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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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TIFA: Joachim Haarklous  

tilknytningsfremmende aktiviteter: 

TIFA 2: Kroppskontakt og berøring: 

De 3 K: Kos, klapp og klem,  

fangsitting og massasje 
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TIFA 2 
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Berøring  

• Fysisk berøring 

• Å bli tatt på 

• Å bli berørt 

• Psykisk berøring 

• Det gjør noe med 

meg 

• Jeg blir berørt 

• Jeg ble rørt 

• Det er rørende 
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Berøring 

• Masser barnet 

• Kos med barnet 

• Klapp barnet 

• Gi barnet klemmer 

• Stryk barnet 

• Ta på barnet 

• Ta barnet på fanget 

• Hold barnet 
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Berøring 

• Berøring er den 

første sansen 

som utvikler seg, 

og 

• berøring er den 

siste sansen vi 

har igjen, før vi 

forlater livet 
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Berøring  

• Berøring er følelsesmessig stimulering 

• Babyer søker kjærlighet gjennom huden 

• Mor som forsiktig og ømt berører barnet 

• Berøring gir glede og bekreftelse 

• Berøring trøster 

• Berøring er å dele vanskelige følelser 

• Berøring innebærer oxytocinaktivering 

• Berøring motvirker emosjonell deprivasjon 
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Berøring 

• Berøring og kjærlighet er synonymer 

• Den jeg er glad i tar jeg på,                            

og den jeg tar på er jeg glad i 

• Bevegelse og berøring er viktigere enn 

næring for barnet 

• Spedbarn som mates, men ikke røres, dør 

• Kuvøsebarn får for lite berøring og er 

berøringsmessig understimulert                            

                (Taktil deprivasjon) 
9 
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Taktil deprivasjon:  

For lite berøring 
• Emosjonell deprivasjon = taktil deprivasjon 

• For lite berøring fører til traumatisering 

• De fleste institusjonsbarn har fått for lite 

berøring: Deprivasjonssyndrom 

• Dette utvikles ikke dersom barnet ikke 

kommer på barnehjem før 2 års-alderen 

• Deprivasjonssyndromet er tilnærmet ikke å 

behandle etter 2 års alderen (5 års alder?) 
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Traumatiserende berøring  

• Berøring som kjærlighet er ødelagt for det 
traumatiserte barn 

• Dette fordi berøring er både lik kjærlighet 
og lik tap av kjærlighet, for det 
traumatiserte barnet 

• For barn med tilknytningsforstyrrelse kiler 
berøring, eller det gjør vondt 

• Konsekvens: symptom hardhaus, og 
hypersensitiv 
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Traumatiserende berøring 

• Hadde barnet vært overlatt til seg selv 

– hadde barnet gjort det som føles riktig og 
trygt for det selv, nemlig å leve uten 
berøring 

– sjelen hadde sultet i hjel i denne prosessen 

• Derfor er det viktig at foreldrene 

– koser og berører barnet mest mulig 

• Dette må gjøres  

– I forhold til barnets emosjonelle alder og 
ikke i forhold til kronologisk alder 
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Berøring 

• I Afrika er det ”galskap” å legge det lille 

barnet fra seg 

• AHA: ”touch me, feel me, …” 

• Omfavnelse: En naturlig måte å søke trøst 

på 

• Barnet vikles fast til morens rygg 

• Barnet vugges 

• Barnet bæres 
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Å bære barnet 

• Bær barnet 

• Bruk hjelpemidler: Bæresjal, bæreslynger, 

Mei Tai, Maya Wrap, lommeslynger 

• Barn som bæres er mer fornøyd, gråter 

mindre og er mer oppmerksomme 

• Barn som bæres har sin trygge base med 

seg 

• Carry me home – bær meg hjem! 
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Bæresjal Tricot-slen  

• Elastisk bæresjal i 100% bomull  

• I flere farger 

• Barnet kan bæres på mange (6) måter 

• Enkelt å knytte 

• Fra nyfødt til 18 kilo 

• Dvs. opp til 3-4 år for norske barn                 

og 5 år for utenlandsk adopterte              

barn 
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Kengurumetoden 

• En metode for behandling og 

pleie av premature og syke 

nyfødte barn 

• En prematur fødsel og det å føde 

et sykt barn kan forstyrre 

tilknytningen 

• Bytt ut kuvøsen med mors hud! 

• Legg barnet på mors bryst, 

fremfor i kuvøsen 

• Dette er berøring, hudkontakt 

• Dette fremmer tilknytningen 
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Kengurumetoden 

• Hunnkenguruen føder en unge etter å                        

ha vært drektig etter bare en måned 

• Ungen er ikke ferdig utviklet når den blir født 

• Når den blir født kryper den rett opp i morens 

pung for å få varme, næring og beskyttelse 

• Først etter flere måneder forlater ungen den 

trygge pungen, men så snart den opplever noe 

skummelt gjemmer den seg der igjen 

• ”Kengurubarn” er mer stabile enn kuvøsebarn 

• De har mer stabil kroppstemperatur, færre 

infeksjoner og færre pustestopp 

17 



PSYKOLOGSPESIALIST 

JOACHIM HAARKLOU AS 

HISØY PSYKOLOGSENTER 18 

Harlow (1958) 

• Apekattunger tatt fra sin mor, foretrekker     

en surregatstoffmor, fremfor en 

surregatståltrådmor som gir melk 

• Det betyr: Barn vil heller ha kos enn mat 

• Konsekvens: Husk at når du sender      

barnet ditt med penger til Mc. Donalds,        

at du da tar det på fanget etterpå,                    

det er det barnet egentlig ønsker! 
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Kos 

• Å kose seg 

• Kos med barnet 

• Kos deg med barnet 

• Kosetid 

• Kos med kroppskontakt 

• Kos med gode opplevelser 

• Få kos! 
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Klapp  

• Å klappe barnet 

• Ikke klappe til 

• Å gi et klapp (på skulderen) 

• Utgjør berøring og kontakt 

• Skaper relasjon 

• Er beroligende 

• Er tilknyttende 
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Kathleen Keating:  

Den lille klemmeboken 

• Klemmetips for alle 

 

• Forlag lille måne AS 
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Kathleen Keating:  

Den Store Klemmeboken 

En god klem 
forlenger livet 

 

Klemmetips for deg 
og dine 

 

Forlag lille måne AS 
2005 

 

Pris kr. 198.- 
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Kathleen Keating: Klemmeboken 

En klem sier bl.a.: 

• Jeg er her for deg hele tiden 
– Dvs. signal om tilgjengelighet og tilbud om 

smertedeling 

• Jeg forstår virkelig hva du føler 
– Dvs. inntoning og følelsesbekreftelse 

• Kan du dele min glede med meg? 
– Dvs. intersubjektivitet 

• Jeg føler med deg i sorgen 
– Dvs. deling av smerte: Traumebearbeidelse 

Den Store Klemmeboken 
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Å gi en klem kan bety …  

• Hei 

• Tusen takk 

• Unnskyld 

• Støtte 

• Omtanke 

• Å dele følelser 

• At noe er vanskelig å si med ord 

• Mer enn ord 

• Å gi kjærlighet og omsorg 
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Klemming … 

• Gjør godt 

• Motvirker ensomhet (intersubjektivitetsskapende) 

• Gjør følelser mer tilgjengelige 

• Skaper selvtillit 

• Gir tilhørighetsfølelse 

• Løser opp spenninger 

• Virker også etterpå 

• Motvirker taktil deprivasjon 

• Kan gjøres overalt 

• Koster ikke noe og forutsetter ikke redskaper eller 
utstyr 



PSYKOLOGSPESIALIST 

JOACHIM HAARKLOU AS 

HISØY PSYKOLOGSENTER 26 

Klemming … 

• Er nonverbal kommunikasjon 

• Er budskapsforsterkende 

• Reaktiverer sansene 

• Er ikke klandrende 

• Er ikke fordømmende  

• Er ressursfokuserende 

• Er helbredende 

• Er berikende 

• Er ikke seksuell 

• Er tilknyttende 
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En klem signaliserer til barnet … 

• Jeg skjønner hva du føler (bekreftelse) 

• Din sorg er min sorg (deling av smerte) 

• Jeg respekterer deg for den du er 

• Du er den du er og ikke det                     
du gjør 

• Trygghet, sikkerhet og tillit 

• Velkommen tilbake i din trygge             
havn etter utforskningsatferd 

• Ubetinget kjærlighet 
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Klemmeråd  

• Klem så ofte du kan 

• Avslutt en relasjon, et brev og en melding 

med ”klem” 

• Vær voksenmodell med klemming 

• Den som får klem, gir klem 

• Gi ”gjett hvem jeg er klem” og                

sjekk om du bæres i den andres tanker 

• Gi ”dobbeldekkeren” med barnet i midten 
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Kysse  

