penger, alltid blakk 

210. Kan ikke få nok omsorg 

211. Virker umettelig 

212. Vil alltid ha mer 

213. Opptatt av statussymboler (nye klær/mobil) 

214. Opptatt av det ytre 

215. Opptatt av det materialistiske 
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16. Utvikling  

216. Tisser på seg (enurese) 

217. Bæsjer på seg (enkoprese) 

218. Klarer ikke å tenke årsak - virkning 

219. Klarer ikke å bruke sin intelligens 

220. Har forsinket språk 

• Motorisk utvikling ligger etter 

• Liten av vekst 
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Slutt dag 1 
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Fra atferdstenkning  

til tilknytningstenkning 
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Nå begynner kurs del 2: 

”Elsk meg frisk” 

BEHANDLING AV TILKNYTNINGSFORSTYRRELSE  
MED JOACHIM HAARKLOUS               

TILKNYTNINGSFREMMENDE AKTIVITETER (TIFA)            
OG TILKNYTNINGSFREMMENDE HJELPEMIDLER (TIHMI) 

 

PSYKOLOGSPESIALIST  

JOACHIM HAARKLOU 
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 Elsk meg mest, når jeg fortjener det minst, 

fordi det er da jeg trenger det mest 

 

BEHANDLING AV TILKNYTNINGSFORSTYRRELSE  
MED JOACHIM HAARKLOUS TILKNYTNINGSFREMMENDE 

AKTIVITETER OG HJELPEMIDLER 
 

KURS DEL 2 i 2016 VED 

PSYKOLOGSPESIALIST  

JOACHIM HAARKLOU 
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TILKNYTNINSTERAPI 

ATTACHMENT THERAPY 

KJÆRLIGHETSBEHANDLING 

BEHANDLING AV TILKNYTNINGSFORSTYRRELSE 
MED TILKNYTNINGSFREMMENDE AKTIVITETER 

OG HJELPEMIDLER 

 

KURS DEL 2 i 2017 VED 

PSYKOLOGSPESIALIST  

JOACHIM HAARKLOU 
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Tilknytningsterapi: 
 

Tilknytningsterapeutisk tenkning 

hjemme, dvs. i adoptivhjem, fosterhjem, 

beredskapshjem, avlastningshjem, 

besøkshjem og familiehjem,             

dvs. under fokusert tilknytning 

 

Tilknytningsterapeutisk fokusert 

omsorg = terapeutisk omsorg 
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”ELSK MEG FRISK” 
 

DU KAN IKKE SNAKKE ET BARN TIL 

TILKNYTNING, DU MÅ KNYTTE DET: 

DVS. JOACHIM HAARKLOUS 

TILKNYTNINGSFREMMENDE 

AKTIVITETER OG HJELPEMIDLER 
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Kjærlighet eller oppdragelse? 
• Barn trenger kjærlighet og grenser 

• Uoppdragne barn trenger flere grenser 

• Tilknytningsskadete barn trenger mer 

kjærlighet 

• Oppdragelse er ofte atferdsregulering 

• Kjærlighet er trygg tilknytning 

• Det trygt tilknyttede barn gjør ikke noe galt 
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To målgrupper for hjelpeapparatet: 

Det er forskjell mellom: 

• Omsorgsdyktige foreldre med 

tilknytningsskadete barn                       

(adoptiv- og fosterbarn), og  

• Ikke omsorgsdyktige foreldre med 

uoppdragne barn (som også kan være 

tilknytningsskadede) 

Gruppene trenger forskjellig tilbud 
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Turner , MacDonald & Dennis (2007) 

 
”Behavioral and cognitive behavioral training interventions for 

assisting fostercarers in the management of difficult behavior”. 

 
Cochrane Database of Systemic Reviews, Issue 1. Art.No.:CD003760.  

DOI:10.1002/14651858.CD003760.pub3. 

• Oppsummering: Kognitiv atferdsterapi og 

atferdsmessige metoder har vist seg å ha 

fra lite til ingen effekt på behandling av 

barn i fosterhjem, når det gjelder å minske 

vanskelig atferd hos disse barn 
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Atferdsorienterte 

foreldreskoleringsprogrammer: 

• Hvor mye fokuserer de på opplæring i 

grenser (atferdsregulering)                       

versus kjærlighet (tilknytning) ? 

• Hvor mye fokuserer de på 

tilknytningsfremmende aktiviteter? 

• Er det dette omsorgsdyktige foreldre    

egentlig trenger? 