• Å kysse barnet på kinn, på pannen 

• Å sende et slengkyss 
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Omfavnelse  

• Å ta rundt barnet 

• Å holde rundt barnet 

• Å holde barnet 

• Å omfavne barnet 

• Er innrammende 

• Er ivaretakende  
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Fangsitting 

• Ta barnet på fanget 

• Helst med ansiktet rettet mot deg 

• Få barnet til å slappe av på ditt fang,             

til å gi seg hen 

• Prøv å kombinere fangsitting                    

med blikkontakt og andre TIFA 

• Signaliser at barnet alltid er            

velkomment på ditt fang 
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Fangsitting 

• Ikke klag på at det er for tungt, for trangt eller            
for slitsomt å ha barnet på fanget 

• Husk at barnet heller ikke har for                   
spisse bein til å sitte på ditt fang 

• Din villighet til å ha barnet på ditt                         
fang, er utgangspunkt for utviklingen                  
av barnets indre arbeidsmodeller: 

• Har mor tatt meg imot på sitt fang (erfaring),          
da tar også hele verden meg imot på sitt fang         
  (generalisering) (=å få parkeringsplass) 
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Å svømme med barnet 

• Helst før barnet kan svømme 

• Da må det holde seg mer til deg 

• Det skaper en god avhengighet som 

brukes til å skape trygg tilknytning 

• Trygg havn kan lekes i vann 

• Bruk metaforen og ha med deg en båt 

som reiser ut på havet der det blåser opp 

til storm, slik at det trenger å komme  

  tilbake til sin trygge havn 
33 
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Leie barnet 

• Å leie barnet        
er berøring           
og kroppskontakt 

• Så barnet ikke blir 
borte 

• Så barnet er trygt 

• Så barnet kjenner 
tilhørighet 

34 
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Taktil Stimulering 

• En metode for bevisst og 

strukturert berøring av hele 

huden 

• En tilknytningsfremmende 

aktivitet 

• Økt utskillelse av oxytocin 

• Reduserte nivåer av cortisol 
og andre stresshormoner 

• ”Lugn-och-ro-responsen 
inntrer” 

– Kerstin Uvnäs-Moberg, 2000 

  Mette Bergman  
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Babymassasje 

   

   Wendy Kavanagh: 
Babymassasje 

 

• Massasje og 
soneterapi på barn 

 

• Cappelen 2005 
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 Massasje og soneterapi 

• Intuitivt utført av mødre på sine 
barn 

• Å ta på barnet, kjærtegne det, 
massere det 

• Dette er ”næring” for barnet som 
det lengter etter og trenger 

• Har en helbredende funksjon 

• En gammel tradisjon fra mange 
kulturer 
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Massasjens fysiologiske  

positive virkninger 

• Stimulerer blodsirkulasjon 

• Styrker immunforsvaret 

• Fører til bedre hud 

• Fremmer muskelkoordinasjon 

• Stimulerer fordøyelseskanalen 

• Fremmer nevrologisk og motorisk utvikling 

• Lindrer typiske småbarnsproblemer:              
Urolig søvn, tannfrembrudd, fordøyelsesbesvær, 
øreverk, slimdannelse og astma, samt 
tilknytningsvansker 
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Massasjens følelsesmessige  

positive virkninger 
• Gir en følelse av trygghet og tillit 

• Virker beroligende 

• Stimulerer til frigjøring av endorfiner 
(lykkehormoner) og gir dermed 
– Følelse av velvære 

– Smertestillende effekt 

• Stimulerer sensorisk bevissthet 

• Reduserer engstelse og traumer                            
ved å redusere stresshormonet kortisol 

• Gjør barnet rolig og avslappet 

• Kan virke søvnfremkallende (Det er lov å sovne) 
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Massasje: Hva du bør gjøre 

• Kjenn etter om barnet tar imot,             

prøv igjen senere hvis ikke 

• Vær selv uthvilt og avslappet 

• Skap en avslappet atmosfære 

• Sørg for at massasje blir en morsom lek 

• Ikke masser barnet når det er trett eller 

sulten eller tørst eller har andre udekkete 

behov 
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Massasje:  

Same procedure as every time 

• Riktig temperatur og belysning 

• Samme sted og tid 

• Løstsittende klær 

• Finn en behagelig stilling 

• Reduser avledelsesmuligheter:                        

Ro og fred 

• Vurder beroligende musikk 

• Vurder krem/olje ved babymassasje 
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Tilknytningsmassasje  

med adoptivbarn 

• Det tilknytningsskadete barnet har          
ingen gode erfaringer på nærhet med 
oxytocinaktivering, disse må re-læres 

• Barnet skal masseres av foreldrene,          
ingen andre (pga fokusert tilknytning) 

• Massasjen kan forløse innestengte følelser 

• Barnet skal da holdes inntonende og trøstes 

• Husk øyekontakt og kjærlige ord under 
massasjen 

• Husk barnets lave emosjonelle alder 
 

                 Adoptivmor Hege Haugom 42 
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Tilknytningsmassasje  

med adoptivbarn 
• Vær varsom når barnet ikke har opplevd trygg 

tilknytning 

• Avklar om barnet har opplevd fysisk mishandling 

• Gi barnet tid til å venne seg til massasjen 

• Vurder å massere barnet med klær på i 
begynnelsen 

• Vurder å starte med ryggen, fotsåler, mv. og la 
barnet akseptere dette før du går videre 

• Snakk med barnet om den gode opplevelsen 
massasjen er 

• Ikke gi opp selv om barnet ser ut til å mislike 
massasjen 

                                               Adoptivmor Hege Haugom 
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Anne Hustoft Sodeland 

Instruktør i babymassasje 
• Anne Hustoft Sodeland har 

praktisert babymassasje siden 

2008. Hun er også diplomert 

soneterapeut og har en 

samfunnsvitenskapelig 

cand.mag fra Universitetet i 

Oslo. Hun er leder for BiN 

(Babymassasje i Norge) og 

Chapter Representative i det 

internasjonale 

babymassasjeforbundet IAIM 

(International Association of 

Infant Massage). 
Sted: Arendal og omegn 

Telefon: 416 01 499 

Epost ahussod@gmail.com 

Facebookside Babymassasje i Arendal 

mailto:ahussod@gmail.com
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Anne Hustoft Sodeland 

Instruktør i babymassasje 
• Kursene holdes i Arendal og                                

omegn. I Arendal finner de                               

stort sett sted i lokalene til                               

Åpen Barnehage i sentrum                                          

eller hjemme hos henne                                           

privat (Hisøy), men hun kan                                   

også komme hjem til dere om ønskelig.  

• Anne Hustoft Sodeland holder også kurs mellom 

Kristiansand og Kragerø, da i private hjem.  
Sted: Arendal og omegn 

Telefon: 416 01 499 

Epost ahussod@gmail.com 

Facebookside Babymassasje i Arendal 

mailto:ahussod@gmail.com
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Tilknytning ved berøring: En video 

• Å skape følelsesmessige bånd gjennom berøring 

• Denne 50 min videoen vil forbedre 
nærhet/tilknytningsprosessen for adoptivfamilier og 
deres adoptivbarn. Den er den perfekte gave til enhver 
familie som har adoptert eller vurderer adopsjon. Å 
skape et følelsesmessig bånd til ditt adoptivbarn er 
avgjørende, og spedbarnmassasje er en flott tilnærming 
til å øke denne prosessen. Adopterte barn kan bli ønsket 
velkommen inn i både hjerte og hjem ved bruk av 
spedbarnmassasje 

• For mer informasjon:  
Bonding Through Touch: Infant Massage 
for Adoptive Families 
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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 3: Blikkontakt:  

Øyekontakt, mimikk og smil 
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TIFA 3 
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Blikkontakt 

• Myk og kjærlig som                                   

et varmt blikk 

• The eye is the window                               

to the soul:                                                      

Øyet er sjelens vindu 

• Med øyekontakt transporterer                    

du kjærlighet fra ditt hjerte via dine øyne til 

barnets øyne, og videre til barnets hjerte 
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God blikkontakt 

• Med øyekontakt når du                   

inn til barnets sjel 

• Med øyekontakt signaliserer    

du til barnet: ”Du er god.                  

Du er min. Du er heldig” 

• Pass på at du bruker øyekontakt 

på den myke og kjærlige måten 

• Bruk mye positiv forsterkning i 

form av kos og klem 

• Det er mye kraft i øyekontakt 

51 
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Feil blikkontakt 

• Øyekontakt kan brukes som våpen 

• Feil øyekontakt kan ødelegge mye 

• Ikke se oppgitt inn i barnets øyne 

• Hjelp barnet til å gjøre det lett for det         
å se i dine øyne 

• Ber du barnet se på deg når du er sint           
og har mistet kontroll, ødelegger du det 
gode du har bygget opp tidligere 

• Feil blikkontakt er avknyttende 
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Traumatiserte barn 

vil ikke bli sett på 
• Hadde barnet vært overlatt til seg selv 

– hadde barnet gjort det som føles riktig og trygt 
for det selv, nemlig å unngå blikkontakt 

– sjelen hadde sultet i hjel i denne prosessen 

• Derfor er det viktig at foreldrene 

– Ser på barnet mest mulig med et kjærlig blikk 

– Stå på og hold ut 

• Dette må gjøres  

– I forhold til barnets emosjonelle alder               
    og ikke i forhold til kronologisk alder 
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Traumatiserte barn 

vil ikke bli sett på 
• For at barnet skal bli friskt, må det lære 

seg å akseptere dine varme blikk 

• Det kan ta lang tid før barnet ser på deg, 

men når det gjør det så møt barnet med et 

varmt, kjærlig og oppmuntrende smil 

• Overgangen fra ikke å like blikkontakt til å 

lære seg å like blikkontakt tilsvarer 

overgangen fra kortisol til oxytocin 
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Mimikk 

• Ansiktsuttrykk  

• Formidling av følelser 

• Nonverbal kommunikasjon 

• Budskapsforsterkende 
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Smil 

• Utgjør en ansiktsløftning 

• Gir en bedre følelse 

• Det er mors smil barnet knytter seg til 

• Gjensidige smil (intersubjektivitet) 
forbedrer den psykiske helsen 

• Hvis barnet klarer å sende et smil tilbake, 
er det i god form 

• Barn med reaktiv tilknytningsforstyrrelse 
kan smile kunstig, og må først lære 
hvordan man smiler av seg selv 

    (dvs følelseshjernestyrt) 
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Smil  

• Hvis du klistrer på et smil, selv om det 

føles kunstig, kan det få overraskende, 

positive konsekvenser 

• Det er ikke bare andre som lar seg lure av 

ditt kroppsspråk, du lurer deg selv også 

• Strekk kroppen og armene i været, hev 

haken, smil, og si ”Jeg er lykkelig, 

energisk og har masse overskudd” 

• Kjenn etter hva det gjør med deg 
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Konsekvenser av 

velværehormoner 
• Positive følelser er noe vi opplever når vi 

slipper å flykte eller kjempe 

• Da kan vi undre oss, utforske, prøve og 

feile 

• Lykke øker aktiviteten i områder av 

hjernen som omhandler læring, 

besluttsomhet og bearbeidelse av 

kunnskap 
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Konsekvenser av smil  

1. Det bedrer sinnsstemningen 

2. Reduserer stress 

3. Gjør deg mer tilnærmelig 

4. Skaper positive tanker 

5. Inngir mer tillit 

6. Det er smittsomt 

7. Kan styrke kroppen på cellenivå 

8. Styrker immunforsvaret 

9. Øker produktiviteten 

10. Gjør deg mer kreativ 
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Øvelser for å styrke blikkontakt 
• Tiltrekk barnets oppmerksomhet mot deg  

• Sett deg ovenfor barnet 

• Snu barnet mot deg 

• Stryk barnet på kinnet 

• Klapp barnet 

• Ta på barnets nesetipp 

• Bruk speil 

• Øv på imitasjon, få barnet til å etterligne deg 
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Øvelser for å styrke blikkontakt 

• ”Eskimokyss:” Gni nesene mot hverandre og se 

hverandre inn i øynene 

• Dersom dere ikke har nøyaktig øyekontakt, ser 

dere i hvert fall på ansiktene til hverandre 

• Ta barnets hender på dine kinn, da barns øyne 

ofte ser der hvor hendene er 

• Lek ”peek-a boo” leken: Denne leken utvikler 

objektkonstans (barnet opplever at selv om det 

ikke kan se deg, er du fremdeles der) 
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Øvelser for å styrke blikkontakt 

• La barnet ”ta nesen din og sette den tilbake” 

• Se hverandre inn i øynene. Hvis barnet klarer det 

i 20 sekunder, belønn barnet. Øk etter hvert 

lengden på øyekontakten 

• Syng en sang og la barnet dra deg i nesen slik at 

du begynner å tøysesynge. Stopp å synge 

dersom barnet bryter øyekontakten 

• Fyll kinnene med luft. La barnet presse luften ut 

• Mat hverandre 
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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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TIFA: Joachim Haarklous  

tilknytningsfremmende aktiviteter: 

TIFA 4: Sensitivitet, inntoning, 

responsivitet, intersubjektivitet 

og gjensidighet 
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TIFA 4: Sensitivitet, inntoning, 

responsivitet, gjensidighet og 

intersubjektivitet 
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TIFA: Joachim Haarklous  

tilknytningsfremmende aktiviteter: 

TIFA 4: Sensitivitet 
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Professor Turid Berg-Nielsen 

• Mors sensitivitet forutsier 5% av barnets 

fremtidige fungering (TIFA 4: Inntoning) 

• Mors trygge tilknytning forutsier 5% av 

barnets fremtidige fungering (TIFA 1: 

Trygg tilknytning) 

• Er mor både sensitiv og trygg i 

tilknytningen, forutsier dette 50% av 

barnets fremtidige fungering 
Innlegg ved tilknytningskonferanse 15.10.07 Oslo 
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Sensitivitet  

• Å føle 

• Å være følsom 

• Å sanse 

• Å kjenne etter 

• Å merke 

• Å få med seg 
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Sensitivitet  

• Barnet som tar et initiativ 

• Barnet som prøver å si noe 

• Barnet som prøver å rekke en leke 

• Barnet som bare er 

• Barnet som bare har en følelse 

• ”Er det noe?” 
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TIFA: Joachim Haarklous  

tilknytningsfremmende aktiviteter: 

TIFA 4: Inntoning:  

Å få tak i barnets følelser  

og regulere egne følelser etter disse 



PSYKOLOGSPESIALIST 

JOACHIM HAARKLOU AS 

HISØY PSYKOLOGSENTER 

Inntoning 

• Når du bekrefter den følelsen du                 
ser hos barnet, kan du gjøre det 

– verbalt eller nonverbalt med hele               
deg, dvs. berøring, mimikk,                      
gestikulasjon, intonasjon, mv. 

• Husk barnets behov for ubetinget 
inntoning i alle dets følelser 

• Hvis jeg er i Kina, er det eneste stedet du 
faktisk kan møte meg, i Kina. 
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Inntoning og affektregulering 

• Når du toner deg inn hos barnet  

– Oppdager barnet sine følelser 

– Blir barnet kjent med sine følelser 

– Opplever barnet at følelsene blir virkeliggjort 

– Har barnet lettere for å uttrykke sine følelser 

– Har barnet lettere for å gjenkjenne sine 

følelser 

– Har barnet senere lettere for å inntone seg 

hos sitt barn 



PSYKOLOGSPESIALIST 

JOACHIM HAARKLOU AS 

HISØY PSYKOLOGSENTER 73 

Konklusjon inntoning: 

• Finn ut av barnets følelsesmessige 
tilstand, hva barnet føler og opplever 

• Finn ut av hva barnet er oppmerksom på 

• Vær der hvor barnet er 

• Funger på barnets premisser 

• Ton deg inn hos barnet 

– Bekreft barnet og  

– Sikre deg at barnet har skjønt at du har skjønt 
hvordan barnet har det 
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Being with 

• Selve fundamentet for utvikling av en trygg 

tilknytning 

• «Kjernen i å utvikle en trygg tilknytning er 

å vite at min omsorgsgiver er sammen 

med meg når jeg trenger det».  