• Eller trengs det egentlig noe annet? 
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Hva fører antatt til endring (mediatorer)? 
Pausetid, ros, oppmuntring, belønning  

og effektiv grensesetting 

• En tredjedel av barna som 

inngår i foreldretrening, 

fortsetter å ha store 

atferdsvansker etter 

avsluttet behandling  

• (Nixon, Sweeney, Erickson, 

Touyz, 2004 og Scott 2005) 

Tidskrift for Norsk Psykolog Forening  

Februar 2012 
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Littell, Popa & Forsythe,  

2005 (Nordic Campbell Center) 

Metaanalyse av studier på MST i perioden 

1990–2004 

Konklusjon: MST er ikke vist å være mer 

effektiv enn andre typer tilnærminger, verken i 

å redusere plasseringer utenfor hjemmet, 

antall lovbrudd, eksternaliserte og 

internaliserte problemer, ei heller til å øke 

sosial kompetanse 
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FORELDRESKOLERINGSPROGAMMER 

• Hva når de atferdsorienterte programmene 

ikke er tilstrekkelig og trekker seg … 

• Hvem hjelper familien da? 

• Tilbake til henvisende instans 

– BUP 

– Barnevern 

– PPT 

– Mv.  
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Atferdsregulerende 

Tv-serier  
• SOS barnevaktene 

– Foreldre med ”håpløse” barn                                     

får oppdragelseshjelp 

• Supernanny 

– Jo Frost oppsøker hjem                                

der barn har tatt over styringen 
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Adoptivforeldre  

om Dinosaurskolen* 
• Gutten vår er ikke interessert i skjema 

• Belønningsskjema synes han er kjedelige 

• De har lite effekt på han 

• Belønning hjelper kun ved få ting 

• Det er mye bedre å få mer kontakt med gutten, 

og å få han til å vise følelser 

• Ber vi han ”ta seg sammen”, klarer han det         

en kort stund, og så er han tilbake i det gamle 

mønsteret 

                     *Muntlige tilbakemeldinger fra adoptivforeldre  
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S. F. Dingfelder (2004) 
The significance of null. Monitor on Psychology, 24-25 

• Multisystemic therapy – currentlig the rage for treating 

troubled youth. However, according to professor of social 

work Julia Littrell, Ph.D., ”The biggest and best studies 

show it doesn`t work”. How could dr. Littrell come to 

such a conclusion? In part by having access to a 

database of clinical trials that never saw the light of the 

day, in other words studies that were never published. 

Say`s Littrell, ”a lot of experiments that have been held 

up as evidence for MST have problems with their 

design”. Oy vey, if only the governments of Denmark, 

Sweden and Norway had known this before dedicating 

tremendous professional and financial resources to              

     the adoption of MST for childrens services.  
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Tilknytningsterapeutisk tenkning 

• Å forstå betydning av tilknytning i et 

utviklingspsykologisk perspektiv 

• Tilknytning i familien som grunnlag for 

sosial og kognitiv fungering 

• Fra: Barns atferd er tilfeldig og 

uforutsigbar for meg 

• Til: Barns atferd har alltid en mening  

for meg 
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Stovall & Dozier (2000) 

• Hva som har betydning for utvikling av en 
trygg tilknytning etter omplassering: 

– Barnet plasseres før det er ett år gammelt 

– Fosterforeldre har selv en trygg tilknytning 

• Utrygge fosterforeldre  

– holder seg på avstand når barnet er 
unnvikende eller avvisende 

– svarer med frustrasjon eller sinne på 
barnets ambivalens 

 
263 



PSYKOLOGSPESIALIST 

JOACHIM HAARKLOU AS 

HISØY PSYKOLOGSENTER 

Stovall & Dozier (2000) 

• En viktig del i en vellykket tilknytning: 

– Fosterforeldrenes evne til fortsatt å gi 
omsorg og trøst (dvs. å elske barnet høyt), 
til tross for barnets utrygghet (emosjonelt 
deprivert: følelsesmessig understimulert 
og tilknytningsskadet) i form av avvisning 
og ambivalens (som er barnets måte å gi 
uttrykk for sin utrygghet på) 

• Derfor: ”Elsk meg mest når jeg fortjener 
det minst” 
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Stovall & Dozier (2000) 

• En viktig del i en vellykket tilknytning: 

– Fosterforeldrenes evne til fortsatt å gi omsorg 
og trøst, til tross for barnets utrygghet i form 
av avvisning og ambivalens, dvs.: 

• ”Elsk meg mest når jeg fortjener det minst, for 
det er da jeg trenger det mest” 

• Det er dette som fremmer mest trygg 
tilknytning hos barnet og endrer de indre 
arbeidsmodeller 

• Det er terapeutisk omsorg 
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Stovall & Dozier (2004) 

• Utrygg tilknytning endrer seg bare hvis 

– fosterforeldrene klarer å bryte det utrygge 
tilknytningsmønsteret hos barnet, med et trygt 
tilknytningsmønster og terapeutisk omsorg 

• Jo eldre barnet er, jo viktigere er denne 
terapeutiske omsorgen der fosterforeldre 
bryter barnets tilknytningsmønster 

• Jo eldre barnet er, jo lengre tid tar det å 
endre barnets tilknytningsmønster 
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Dozier et al. (2001) 

• Evnen til å kunne se at barnet trenger               

trøst og trygghet, selv om det avviser                 

eller er ambivalent, fremstår som knyttet til 

fosterforeldrenes egen tilknytningshistorie 

• Det er de foreldre med egen trygg 

tilknytning som klarer dette best 

• De med utrygge tilknytnings-

representasjoner strever med dette 
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Mentalisering 