• …Og etter hvert min førskolelærer, og 

deretter min lærer. 
Sistnevnte er min sekundærtilknytningsperson og er 

en del av moderne tilknytningsteori.  
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TIFA: Joachim Haarklous  

tilknytningsfremmende aktiviteter: 

TIFA 4: Responsivitet:  

Bekreftelse 
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Responsivitet - bekreftelse 

• Se barnet 

• Bekreft barnet 

• Responder barnet 

• Svar barnet 

• Gi noe igjen 

• Speil barnet 

• Gyldiggjør (valider) barnet 

• Gi barnet følelsen av å bli hørt og sett og 
lagt merke til 
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Joachim Haarklous  

tilknytningsfremmende aktiviteter: 

TIFA 4: Emosjonell intersubjektivitet:  

Å dele følelser med barnet 
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Emosjonell intersubjektivitet 

• Når du har tonet deg inn hos barnet og 
bekreftet barnet på sin følelsesmessige 
opplevelse, og sikret deg at barnet har 
skjønt at du har skjønt hvordan barnet har 
det, da deler dere en følelsesmessig ladet 
opplevelse og er dermed intersubjektive 

• Vær på jakt etter de intersubjektive 
øyeblikkene 

• Hold de intersubjektive                   
øyeblikkene fast (bilder) 
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Intersubjektivitetseksempler 

med tosomhetsopplevelse 

• Gå tur sammen 

• Spille sjakk sammen 

• Lese bok sammen 

• Spille golf sammen 

• Høre på lydbok sammen 

• Lage mat sammen 

• Lage musikk sammen 

• Jobbe sammen i hagen 
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Intersubjektivitetseksempler 

med tosomhetsopplevelse 

• Bygge lego sammen 

• Tegne sammen 

• Spise sammen 

• Sove sammen 

• Le sammen 

• Gråte sammen 

• Dele følelser sammen 

• Å samarbeide er å knytte seg (Nancy Thomas) 
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Emosjonell intersubjektivitet 

• Husk at intersubjektivitet er 

aldersuavhengig 

• Intersubjektivitet forutsetter ikke språk 

• Del barnets glede med barnet 

• Del barnets sorg med barnet (se TIFA 5) 

• Tosomhet er en indre arbeidsmodell 

• Intersubjektivitet er tosomhet 

• Motvirk ensomhet med intersubjektivitet 
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Joachim Haarklous  

tilknytningsfremmende aktiviteter: 

TIFA 4: Kognitiv intersubjektivitet:  

Å skjønne noe sammen med barnet 
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Kognitiv intersubjektivitet 

• Skjønne noe sammen med barnet 

• Forstå noe sammen med barnet 

• Dele tanker med barnet 

• Dele oppfatninger med barnet 

• Dele oppmerksomhet med barnet 

• Fokusere sammen med barnet 

• I begynnelsen: På barnets premisser, fordi: 

• Barnet må ha fått for å kunne gi (du også) 
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Søk å oppnå en  

felles forståelse med barnet om at 

• Det har en god mor og en god far 
– ”Jeg er en god mor/far” 

• Det får god omsorg 
– ”Du har det godt hos oss” 

• Det blir tenkt på 
– ”Jeg tenker på deg” 

• Det blir elsket høyt 
– ”Jeg er glad i deg” 

• Det hører til hos dere 
– ”Du er min”  … ”ikke sant?!!” 
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Intersubjektivitet 

Din utfordring, folkelig sagt: 

• Vær på bølgelengde med barnet 

• Finn tonen med barnet 

• Ikke snakk forbi hverandre 

• Kom overens med barnet 

• Søk å skjønne og forstå barnet 

• Snakk samme språk (i begynnelsen 
barnets) 

• Vær fortrolig med barnet 
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Skap intersubjektivitet 

• Gjør mye sammen med barnet,                    

la det bli en del av din hverdag 

• Del dine oppgaver med barnet,                     

selv om det tar mer tid, er det                       

en god investering 

• La barnet hjelpe deg 

• Det er antatt for stort skille mellom 

voksenverden og barneverden 
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Joachim Haarklous  

tilknytningsfremmende aktiviteter: 

TIFA 4: Gjensidighet:  

Å gi og ta 
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Gjensidighet 

• Den første dialogen er gjensidig 

• Frem og tilbake som ping-pong 

• Det er min tur og din tur               
(emosjonell læring) 

• Det er min tur og din tur og hennes tur,   
og så er det min tur igjen (sosial læring) 

• Gjensidighet er tosomhetstrening 

• Gjensidighet som indre arbeidsmodell:    
”Jeg er to” ”Jeg er vi” 
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Gjensidighet 

• Gjensidighet opprettholder dialog 

• Manglende gjensidighet stopper dialog 

• En gjensidig relasjon er en balansert 

relasjon 

• En gjensidig relasjon er en likeverdig 

relasjon 

• Voksne etterlengter gjensidige og 

likeverdige parforhold 
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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 5: Traumebearbeidelse:  

Deling av psykisk smerte 
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TIFA 5 
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# Hvor skal jeg gjøre  

av 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) 

– Selvskading i form av risping, kutting, spisevegring, 

rus, tilfeldig sex, mv.  

– Dvs. grenseoverskridende innover 
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Forrest Gump 

• Et filmklipp 

• Med plassering av psykisk smerte utover, 

her på lovlig vis 

• ”Some times I think there are not enough 

rocks” 
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Dagbladet 31.10.2008: 

129 tikkende bomber 
• 36 år gammel norsksomalier knivstakk fem 

personer i Oslo 

• 36 åringen er nå innlagt på Dikemark 

psykiatriske sykehus 

• 36 åringen vil bli varetektsfengslet 
 

• ”Tikkende bomber” trenger å bli 

detonert, dvs. uskadeliggjort ved å bli 

tømt for smerte 
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Du må kunne kjenne etter din egen 

smerte for å kunne være empatisk i 

forhold til andres smerte 
• Barn og voksne som fornekter seg fortidens 

smerte 

– Husker ikke sin smerte 

– Sier at de ikke hadde noen negative opplevelser 

– Husker det negativt, men reagerer ikke 

følelsesmessig negativ på det 

• Å akseptere sin smerte er en bitter pille 

• Den som er åpen for sin smerte, er en bedre 

forelder, bedre konfliktløser, bedre terapeut 

 
Innlegg ved professor Jude Cassidy  

på tilknytningskonferanse i Oslo 15.10.07 
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Å dele smerte 

• Delt sorg er halv sorg 

• Deling av smerte er bearbeidende 

• Deling av smerte forutsetter at barnet 

sørger for å bli sett med sin smerte, eller 

at den voksne ser barnets smerte  

• Det traumatiserte barnet har ingen gode 

erfaringer med deling av smerte 
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Hvordan å dele smerte  

• Ubetinget inntoning med   
intersubjektivitet på barnets premisser 

• Å gå med barnet inn i barnets følelse: 

• Ubetinget inntoning i barnets smerte, 
savn, sorg, fortvilelse, irritasjon, sinne og 
oppgitthet 

• Hold ut og dvel med barnet i smerten 

• Ikke hast videre, det er det som er 
bearbeidende 
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Å dele smerte 

 

• Å skjønne barnet slik at det føler seg 
forstått 

• Å fordype seg i barnets subjektive 
perspektiv/opplevelse 

• Å se verden med barnets øyne 

• Utfordring: Ikke vende for fort tilbake 
til ditt eget perspektiv 
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SØREN KIERKEGAARD 

… at man, naar det i Sannhed skal lykkes 

En at føre et menneske til et bestemt sted 

først og fremst maa passe paa at finde 

Ham der hvor Han er og begynde der. 

Dette er hemmeligheten i al Hjelpekunst … 
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Good Will Hunting 

• Deling av psykisk smerte 

 

• Et filmklipp 

 

• ”Det er ikke din skyld” 

 

• Fra avstand til nærhet 

 

• Fra forsvar til 
hengivenhet 
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TIFA: Joachim Haarklous  

tilknytningsfremmende aktiviteter: 

TIFA 5: Trøst:  

Å lade sjelens batterier 
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Trygghetssirkelen og trøst 

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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COS: Trygghetssirkelen og trøst 

• «Å ha noen med meg her, i denne 

vanskelige følelsen, hjelper meg til å finne 

en vei ut av det å ha det dårlig» 

• «Få meg til å skjønne at du skjønner 

hvordan jeg har det, og at du vil vente her, 

sammen med meg, til ting endrer seg» 

• Å føle at den andre bryr seg om en 

• Deling av smerte: delt sorg er halv sorg 
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Trøst 

• Vise at man forstår og har medfølelse 

• Støtte troen på at det kommer til å gå bra 

• Affektiv inntoning viktig  

• COS: Being with 

• Undersøkelse (London/København) viser at de 

som fikk lite kos, gråt 50% mer enn de som fikk 

mye kos 

• Gro Nylander: Barn som får mye kroppskontakt 

gjerne hud mot hud, gråter mindre 
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Trøst 

• Trøst barnet uansett 

• Trøst spesielt det barnet                           

som ikke søker trøst 

• Det er feil å ikke ville ha trøst 

• Det forutsetter at du SER                             

barnets smerte (inntoning) 

• Trøst er deling av smerte og dermed 

(traume-) bearbeidende og lettende 
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TIFA: Joachim Haarklous  

tilknytningsfremmende aktiviteter: 

TIFA 5: Å roe hjernestammen:  

Det er fint du sier ifra,  

men det er ingen fare akkurat nå 
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Huset med de tre etasjene 

og kjelleretasjen 

• Når barnet tidlig traumatiseres, forut for 

utvikling av språket, med opplevelsen av 

for dårlig omsorg og det å bli forlatt av sin 

tilknytningsperson, fører dette til 

utviklingen av en ide om seg selv: 

– Det er noe feil med meg 

– Jeg er ikke god 

– Jeg er ikke verdt å bli elsket 

– Den andre liker meg ikke 
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Huset med de tre etasjene 

og kjelleretasjen 
• Barnets ide om seg selv 

– Det er noe feil med meg 

– Jeg er ikke god 

– Jeg er ikke verdt å bli elsket 

– Den andre liker meg ikke 

• Utgjør en eksistensialistisk trussel 

• Gjør det umulig å leve med 

• Innebærer et stort signal om fare 
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Huset med de tre etasjene 

og kjelleretasjen 
• Varianter av barnets kroppshukommelse 

kan være: 

– Jeg er ikke verdt å være sammen med 

– Jeg får ikke til noe  

– Den andre elsker meg ikke 

– Den andre er imot meg 

– Jeg er i veien 

– Jeg skulle ikke ha vært 

• Dette utgjør innholdet i barnets   

       kroppshukommelse 
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Reaksjonen i husets 

kjelleretasje 
• Det som kan reaktivere det tidlige traumet: 

– Bli forlatt, adskillelse 

– Negativ omsorg 

– Et fiendtlig blikk 

– En mørk stemme 

– En streng tone, adrenalinaktivert 

– Nonverbale signaler med avvisning 

– Grensesetting med et ”nei” 

– Sovne 
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Reaksjonen i husets 

kjelleretasje 
• Det som kan reaktivere det tidlige traumet: 

– Overganger  

– Rot, styr og kaos 

– Bli utelukket eller ignorert 

– Irettesettelse og korrigering 

– Mangel på responsivitet, ikke få svar 

– Ikke få dekket sine behov umiddelbart 

(eksempelvis for mat) 

• Alt dette utgjør barnets ”sårbare punkter” 
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Sensomotorisk hukommelse 

• Sensomotorisk hukommelse er opplevd og 

lagret i følelseshjernen amygdala forut for 

utviklingen av språket  

• Er innholdet i den sensomotoriske 

hukommelse traumatisk, lagres den 

traumatiske opplevelsen 

• Opplevelse og lagring av sensomotorisk 

hukommelse utgjør en biokjemisk 

aktivering i hjernen 
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Alarmsystemet i kjelleretasjen: 

Hjernestammen 
• I husets kjelleretasje ligger alarmsystemet, 

dvs i hjernestammen 

• Senser hjernestammen fare, sier den 

autonomt ifra og melder om fare 

• Dette går ”av seg selv” 

• Hjernestammen gjør bare jobben sin 

• Den melder ifra om det den har opplevd 

som farlig og truende tidligere 



PSYKOLOGSPESIALIST 

JOACHIM HAARKLOU AS 

HISØY PSYKOLOGSENTER 

Når hjernestammen føler seg truet på livet, sier 

den ifra med kamp, flukt eller freezing.  

Hva hjernestammen opplever som en trussel: 

– Det er noe feil med meg 

– Jeg er ikke god 

– Jeg er ikke verdt å bli elsket 

– Den andre liker meg ikke 

– Jeg er ikke verdt å være 

sammen med 

– Jeg får ikke noe til 

– Den andre elsker meg ikke 

– Den andre er imot meg 

– Jeg er i veien 

– Jeg skulle ikke ha vært 

– Overganger  

– Rot, styr og kaos 

– Bli utelukket eller ignorert 

– Irettesettelse og korrigering 

– Mangel på responsivitet, ikke 

få svar 

– Ikke få dekket sine behov 

umiddelbart 

– Bli forlatt, adskillelse 

– Negativ omsorg 

– Et fiendtlig blikk 

– En mørk stemme 

– En streng tone, 

adrenalinaktivert 

– Nonverbale signaler med 

avvisning 

– Grensesetting med et ”nei” 

– Sovne 
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Hos COS er dette haimusikk 
– Det er noe feil med meg 

– Jeg er ikke god 

– Jeg er ikke verdt å bli elsket 

– Den andre liker meg ikke 

– Jeg er ikke verdt å være 

sammen med 

– Jeg får ikke noe til 

– Den andre elsker meg ikke 

– Den andre er imot meg 

– Jeg er i veien 

– Jeg skulle ikke ha vært 

– Overganger  

– Rot, styr og kaos 

– Bli utelukket eller ignorert 

– Irettesettelse og korrigering 

– Mangel på responsivitet, ikke 

få svar 

– Ikke få dekket sine behov 

umiddelbart 

– Bli forlatt, adskillelse 

– Negativ omsorg 

– Et fiendtlig blikk 

– En mørk stemme 

– En streng tone, 

adrenalinaktivert 

– Nonverbale signaler med 

avvisning 

– Grensesetting med et ”nei” 

– Sovne 
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Når hjernestammen reagerer 

med kamp eller flukt,  
    er husets tredje etasje stengt 

• er ikke barnet tilgjengelig for snakk  

• hjelper det kun med en rolig stemme for å 

berolige barnet 

• Alarmsystemet må først ha forstått at faren 

er over, for at det kan være mottakelig for 

informasjon 

• Hjelpesetning: ”Det er fint du sier ifra, men 

det er ingen fare akkurat nå”.  
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”Det er fint du sier ifra,  

men det er ingen fare akkurat nå”.  
• Det gjelder å berolige hjernestammen 

raskest mulig 

• Det er fint at hjernestammen sier ifra, den 

gjør jo bare jobben sin 

• Derfor skal du aldri kjefte på den, men 

være snill med den 

• Hjernestammen må hjelpes til å forstå at 

det ikke er fare akkurat nå 

• Det vil ta tid og må øves på 
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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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TIFA: Joachim Haarklous  

tilknytningsfremmende aktiviteter: 

TIFA 6: Ubetinget kjærlighet:  

Å elske barnet for det det er 
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TIFA 6 
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Ubetinget kjærlighet 

• Kjærlighet kan være betinget til 

– Prestasjon 

– Utseende 

– Oppførsel 

– Annet  

• Kjærlighet skal ikke være betinget 

• Betinget kjærlighet er ingen kjærlighet 

• TIFA og THIMI skal gis ubetinget! 
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Ubetinget kjærlighet 

• Det tilknytningsskadede barnet skal elskes 

ubetinget for det det er, og ikke  

– For hva det gjør 

– For hvordan det ser ut 

– For hvordan det lukter 

– Dersom det passer i timeplanen 

– Dersom det er nybadet 

– Dersom det oppfører seg godt 

– Dersom det er blidt og smiler 
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Ubetinget kjærlighet 

• Ubetinget kjærlighet signaliseres for det 

meste uten ord, dvs. nonverbalt 

• Elsk barnet for det det er og mest på tross 

av at det er det det er 

• Pass på at du aldri latterliggjør        

barnets virkelighetsoppfatning:             

Korriger den ikke som gal,                       

men godta den ubetinget 
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Barnet som elskes ubetinget, 

betyr noe for meg uansett 
• Å bety noe for noen 

• Å være betydningsfull 

• Å være viktig for noen 

• Å gi barnet følelsen 

av å være 

betydningsfullt 

• Jeg bryr meg om deg 

• Jeg er glad i deg 

• Jeg elsker deg 

• Betyr ikke noe for meg 

• Å være betydningsløs 

• Å være uviktig for noen 

• Det er det samme for 

meg 

 

• Bryr meg ikke 

• Hvem er glad i meg? 

• Hvem elsker meg? 
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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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TIFA: Joachim Haarklous  

tilknytningsfremmende aktiviteter: 

TIFA 7: Psykisk Holding:  

Å bære barnet i sine tanker 
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Vis barnet at du tenker på det 

• Tilby leken barnet liker best 

• Kjøp barnets yndlingsmat 

• Send en melding 

• Gjør de tingene som du                                 
vet barnet er spesielt glad i 

• Husk barnet! 

• Ikke glem barnet!! Det kan                        
få katastrofale                             
konsekvenser: 
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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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TIFA: Joachim Haarklous  

tilknytningsfremmende aktiviteter: 

TIFA 8: Forutsigbarhet som følge av:  

Planlegging, informasjon og gjentakelse 
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Forutsigbarhet 

• Si ifra til barnet om hva som skjer 
fremover, og følg det opp 

• Si ifra om 

– Hvor du går 

– Hva du skal 

– Når du kommer tilbake 

• Vis med dukker hvordan foreldre alltid 
kommer tilbake etter å ha lagt barnet, 
levert barnet i barnehagen, eller overlatt 
barnet til en kjent og trygg barnevakt 
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Skap forutsigbarhet 

• For barn som fortsatt er engstelige for at 
mor skal forsvinne, er det viktig å si    
”Hvor er barnet? Her er barnet!                 
Hvor er mamma? Her er mamma. Mamma 
går på jobb, mamma kommer hjem!”  