• Evnen til å forstå seg selv og andre 

• Evnen til å lese andre og seg selv 

• Fortolke egne og andres handlinger som 
meningsfulle ytringer 

• Skjønne at barn har egne behov, ønsker, 
følelser og fornuft 

• Å forstå hvordan andre forstår meg 

• Mentalisering er overordnet begreper som 
empati, emosjonell (følelsesmessig) intelligens,       
affektbevissthet (klar over følelser) og innsikt 
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Mentalisering 

• Mentalisering gir en forståelse av                 
sosial kompetanse og psykisk helse 

• Evnen til å være åpen for egne                              
og andres følelser 

• Evnen ”to hold mind in mind” 

• Evnen til å skjønne uskrevne regler 

• Evnen til å skjønne andre innenfra                       
og seg selv utenfra 

• Evnen til å forstå hvordan andre forstår oss 

• Joachim Haarklou: Evnen til å skjønne andre 
innenfra og utenfra og seg selv innenfra og 
  utenfra 
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Finn Skårderud  

og Bente Sommerfeldt 
Tidsskrift for den norske legeforening nr.9, 2008; 128; 1066-9 

• Evnen til å forstå andres og eget sinn    

er knyttet til god regulering av følelser     

og dermed til god psykisk helse 

• Det å mistolke og misforstå andres sinn   

er forbundet med former for psykopatologi 

• God evne til mentalisering gjør det 

lettere å forstå de misforståelser man 

blir en del av 
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Hva utgjør et godt 

tilknytningsfremmende program? 

• Det fremmer foreldrenes evne til 

mentalisering og refleksiv funksjon 

• Det øker foreldrenes representasjonsnivå 

av seg selv og barnet 

• Dermed øker det foreldrenes 

foreldresensitivitet og trygg base atferd 

• Dette fører til nye trygge 

tilknytningserfaringer for barnet 
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Formål med kurset 

• Hjelp til å få en ny forståelse av barnet 
som ikke umulig og atferdsavvikende,  
men utrygg og tilknytningsskadet 

• Hjelp til å få en ny forståelse av seg selv 
på bakgrunn av presentasjonen av 
utviklingspsykologisk teori 

• Hjelp til å bli bedre til å skjønne seg og 
barnet, samt relasjonen imellom: 
Mentalisering 
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Tilknytningsterapi: 

Hva skal til for endring? 

• Endring av en utrygg tilknytning er et 

resultat av at  

• foreldrene har endret sine 

omsorgsmønstre ved å utvikle 

relasjonskvaliteter (måter å være på 

ovenfor barnet)  

• fremfor at de har lært seg teknikker for å 

endre barnets atferd 
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Tilknytningsterapi: 

Hva skal til for endring? 

• At foreldre skjønner hvilken betydning  

de har for barnet 

• At foreldrene videreutvikler sin 

refleksjonsevne omkring seg og barnet   

og relasjonen dem imellom: mentalisering 

 

• At foreldrene erfarer at vanskelige følelser 

ikke må unngås, men tillates 

 
274 



PSYKOLOGSPESIALIST 

JOACHIM HAARKLOU AS 

HISØY PSYKOLOGSENTER 275 

Atferdsregulering eller 

tilknytningsterapi? 

• Hunden som skulle læres opp til å gjøre fra seg ute 

• Den klarte ikke å gå ned trappen 

• De la en planke over trappen 

• Den gikk ikke planken! 

• De la ut kakebiter på planken 

• Den gikk ikke ned planken 

• Da mor i huset gikk ned planken, fulgte hunden 
etter henne (Den følger sin trygg base) 

• Dvs. tilknytningsterapi har større effekt enn 
atferdsterapi 
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Irvin D. Yalom: Å stirre på solen 

Sidebemerkning side 153:  

• I praksisen min har jeg jobbet med flere 

psykoterapeuter som, etter nettopp å ha 

avsluttet et universitetskurs stort sett bare 

bestående av kognitiv atferdsterapi, føler 

seg motløse ved tanken på å skulle jobbe 

slavisk med pasienter på en atferds-

preskriptiv måte.  

Arneberg, 2008 
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Irvin D. Yalom: Å stirre på solen 

Sidebemerkning side 153:  

• Videre lurer jeg på hvor terapeuter som er 

utdannet til å behandle pasienter etter 

denne upersonlige atferdsmetoden          

vil vende seg når de selv trenger hjelp. 

Neppe til kolleger av sin egen skole.  

Arneberg, 2008 
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Antoine de Saint-Exupèry: 

Den lille prinsen 

• Aschehoug & Co. 

• 2004 

 

• En barnebok om 

tilknytning uten at 

ordet tilknytning 

brukes 

• En filosofisk barnebok 

for voksne 
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Antoine de Saint-Exupèry: 

Den lille prinsen 

• Revens hemmelighet: En kan bare se 
riktig med hjertet. Det vesentlige er usynlig 
for øyet. 