• Dette for å understreke at                    
mamma alltid kommer tilbake  

• Den første moren kom ikke tilbake 

• Mor sier også ifra når hun skal                      
på do, i 2.etasje eller til postkassen 
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Når barnet ikke tåler forutsigbarhet 

• Viten er makt for barnet med RTF 

• Ikke la det få vite på forhånd når dere kommer til 

å gjøre noe gøy, da kommer barnet til å prøve å 

sabotere det 

• Ikke fortell barnet når terapitimen kommer, da 

setter det opp en lettere maske for å få deg til å 

tro at det ikke trenger terapi lenger 

• Ikke forutsi besøk 

• Enten planlegger barnet sabotasje, eller så blir 

det bråk når det ikke blir noe ut av besøket 
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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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TIFA: Joachim Haarklous  

tilknytningsfremmende aktiviteter: 

TIFA 9: Tilgjengelighet:  

Å være tilstede for barnet døgnet rundt 
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TIFA 9 
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Tilgjengelighet  

• Nøff gikk forsiktig nærmere Brumm. 

”Brumm!” hvisket han.  

• ”Ja, Nøff?” 

• ”Ingenting” sa Nøff og tok labben hans. 

• ”Jeg ville bare være sikker på at du var 

der”.  
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Tilgjengelighet 

• Skal tilknytning kunne finne sted, må 
tilknytningspersonen være tilgjengelig 

• Mor som er hjemme er mest tilgjengelig 

• Hvor tilgjengelig er barnet når det er  
– i barnepark? 

– i barnehage? 

– på skolen? 

– på skolen og fritidsordning (SFO)? 

– på besøk hos venner? 

– på fritidsaktivitet? 

– til avlastning? 
• Eventuelt må den hjemmeværende kjøpes fri 
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Tilgjengelighet 

• Å være tilgjengelig hele tiden 

• Å være der for barnet  

• Å være fysisk tilstede 

• Å være psykisk tilstede 

• Å kunne nås (mobil som hjelpemiddel) 

• Den som er opptatt med mobilen, er ikke 
tilgjengelig  

• Å si ifra når jeg går 

• Økt tilgjengelighet fører til økt bruk 
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Tilgjengelighet om natten 

• Noen barn er traumatiserte om natten 

• Søvnvansker, innsovningsvansker, 
nattevåken, mareritt og søvngjengeri        
er vanlig for barn med RTF 

• Ved sult, tannverk eller annet ubehag, har 
tilknytningssirkelen vært brutt, dvs. behov 
for tilgjengelighet ble ikke dekket  

• Det traumatiserte barnet har ofte vært 
forlatt og ubeskyttet og uten trøstemulighet 
om natten 
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Tilgjengelighet om natten 

• Barn som ikke er vant til å sove alene,      
vil være redd for det og vil ha behov for 
nærhet og trøstemulighet om natten 

• Det betyr at foreldrene også må være 
tilgjengelige  for barnet om natten 
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Tilgjengelighet om natten: 

samsoving 
• Det er lov å sove i foreldrenes seng 

• Husk: Andre kulturer har en familieseng! 

• Dette kan også være løsningen her 

• Prøv å se på dette som en 

tilknytningsmulighet og ikke en belastning 

• La barnet sove i mors klær 

• La barnet sove på en pute som lukter mor 

• Masser, kos og berør barnet på ryggen til det 

sovner (se TIFA 2 berøring og massasje) 
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Tilgjengelighet om natten 

• IKKE la barnet legge seg selv 

• Etabler en leggerutine (se: ”Rutiner”, del 3) 

• La IKKE barnet være alene, gråtende om 

natten 

– Denne ofte tilrådde teknikken gjelder i beste 

fall trygt tilknyttede barn 

Vær tilgjengelig hos barnet til det er sovnet 

• Ferber-metoden er (time-) out 
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Søvnvansker? 

• Det finnes tre grunner for hvorfor norske 

barn ikke får sove 

 

1. De voksne spiser godteri                        

etter at barnet har lagt seg 

2. Barnet er uoppdragent 

3. Barnet er traumatisert 
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”Ferbermetoden” er ikke time-in! 

• Barnet legges våken i sengen og forlates 

for gradvis lengre perioder 

• Gradvis økes tiden man venter før man 

går inn til barnet igjen 

• Når man går inn til barnet, skal det ikke 

løftes eller mates 

• Dette skaper utrygghet og er ikke 

tilknytningsfremmende 
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Når barnet forlates gråtende … 

• flommes hjernen over av store mengder 

med stresshormoner 

• Opioider som gir velvære reduseres 

• Hjernens smertebaner aktiveres, slik som 

når barnet skades fysisk 

• Økt sannsynlighet for senere utvikling av 

angst, depresjon og andre psykiske og 

mentale lidelser 
Margot Sunderland: The science of parenting 
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Spedbarn som gråter seg i søvn,  

kan få hjerneskader 

• Barn som gråter uten å bli trøstet, kan få 

skader på hjernen som gir følelsesmessige 

forstyrrelser i voksen alder 

• Gjentatt stress kan ødelegge og krympe en 

del av hjernen 

• Mye omsorg og kroppskontakt, ro og fred 

kan motvirke stresskader 
Margot Sunderland 
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Å få barnet til å sove 

• Skap kveldsro når det nærmer seg 

leggetid 

• Gjør forskjell på dag og natt 

• Bruk en annen soveplass til daghvile enn 

den barnet bruker om natten 

• Husk kosedyret i sengen 

• Anbefalte nettsider: 

149 

www.tettinntil.no 

www.barnvedhjertet.no 

www.solveig-spedbarn.com 

http://www.tettinntil.no/
http://www.barnvedhjertet.no/
http://www.solveig-spedbarn.com/
http://www.solveig-spedbarn.com/
http://www.solveig-spedbarn.com/
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Adoptivmor om samsoving 
 Jeg var i kontakt med deg vedrørende vår bekymring rundt vår adoptert 

gutt, vedr. et par utbrudd og sinne. I tillegg ville han i en alder av 12 år 

helst ikke sove alene på sitt rom, ville gjerne at jeg skulle sove i nær-

heten.  Vi bestemte oss da, etter råd fra deg, at vi skulle sette inn en 

ekstra seng på hans rom, inntil hans seng.  Jeg sov der i ¾ år, hver 

natt.  Vår sønn ville gjerne at jeg skulle holde han i hånden, og enkelte 

kvelder ville han ligge helt inn til meg en liten stund, for så å trekke seg 

litt unna og sovnet.  Da det var gått  3/4 år, ville han selv prøve å sove 

alene, det hendte at han inne i mellom ville at  jeg fortsatt skulle sove på 

hans rom, men det ble lengre og lengre mellom hver gang, til slutt var 

dette ikke et problem lenger. Vår bekymring var rundt hans utbrudd mot 

oss, og sinne.  Når jeg nå tenker tilbake, så har han ikke hatt disse vold-

somme utbruddene etter at jeg sov hos ham i nesten ett år. Han blir 16 år 

nå i høst, er en flott ungdom, ferdig med ungdomsskolen, klar for 

videregående, ikke noe «tull» med han, driver med idrett og har masse 

venner. Føler selv at det ¾ året hvor jeg fulgt hans ønske (behov) om å 

  sove i nærheten av ham, gjorde gutten vår tryggere. 
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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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TIFA: Joachim Haarklous  

tilknytningsfremmende aktiviteter: 

TIFA 10: Humor 
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Charles Dickens: 

Ingenting i verden er så smittsomt 

som latter og godt humør 
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Antoine de Saint-Exupèry 

• Jeg vil gi deg en gave, sa den lille prinsen, 

før han dro sin vei. 

• Han lo igjen. 

• Å, min kjære lille venn, jeg elsker å høre at 

du ler, sa jeg. 

• Ja, det var det som var gaven, sa den lille 

prinsen. 
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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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1. Pass på at barnet kan stole på deg. Vær trygg 
base før, og trygg havn etter utforskningsatferd 

2. Ta på barnet og masser det, ta det på fanget     
og gi kos, klapp og klem 

3. Se på barnet og sørg for blikkontakt 

4. Vær følsom, ton deg inn, svar barnet og del 
følelser og opplevelser med barnet 

5. Ta imot og del barnets smerte, trøst barnet 

6. Elsk barnet ubetinget 

7. Tenk på barnet 

8. Skap forutsigbarhet 

9. Vær tilgjengelig 

10. Vær humøristisk 
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Pause fra 14:00 til 14:15 

”Every minute you invest holding your child 

and smiling into their eyes, is one hour 

less pain when they are teens” 

 

Hvert minutt som investeres i å holde ditt 

barn og møte dets blikk på en god måte, 

vil spare deg for en times smerte når 

barnet er blitt tenåring 

 
Nancy L. Thomas 
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Tilknytningsfremmende hjelpemidler 