• Du kan ikke snakke et barn til 
tilknytning, du må knytte det.  

• Det gjør du ikke med ord, det gjør du når 
du lar ditt hjerte handle. 

• Handle med de tilknytningsfremmende 
aktiviteter og hjelpemidler. 
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Konfuzius  

• Si det til meg -                                     

og jeg kommer til å glemme det 

• Vis det til meg -                                     

og jeg kommer til å huske det 

• La meg oppleve det -                              

og det blir en del av meg 

• Dvs. barn kan ikke snakkes til 

tilknytning, de må knyttes 
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Mata Amritanandamayi (Amma) 

• Amma uttrykker først og fremst budskapet sitt 

via sine handlinger 

• Hun sier: Skriftene er som matoppskrift.        

Man kan ikke mette sin sult ved å spise 

matoppskriften. Oppskriften må omsettes i 

handling. Det er nettopp ved å vise andre 

omsorg og kjærlighet at vi får næring til sjelen.  

• = barn kan ikke snakkes til tilknytning,        

de må knyttes 
Tidsskriftet: Ildsjelen nr. 2 i 2006 

www.amma.no  

http://www.amma.no/
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Ropet fra det tilknytningsskadete barn: 

• Elsk meg 

• Gjør meg betydningsfullt for deg 

• Hold meg 

• Hold av meg 

• Pass på meg 

• Ikke gå fra meg 

• Vær der for meg 

• Elsk meg for alltid!                                          

   (Bok: Elsker deg for alltid) 



PSYKOLOGSPESIALIST 

JOACHIM HAARKLOU AS 

HISØY PSYKOLOGSENTER 283 

Terapeutisk omsorg 

Terapeutisk omsorg utføres av foreldrene 
(adoptiv- og fosterforeldre) og består av 
tilknytningsfremmende aktiviteter og 
hjelpemidler som er bevisst valgt                  
i den hensikt å etablere eller reparere     
en tilknytning mellom barnet og seg 

Hjelpeapparatet kan veilede og støtte 
terapeutisk omsorg 

Terapeutisk omsorg kan lønnes 
(pleiepenger/omsorgslønn/frikjøp ved   
       barnevernet) 
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Gjør tilknytningsterapeutisk 

tenkning til en del av   

• Hjemmet: Terapeutisk omsorg (del 2) 

• Barnehagen: Terapeutisk småbarns- og 

førskolepedagogikk (del 5 og del 8) 

• Skolen: Terapeutisk undervisning (del 5+9) 

• Institusjon/barnehjem: Terapeutisk omsorg 

• Nettverkstilknytningsterapi: 

Nettverkstilknytningsterapeutisk tenkning i 

miljøet rundt barnet (del 5, 8 og 9) 
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Kjærlighetsbehandling  

• Kjærlighetsbehandling er lik tilknytningsterapi 

• Kjærlighetsbehandling er lik terapeutisk 

omsorg 

• Kjærlighetsbehandling er lik å tillate regresjon 

• Kjærlighetsbehandling er å gi lov til å gå tilbake 

i tid 
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Kjærlighetsbehandling 

Tilknytningsterapi  

• Å gjenta det forsømte 

• Å elske ”det lille” barnet 

• Å knytte barnet 

• Reparasjon der skaden ligger: 

• Første etasje en gang til 

• Å gjenta utviklingspsykologisk teori 

• Utgangspunktet: Barnets lave emosjonelle 
alder 
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Antoine de Saint-Exupèry 
• God dag, sa reven. 

• God dag, svarte den lille prinsen høflig, hvem er du? 

• Jeg er en rev, sa reven. 

• Vil du leke med meg, spurte den lille prinsen. 

• Jeg kan ikke leke med deg, sa reven. Jeg er ikke blitt gjort tam. 

• Hva betyr det ”å bli gjort tam”? 

• Det betyr ”å knytte bånd”. 

• Knytte bånd, spurte den lille prinsen. 

• Akkurat, sa reven. Ennå er ikke du noe annet for meg enn en liten gutt som 
ligner hundre tusen andre guttunger. Og for deg er jeg bare en rev som 
ligner hundre tusen andre rever. Men hvis du gjør meg tam, da får vi bruk for 
hverandre. Du blir den eneste i verden for meg og jeg blir den eneste i 
verden for deg … 

• Mitt liv er så ensformig, fortsatte reven. Alle høns ligner hverandre og alle 
mennesker ligner hverandre. Og derfor kjeder jeg meg litt. Men hvis du ville 
gjøre meg tam, kunne jeg få litt solskinn i mitt liv. Jeg ville kjenne igjen lyden 
av skritt som er helt annerledes enn alle andre. Andre skritt ville få meg til å 
gjemme meg under jorden, men dine skritt ville høres som musikk og lokke 
meg opp fra hiet mitt igjen. Vær så snill og gjør meg tam! 
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Hvor fort skal barnet knyttes? 

• Vurder dette langs et kontinuum 

• Fra å temme –  

 

 

 

 

 

• til å pålegge tilknytning 
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Hvor fort skal barnet knyttes? 

• Tem først 

• Pålegg tilknytning dersom temming ikke 

lykkes 

• Tilknytningen skal da moderat presses på 

barnet 

• Velg øverst blant de 

tilknytningsfremmende aktiviteter           

så lenge det går 
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Fra normale til terapeutiske svar 

• Fra ekkoeffekt til å skjønne 

• Fra øye for øye og tann for tann til å snu 

det andre kinnet til 
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Dozier (2003): Sensitivitet og 

det å temme barnet 
• Når foreldre svarer normalt sensitivt på 

barnets avvisning med avvisning, bekrefter 

de barnets indre arbeidsmodell 

• Doziers om sensitivitet: Være tilstede og 

nærme seg varsomt, uten å la seg avvise   

og uten å være invaderende og pågående 

• Å finne en balanse mellom nærhet og 

avstand, dvs. å temme barnet, legge til    

rette for nye tilknytningserfaringer 
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Kurssammenfatning: 

• Tilknytningsforstyrrelse skal behandles med 

tilknytning 

• Barnet kan ikke snakkes til tilknytning,       

det må knyttes 

• Det gjøres med tilknytningsfremmende 

aktiviteter 

• Det er grunnleggende tillit, trygg base, 

berøring, blikkontakt, trøst, ubetingethet, 

tilgjengelighet, mv.  

• Det er ikke ord, men nye erfaringer som hjelper 
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TIFA:  

Tilknytningsfremmende aktiviteter 
1. Grunnleggende tillit: Trygg base og 

utforskningsatferd 

2. Berøring 

3. Blikkontakt 

4. Sensitivitet, inntoning, responsivitet, intersubjektivitet 
og gjensidighet 

5. Traumebearbeidelse og trøst 

6. Ubetinget kjærlighet 

7. Psykisk holding 

8. Forutsigbarhet 

9. Tilgjengelighet 

10. Humor 
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TIFA: Fra rødt til grønt! 

• De tilknytningsfremmende aktiviteter har 

som formål å få barnet over fra sin 

primærpersonlighet til sin 

sekundærpersonlighet 

• Fra det røde til det grønne 

• Fra kaos til sammenheng 

• Fra adrenalin til oxytocin 

• Fra avstand til nærhet 
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Fra de utviklingshemmende  

(røde) relasjonskvaliteter 
• Bestemmende 

• Forsvarende  

• Hensynsløs 

• Passiv 

• Kaotisk 

• Uordentlig 

• Anklagende 

• Rotete 

• Negativistisk 

• Arresterende  

• Stagnerende 

• Problemfokuserende 

• Kverulerende 

• Kontrollerende 

• Anspent 

• Klandrende 

• Kritiserende 

• Nedbrytende 

• Egosentrisk  

• Fordømmende 
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Til de utviklingsfremmende 

(grønne) relasjonskvaliteter 
• Til å stole på 

• Ressursfokuserende 

• Utforskende 

• Åpen for endring 

• Nær  

• Lyttende 

• Forståelsesfull 

• Forutsigbar 

• Empatisk 

• Harmonisk 

• Avslappet 

• Tillitsfull  

• Nysgjerrig 

• Initiativrik 

• Opptatt av noe 

• Aktiv oppbyggende 

• Tydelighet 

• Orden 

• Systematikk 

• Gledesspreder  

• Roser 

• Interessert 

• Utforskende 

• Hensynsfull 
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Fra primær- til sekundærpersonlighet 

Fungering på egne premisser 

Andre må inn i min sirkel 

Være fjern 

Ikke bry seg om andre 

Selvopptatthet – egosentrisme 

Ikke skjønne andre 

Skape rot og meningsløshet 

 

Svikte og skape mistillit 

Snakke usant – lyve 

Tenke på seg selv 

Betvile 

Fungering på andres premisser 

Jeg kan være i andres sirkel 

Være nær 

Bry seg om andre 

Empati – innlevelse i andre 

Å forstå den andre 

Å skape forutsigbarhet og 
mening 

Stole på og skape tillit 

Være ærlig og snakke sant 

Tenke med og på andre 

Godkjenne 
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Tilknytningsterapi 

Tilknytningskontinuum baklengs: 

• Fra tilknytningsforstyrrelse   
• RTF F94.1 og UTF F94.2 til 

• avvikende tilknytningsformer til  
• Unnvikende 

• Ambivalent 

• Desorganisert 

• trygg tilknytning (frisk) 
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Tilknytningsterapi 

• Å få barnet til å 

– Gi seg hen i mors fang 

– Ikke lenger bare være  gjest hos mor 

– Være mammas og pappas jente/gutt 

– Høre til hos mor og far 

– Slå seg til ro hos mor og far 

– Like seg hos mor og far 

– Lande hos sine nye foreldre 

– Slå røtter hos sine nye foreldre 
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Tilknytningsterapi 