11. Tid 
”Fast attachment” er ikke mulig 

12. Sang og musikk og dans 
Deling av følelsesmessige opplevelser 

13. Visualisering - synliggjøring 
Bruk tegning og figurer for å skjønne noe sammen 

14. Dyr, datadyr og kosedyr 
Overgangsobjekt og følgesvenn over tid 

15. Oppgaver i familien og huset 
Gir familietilhørighet 

16. Leker og bøker 
Lek og les sammen  

17. Dagbok, fotografering og filming 
Skriv ned barnets historie. Ta bilder og film barnet.  

18. Bevegelse og sansetrening 
I en sunn kropp bor en sunn sjel 

19. Metaforer, ordtak og parallellhistorier 
Delt glede er dobbel glede og delt sorg er halv sorg 

20. Defokusering fra det materialistiske  
Reduser tekniske leker og gaver, de skaper ikke tilknytning 
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Tilknytningsfremmende hjelpemidler 
11. Tid 

12. Sang og musikk og dans 

13. Visualisering – synliggjøring 

14. Dyr, datadyr og kosedyr 

15. Oppgaver i huset gir familietilhørighet 

16. Leker og bøker 

17. Dagbok, fotografering og filming 

18. Bevegelse og sansetrening 

19. Metaforer, ordtak og parallellhistorier 

20. Defokusering fra det materialistiske  
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Tilknytningsfremmende hjelpemidler 

11. Tid 
12. Sang og musikk og dans 

13. Visualisering – synliggjøring 

14. Dyr, datadyr og kosedyr 

15. Oppgaver i familien og huset 

16. Leker og bøker 

17. Dagbok, fotografering og filming 

18. Bevegelse og sansetrening 

19. Metaforer, ordtak og parallellhistorier 

20. Defokusering fra det materialistiske  
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Joachim Haarklous  

tilknytningsfremmende hjelpemidler: 

11: Tid 

Joachim Haarklous  

tilknytningsfremmende 

hjelpemidler: 

11: Tid 
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TIFA: Tilknytningsfremmende aktiviteter: 

Hvor er rommet for praktisering av dette? 

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 

• Hjemme (100%?) 

• Barnepark  

• Heltidsbarnehage  

• Skole  

• SFO 

• Venner 

• Fritidsaktiviteter  

• På besøk hos andre 

• Terapi på BUP 

• Avlastning 
 

• Dette dreier kurs del 5 seg om: 
TIFA: Tilknytningsfremmende 
aktiviteter i barnehage, skole, 
døgninstitusjon og i terapi 
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Tilknytning trenger tid 

Den kvantitative siden ved en tilknytningsterapi  

• Det finnes ingen ”fast attachment” (UTF?) 

• Å være hjemme og tilgjengelig tar tid 

• Tiden har en hemmelighet:  

• Det er øyeblikket! 

– Tiden der øynene møtes 

– Når følelsesmessige opplevelser deles 

– Intersubjektivitet 

• Tid er penger: 

165 
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Tilknytningsfremmende hjelpemidler 

11. Tid 

12. Sang, musikk, dans og kunst 
13. Visualisering – synliggjøring 

14. Dyr, datadyr og kosedyr 

15. Oppgaver i familien og huset 

16. Leker og bøker 

17. Dagbok, fotografering og filming 

18. Bevegelse og sansetrening 

19. Metaforer, ordtak og parallellhistorier 

20. Defokusering fra det materialistiske  
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Joachim Haarklous  

tilknytningsfremmende hjelpemidler: 

12: Sang og musikk 

Susanne Haxthow, Norsk institutt for Kunst- og Uttrykksterapi; 91 17 39 25 
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Tilknytning med sang og musikk 

• Musikk, sang og bevegelse                  
som innfallsport til kontakt              
mellom barnet og foreldrene  

• Å finne en felles rytme og et            
felles språk gjennom sang og musikk 

• Å skape stemninger og følelser og dele 
de med barnet 

• Intersubjektivitet: Å dele positive, 
følelsesmessige opplevelser 

Susanne Haxthow, Norsk institutt for Kunst- og Uttrykksterapi; 91 17 39 25 
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Tilknytning med sang og musikk 

• Lyd, bevegelse og rytme er av            
bærende betydning for               
mennesket helt fra fosterstadiet 

• Musikk får frem følelser,                   
minner, stemninger, indre bilder 

• Bruk god og beroligende musikk             
(Klassisk: Mozart, Grieg, Vivaldi) 

• Bruk musikk med gjentagende                      
tema eller refreng 

• Bruk musikk med en klar rytme,                      
dvs. barnesanger 

Susanne Haxthow, Norsk institutt for Kunst- og Uttrykksterapi; 91 17 39 25 
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Tilknytning med sang og musikk 

• Begynn dagen med en sang              

knyttet til familien 

• Avslutt barnets dag med en                  

sang knyttet til familien 

• Det skaper en kjærlighetsfull ramme 

• Husk at for barnet ditt har du verdens 

vakreste stemme 

 
Susanne Haxthow, Norsk institutt for Kunst- og Uttrykksterapi; 91 17 39 25 
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Den fyrste song 

Den fyrste song eg høyra fekk 

Var mor sin song ved vogga 

Dei mjuke ord til hjarta gjekk 

Dei kunne gråten stogga 

 

Dei sulla meg så underleg 

Så stilt og mjukt til sova 

Dei synte meg ein fager veg 

Opp frå vår vesle stova 

 

 

Den vegen ser eg enno tidt 

Når eg fær auga kvila, 

Der stend ein engel, smiler blidt, 

Som berre ei kan smila. 

 

Og når eg sliten trøytnar av 

I strid mot alt som veilar, 

Eg høyrer stilt frå mor si grav 

Den song som all ting heilar. 
 

 

Tekst: Per Sivle 

Tone: Lars Søraas 
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Tilknytning med sang og musikk 

• I en tilknytningsfase søker barnet og 

foreldrene å finne en felles rytme som 

skaper fellesskap og samhørighet 

• En rytme er noe som gjentar seg regel-

messig og har stor bæreevne i seg selv 

• Barnet er et rytmisk vesen 

• Hele livet består av rytmiske 

livsopplevelser 

• Rytme skaper stabilitet og forutsigbarhet 
        Susanne Haxthow, Norsk institutt for Kunst- og Uttrykksterapi; 91 17 39 25 172 
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Tilknytning med sang og musikk 

• Det er viktig å ha en felles grunnrytme 

å falle tilbake til 

• Interaksjonen i mors liv foregår 

gjennom rytme, lyd og bevegelse 

• Musikk kan holde, dvs. har en 

helbredende funksjon 

• Musikkterapi: 
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Musikkterapi  

• Musikkterapi er aktiv, nonverbal og kreativ 

• En målgruppe er barn med atferdsvansker 

• Musikalsk begavelse er                                    

ikke en forutsetning 

• Musikk skaper en god                              

trygg  atmosfære og etablerer kontakt 

• Musikkterapi hjelper å oppleve, forstå, 

uttrykke og bearbeide følelser 
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Sangen fra mor til barnet 

• Lag sanger om familien, for eksempel:  

 

     Jeg er din mor                                                       

du er min skjønne datter                                       

som en perle                                                           

så sjelden og vidunderlig                                      

du er min og jeg er din                                         

for vi er samme familie 
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Sangen fra mor til barnet 

• Lag sanger til barnet:  

 

Jeg er glad i deg for alltid 

Og vil alltid like deg 

Så lenge som jeg lever 

Vil jeg alltid elske deg 

Fra Munsch: Elsker deg for alltid 
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Sang og musikk 

• Syng for barnet 

• Bruk en spilledåse                                       

for vekking                  

og en annen for 

legging 

 

177 
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Kunstterapi 
Kunstterapi er en form for psykoterapi hvor den verbale/ 

nonverbale utvekslingen mellom klient og terapeut oppstår i møte 

med klientens eget skapende arbeid.  

Dette arbeid kommer til uttrykk i ulike former for tegning, maling, 

skulptur, bevegelse, drømmer, meditasjon, eventyr og bruk av 

stemme. I et kunstterapeutisk forløp vil det settes fokus på både 

den skapende prosessen og det estetiske uttrykket hvor hensikten 

er å skape forbindelse mellom det bevisste og det ubevisste. 

Refleksjon og dialog rundt eget skapende arbeid kan skape 

frirom, initiere nytenkning, øke selvforståelsen, styrke egne sterke 

sider, og gi en opplevelse av nærvær, kontroll og mening i eget 

liv.  

Kunstterapi bruker skapende prosesser og kunstnerisk utfoldelse 

til å fremme fysisk, mental og følelsesmessig helse hos  

  mennesker i alle aldre. 
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Kunstterapi 

• Den kunstterapeutiske tilnærmingen åpner opp for 

uttrykk og dialog; en metode som kan være spesielt 

godt egnet for mennesker som opplever det 

vanskelig å uttrykke følelser og tanker verbalt. 

Klienter som kommer til en kunstterapeut trenger ikke 

ha erfaring med å uttrykke seg kunstnerisk. Den 

kunstterapeutiske tilnærmingen vil skje ut i fra den 

individuelle terapeut; klient/pasient eller gruppe; og 

sammenheng. 
 