• Når barnet har klart å gi seg hen, 

– da er barnet klar for livet 

– da har barnet fått røtter en gang til                

og kan prøve sine vinger 

– da har barnet tatt imot sin trygge base            

og er klar for utforskningsatferd 

– da kan tilknytningsterapien avsluttes 

– da trenger ikke barnet lenger gå i terapi 
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TIFA: Tilknytningsfremmende aktiviteter 

1. Grunnleggende tillit: Trygg base før,                                 
og trygg havn etter utforskningsatferd 

2. Berøring: Massasje, kos, klapp og klem 

3. Blikkontakt 

4. Sensitivitet, inntoning, responsivitet, 
intersubjektivitet og gjensidighet 

5. Traumebearbeidelse og trøst 

6. Ubetinget kjærlighet 

7. Psykisk holding 

8. Forutsigbarhet 

9. Tilgjengelighet 

10. Humor  
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Joachim Haarklous  

tilknytningsfremmende aktiviteter: 

TIFA 1: Grunnleggende tillit:  

Å være til å stole på 

Trygg base, utforskning og trygg havn 
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Trygg base 

• Det er mor som er trygg base for barnet 

• Trygg base atferd er å søke nærhet hos mor 

• Trygg base atferd er å søke TIFA, dvs. å 

forvente å ha en pålitelig, tilgjengelig mor 

som tenker på sitt barn, aksepterer og elsker 

det ubetinget og gir kos og klapp og klem 

med fangsitting, samt god og kjærlig 

blikkontakt 

• Dette er ladning av sjelens batterier 
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Utforskningsatferd  

• Trygg base atferd resulterer i 

utforskningsatferd 

• Når sjelens batterier er fulladet,               

da er tiden inne for å bruke de 

• Utforskningsatferd er å bevege seg     

vekk fra mor 

• Utforskningsatferd er et resultat av           

at trygg base behovet er dekket 
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Hva den trygge base må gjøre 

• Vær der, alltid tilgjengelig 

• Gi kroppskontakt og blikkontakt 

• Ta barnet på fanget 

• Gi kos og klapp og klem 

• Vær ubetinget nær 

• Vær responsiv og bekreft barnet 

• Vær til å stole på  

• Vær stabil, lik over tid og forutsigbar 

• Da vil barnet kjenne seg trygg på deg 
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Hva den trygge base må gjøre når 

barnet driver med utforskningsatferd 

• Se barnet, følg med barnet, ikke mist det 

ut av syne 

• Gled deg over barnet (person) 

• Gled deg med barnet over det det får til  

• Støtt barnet og vis at du gjør det 

• Pass på barnet 

• Hjelp barnet hvis det trengs, men bare da 

• Hjelp da barnet uten å ta over 
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Det skaper utrygghet hos barnet  

når mor … 
• Skremmer 

• Truer 

• Bebreider 

• Er sint og kjefter 

• Gjør ting til et stort problem 

• Overser barnet 

• Forlater barnet 

–         Dette kan retraumatisere barnet 
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Hva den trygge base må gjøre når 

barnet driver med utforskningsatferd 

• Vær tilgjengelig 

• Din tilgjengelighet gir barnet opplevelsen av 

at det er verdt din oppmerksomhet 

• ”Jeg nyter å være verdt din oppmerksomhet” 

• Er du ikke lenger tilgjengelig, slutter barnet å 

utforske 

• Det betyr at barnet trenger mor like mye 

under utforskningsatferd som under               

  trygg base atferd 
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Fra utforskning til trygg havn 

• Barnet vender tilbake fra 

utforskningsatferd til trygg havn, når det 

– er lei og har holdt på lenge nok,                  

dvs. ofte tilsynelatende uten grunn 

– ikke blir tilstrekkelig bekreftet lenger 

– opplever ubehag 

– er redd 

– er generelt utrygt  

• Mor må vurdere om hun skal gripe inn og     

         avslutte barnets utforskningsatferd 310 
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Trygg base og trygg havn 

• Barnet beveger seg frem og tilbake mellom  

sin trygge base og sin trygge havn 

• Barnet kikker under utforskningsatferd    

tilbake til mor (tilbakesjekking, se neste lysbilde) 

• Mor må være tilgjengelig og bekrefte     

barnets tilbakesjekking med blikkontakt 

• En visuell bekreftelse på å bli sett under 

utforskningsatferd fører til økning                     

av denne atferden 
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Tilbakesjekking  

• For å få en bekreftelse på at det jeg gjør er 

trygt, eller eventuelt farlig 

• Barnet bruker den voksne som 

sikkerhetstilbakemelder 

• Ved tilbakesjekking søker barnet ikke 

primært bekreftelse på at det det gjør er 

riktig, men bekreftelse på at det er godt 
• Det er derfor det skal elskes ubetinget for det det er og 

      ikke for det det gjør 
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Trygg havn 

• Når barnet kommer tilbake etter 

utforskningsatferd, trenger det å bli tatt imot   

(å komme til) i en trygg havn 

• Den trygge havnen skal signalisere              

at barnet er velkomment  

• Mor: ”Så fint at du kommer tilbake til meg!” 

• At barnet velger å komme tilbake til mor, 

betyr at barnet ikke har en udiskriminerende 

tilknytningsforstyrrelse 
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Hva den trygge havnen må gjøre 

• Ta imot det oppgitte barnet ubetinget 

• Signaliser at barnet er velkomment hos deg 

• Vær responsiv og bekreft barnet              

med kroppskontakt og blikkontakt 

• Ta imot barnets følelser ubetinget 

• Hjelp barnet å dele dets                          

vanskelige følelser 

• Trøst barnet 
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Hva den trygge havnen må gjøre 

• Barnet kan være i behov for trøst              

og dermed smertedeling, uten at det 

foreligger en reell fare 

• Barnet kan kjenne etter en indre 

følelsesmessig smerte og trenge               

å dele den også 

• Barnets smerte kan deles uten at             

du kjenner til årsaken til smerten 

• Smertedeling er affektregulering 
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Hva den trygge havnen må gjøre 

• Beskytt barnet 

• Ikke klandre barnet 

• Ikke gi barnet skyld  

   (barndom er ingen rettssal) 

• Vær der, alltid tilgjengelig 

• Vær til å stole på  

• Vær stabil og lik over tid 

• Dette er time-in: ”Kom til meg i mine armer, 

kom til meg når livet blir vanskelig” 
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Hva den trygge havnen må gjøre 

• Vær tålmodig og rolig 

• Vær oxytocinaktivert 

• Ikke bli sint tilbake (mot-overføringsfare) 

• Vær følelsesmessig mer moden enn barnet 

• Vær snill med barnet 

• Husk at barnet trenger deg 

• Har du skjønt det, kommer du                         

ikke til å sende barnet vekk                                 

     fra deg (time-out) 
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Hva den trygge havnen må gjøre 

• Som trygg havn må du aldri gå din vei 

• Ikke forlat barnet når det har det vanskelig 

• Sett deg med barnet på et trygt sted 

• Bekreft barnets følelser og snakk med barnet 

om de vanskelige følelsene som dukker opp 

• Sett ord på egne følelser 

• Snakk med barnet om hvordan                   

dere nå sammen ”løser” barnets            

vanskelige følelser 
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Hva den trygge havnen må gjøre 

• På denne måten lærer barnet å ta ansvar 

for sine vanskelige følelser, og du lærer å 

• ta ansvar for dine egne vanskelige følelser 

• Skjønn at når barnet gjør ”noe galt” under 

utforskningsatferd, så gjør det ikke det      

”med vilje” 

• Barnet trenger å lære seg å takle 

vanskelige følelser på en trygg måte,    

med deg og hos deg 
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Hva den trygge havnen må gjøre 

• Det er nærhet som reparerer vanskelige 

følelser – ikke avstand 

• Derfor time-in og ikke time-out 

• Mørket fordriver ikke mørket – det er lys  

som fordriver mørket 

• Når livet blir vanskelig, skal du ”gå til”         

og ikke ”gå fra” 

• Barnet: ”Elsk meg frisk, ikke avvis meg” 
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Endring av  

barnets indre arbeidsmodell 

• Primærrelasjonskvalitetserfaring: 

(Biologisk) mor var ikke til å stole på 

• Forventning: Hun er ikke til å stole på 

• Generalisering: Ingen er til å stole på  

• Dette er nå barnets indre arbeidsmodell 

som det gjelder å endre ved å gi nye 

erfaringer av at den nye moren (adoptiv- 

og foster-) er til å stole på 
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Endring av  

barnets indre arbeidsmodell 

• Sekundærrelasjonskvalitetserfaring: 

(Adoptiv-) mor er til å stole på 

• Forventning: Hun er/skal være til å stole på 

• Generalisering: Alle er til å stole på  

• Dette er nå barnets nye indre 

arbeidsmodell som er endret etter de nye 

erfaringer av at adoptivmor er til å stole på 
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Endring av  

barnets indre arbeidsmodell 

• For at re-læringen av den nye 
arbeidsmodellen skal være effektiv,        
må de nye erfaringene være konsistente 

• Derfor må de nye foreldre alltid være til å 
stole på (husk nøttekaken) 

• Derfor må de 

– Ikke tulle eller tøyse 

– Ikke være sarkastiske eller ironiske 

– Alltid gjøre alt riktig selv 
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Trygg base og utforskningsatferd 

• Trygg base er røtter og utforskningsatferd 

er vinger 

• Barnet går ikke fra mor for å straffe mor 

• Barnet går ikke fra mor for ”å ta henne” 

• Det er i så fall mors ide, dvs. en gjenskapt 

avvisningsopplevelse fra hennes egen 

oppvekst 

• Lar mor barnet gå, kommer det tilbake! 
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Lar mor barnet gå, 

kommer det tilbake 
• Det du elsker må du 

slippe fri.  

• Kommer det tilbake til 

deg, eier du det.  

• Gjør det ikke det, så 

har du aldri eid det. 

• Lar du barnet gå sin 

vei og det kommer 

tilbake til deg, det er 

først da det er ditt 
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Lar du barnet gå,  

kommer det tilbake 
• Foreldre som oftere ringer sine barn, har 

et høyere kontrollbehov. De stoler ikke på 

sine barn og de vet lite om hva de holder 

på med 

• Barn til disse foreldre svarer ofte med ”tom 

for batteri” eller ”dårlig forbindelse”, eller 

de skrur av ringelyden 

• Ønsker du et godt forhold til ditt barn, 

venter du til barnet ringer deg.  
  Robert Weisskirsch: Parenting by cell phone.  

Journal of Youth and Adolescente, 38/8, 2009, 1123-1139 
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Trygg base og utforskningsatferd 

med kaotisk skinntilpasning 
• Når det tilknytningsskadete barnet driver 

med utforskningsatferd uten at dette skjer 
som følge av tilstrekkelig nærhetssøkende 
atferd, dreier det seg om skinntilpasning  

• Dette er feil og tyder på 
tilknytningsproblematikk 

• Slik utforskningsatferd, som ikke er et 
resultat av trygg base atferd, er kaotisk 

• Dette barnet må først gjøres ”nær” før det er 
klart for normal utforskningsatferd 
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Trygg base og utforskningsatferd: 

Det klengete barnet  

• Den klengete ungen er ikke ferdig med 
nærhetssøkende trygg base atferd og 
behovet er fortsatt udekket 

• Den skal ikke pålegges utforskningsatferd 

• Det udekkete behovet for nærhet må 
dekkes først 

• Det er først når nærhetsbehovet hos den 
trygge base er dekket, at den er klar for  
utforskningsatferd 
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Når basen ikke er trygg 

• Barnets utforskningsatferd fører til ubehag 

hos mor (og barnet) 

• Barnet gir dermed feil signal (pass på 

meg) mens det egentlig vil utforske 

• Barnet viser dermed en søken etter 

beskyttelse og utforskningstrangen 

fremkommer ikke lenger 

• Tilsvarer den overbeskyttende symbiotiske 

moren 
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Engstelig ambivalent tilknytning 
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Når havnen ikke er trygg 

• Barnet ønsker å komme i trygg havn hos 

mor etter utforskningsatferd 

• Dette fører til opplevelse av ubehag hos 

mor 

• Barnet gir dermed feil signal på sitt behov 

• Barnet viser dermed en utforskningstrang 

og avstand 

• Dette er mor uten evne til nærhet 
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Engstelig unnvikende tilknytning  
•r! 
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Når den voksne fjerner seg fra 

sirkelen: Desorganisert tilknytning 

. 
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Trygg base og 

utforskningsatferd 

• Barnet som kommer til foreldrene om natten 

• Barnet som legges i foreldrenes seng 

• Barnet som har med seg mobil på skolen 

• Barnet som sitter på do med åpen dør 

• Barnet som følger med hvor du er og går 

• Barnet som vil være der hvor du er 

• Barnet som gjør lekser kun med deg ved 

siden av seg 
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Kaste barnet i luften 

• Kort pålagt utforskningsatferd 

• Erfaring av å lande i den                           

trygge basen 

• Kiler og gir spenning i nærheten av den 

trygge basen 

• Lærer barnet å kunne stole på den voksne 

• Re-læring av grunnleggende tillit 

• En lek som går ut på å ta imot barnet 
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Metafor: Søker base ….  

Ditt barn er som en trådløs telefon,  

• Trenger å lades for å fungere (trygg base) 

• Fungerer til tider på en viss avstand 

(utforskningsatferd) 

• Har to ladestasjoner, eller baser (mor og far) 

• Er på sikt ubrukelig uten ladning   

(følelsesløs og uten psykisk energi                

eller uten indre motor) 
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TIFA 1 tilsvarer trygghetssirkelen 
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COS: Trygghetssirkelen 

W8P1r  

Follow us: @Hjelptilhjelp on Twitter | Hjelptilhjelp on Facebook 

 

http://www.hjelptilhjelp.no/psykisk/psykiske-problemer-generelt/912-tilknytning-og-tilknytningsvansker-rad-for-foreldre-laerere-og-barnehageansatte
http://ec.tynt.com/b/rw?id=bQQqPw5Uqr4zy9acwqm_6l~w!uk1cseo1av96&u=Hjelptilhjelp
http://ec.tynt.com/b/rf?id=bQQqPw5Uqr4zy9acwqm_6l~w!uk1cseo1av96&u=Hjelptilhjelp
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TIFA: Tilknytningsfremmende aktiviteter 

1. Grunnleggende tillit: Trygg base før,                                 
og trygg havn etter utforskningsatferd 

2. Berøring: Massasje, kos, klapp og klem 
3. Blikkontakt 

4. Sensitivitet, inntoning, responsivitet, 
intersubjektivitet og gjensidighet 

5. Traumebearbeidelse og trøst 

6. Ubetinget kjærlighet 

7. Psykisk holding 

8. Forutsigbarhet 

9. Tilgjengelighet 

10.  Humor 