   E-post: cecilie@meltzer.no 

 Kunstterapiforeningen 

Hellvikveien 183 

1450 Nesoddtangen 

 

mailto:cecilie@meltzer.no


PSYKOLOGSPESIALIST 

JOACHIM HAARKLOU AS 

HISØY PSYKOLOGSENTER 

Kunstterapi 

• En kunstterapeut har kjennskap til psykologien i det å 

uttrykke seg gjennom nonverbal kommunikasjon          

og symbolisering, og bruker sine erfaringer og innsikt             

i den skapende prosess i en terapeutisk sammenheng. 

• Kunstterapeuten er ikke primært opptatt av å foreta en 

estetisk eller diagnostisk vurdering av 

klientens/pasientens arbeid.  

• Det handler om den iboende kraften i den 

billedskapende aktivitet hvor kunstterapeuten ved hjelp 

av sin visuelle og psykoterapeutiske kunnskap 

tilrettelegger for endring. 
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Tilknytningsfremmende hjelpemidler 

11. Tid 

12. Sang og musikk og dans 

13. Visualisering – synliggjøring 
14. Dyr, datadyr og kosedyr 

15. Oppgaver familien og huset  

16. Leker og bøker 

17. Dagbok, fotografering og filming 

18. Bevegelse og sansetrening 

19. Metaforer, ordtak og parallellhistorier 

20. Defokusering fra det materialistiske  
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Joachim Haarklous  

tilknytningsfremmende hjelpemidler: 

13: Visualisering:  

Bruk av tegninger og figurer  

for å skjønne noe sammen 



PSYKOLOGSPESIALIST 

JOACHIM HAARKLOU AS 

HISØY PSYKOLOGSENTER 183 

Barnets 1. reise: 

De første 12 måneder 

BARNET 

Biologiske  

foreldre 

Beste- 

mor 

Syke- 

hus 

Beste- 

mor 

Barne- 

hjem 

Mors  

søster 

Syke- 

hus 

Syke- 

hus 

Barne- 

hjem 

Nytt  

Barne- 

hjem 

Foster- 

mor 
Eskorte 

Adoptiv- 

foreldre 
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Barnets 2. reise: 

1 til 2-års alderen 

BARNET 

Adoptiv- 

foreldre 

Mors 

foreldre  

Fars 

foreldre 

Onkler og  

tanter 

Foreldrenes  

kolleger 

Naboer 

Venner 

Bekjente 

Damen i  

butikken 

Familie  

på  

Vestlandet 

Hytte- 

tur 

Barne- 

hage 

Turning  
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Barnets 3. reise: 

Undersøkelsesreisen 

BARNET 

Helse- 

søster  

Lege  PPT BUP 

Nevro- 

psykolog.  

us 

Barne- 

avdeling 

HaBu 

Healer 

Ernærings- 

fysiolog 

Alternativ 

behandler 
TFT Spådame 

Joachim  

Haarklou  
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Visualisering av livshistorien: 

• Visualisering øker muligheten for felles fokus, 
dvs. sekundær intersubjektivitet 

• Mulighet for å vise og peke på konkreter 

• Mulighet for benevnelse og hypotesetesting 

• Dermed mulighet for primær intersubjektivitet 

• Man snakker om samme sak 

• Figurer kan flyttes for å illustrere nye relasjoner 

• Relasjonskvaliteter kan symboliseres med 
fargeblyanter i bl.a. rødt og grønt 

• Visualisering gir og gjør inntrykk 

186 
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Visualisering skaper forutsigbarhet 

• Angst og stress kan påvirke evnen til å  
motta informasjon 

• Det er derfor viktig å bruke visuelle    
metoder for å forsikre seg om at barnet      
har forstått informasjonen 

• Tegn opp dagens rutiner slik at barnet blir 
trygg på at mor og far alltid kommer hjem 
sammen 

• Vis barnet med dukker at dere                    
skal på hyttetur til helgen 

187 
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Tingliggjøre psykisk smerte 

Plassere den visualiserende utenfor seg selv 

og kvitte seg med den 

Kaste sitt traume på havet eller inn i Joachims 

smerteeske (the black box): 

Synliggjøre og legge fra seg 

188 
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Tingliggjøre psykisk smerte 

Plassere den visualiserende utenfor seg selv 

og kvitte seg med den 

Kaste sitt traume på havet eller inn i Joachims 

smerteeske: 

Synliggjøre og legge fra seg 

189 
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Tilknytningsfremmende hjelpemidler 

11. Tid 

12. Sang og musikk og dans 

13. Visualisering – synliggjøring 

14. Dyr, datadyr og kosedyr 
15. Oppgaver i familien og huset 

16. Leker og bøker 

17. Dagbok, fotografering og filming 

18. Bevegelse og sansetrening 

19. Metaforer, ordtak og parallellhistorier 

20. Defokusering fra det materialistiske  
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Joachim Haarklous  

tilknytningsfremmende hjelpemidler: 

14: Dyr, datadyr og kosedyr 

Overgangsobjekt og følgesvenn over tid 
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Hvordan å bruke dyr … 

til å hjelpe babyer til å sovne 
• http://www.independent.ie/video/video-

have-you-seen/lovely-kitty-soothes-crying-

baby-to-sleep-2969163.html 

 

http://www.independent.ie/video/video-have-you-seen/lovely-kitty-soothes-crying-baby-to-sleep-2969163.html
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Bruk av dyr i behandlingen 

• Dyr for å re-lære den       

gode relasjonen 

• Dyr i hjemmet og 

barnehagen/klasserommet 

• Barn som har gitt opp 

relasjonen til mennesker, 

kan relatere seg til dyr 

• Dyr benyttes til behandling 

av demente 
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Bruk av dyr i behandlingen 

• Dyr utløser ofte følelsesmessig positive 

reaksjoner 

• Dyr forventer ikke noe tilbake 

• Dyr tiltaler emosjoner, ikke kognisjoner 

• Du kan oppleve intersubjektivitet med dyr 

• Relasjoner til dyr er                     

oxytocinaktiverende 
     (alfred.vollmer@caritasnet.de og  

       nancy.moehring@caritasnet.de) 
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Grønn omsorg: Inn på tunet 

• Gården med dyr som et sted med mening, 
som skaper 

– Kontakt 

– Følelsesaktivering  

– Fellesskap 

– Bevegelse 

• Gårdsbarnehager 

• Tilrettelagt tilbud 

• Pedagogisk tilbud på alle klassetrinn 
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Terapeutiske hestekrefter 
VG Helg 9.2.2013 

• Heste-assistert terapi 

ved atferdsvansker 

• Å lære seg å tolke 

dyrets kroppsspråk og 

slik bli kjent med eget 

språk og følelser 

• En hund har mange 

av de samme gode 

egenskapene som en 

hest 
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Terapiridning  

• En gammel behandlingsmetode innenfor 
fysioterapi der det brukes hest som 
virkemiddel 

• Fysioterapi er rettet både mot kroppslige og 
psykiske plager 

• Fokus på kontakten med hesten, dvs. 
tilknytning 

• Lære å vise omsorg og samarbeide med 
hesten 

• Barn med tilknytningsvansker kan ha utbytte 
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Terapiridning  

• Utøves over hele landet av spesialutdannete 

fysioterapeuter som har tatt NFFs 

etterutdanningskurs i terapiridning 

• NAV kan gi bidrag til 30 behandlinger per år  

• Det forutsetter henvisning fra lege og 

godkjent fysioterapeut på godkjent ridesenter 

• Norsk Fysioterapiforbund 

• www.fysio.no/terapiridning 

 

http://www.fysio.no/terapiridning
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Back to life 

199 
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Brev fra en adoptivmor 
• Sender deg denne informasjonen i tilfelle den kan hjelpe andre familier som har det 

vanskelig.  Vi har en datter på nettopp fylte 18 år som er adoptert fra Brasil. Hun 

har en tilknytningsforstyrrelse og flere psykiske problemer. Frem til Caroline var 15 

år hadde familien hund, en snill og rolig hund som tilhørte hele familien.                

Da Caroline var deprimert og nedfor i vinter ytret hun ønske om ny hund.      

Vi anskaffet oss ny hund, men ble enige om at denne hunden fikk hun ha 

hovedansvaret for. Det ansvaret har hun tatt. Hunden er hennes faste 

følgesvenn. Den er helt hengiven til Caroline , sover sammen med henne og er 

der for henne. Det beste av alt, den avviser ikke! Nettopp derfor tror jeg dyr og 

spesielt hunder kan være meget bra for barn og ungdom med tilknytningsvansker.  

• Caroline har i tillegg fått seg jobb i kennel. Hun er flink med hunder og mestrer 

denne jobben veldig bra. Etter vanskelige år på skolen med masse negative 

mestrings-opplevelser har hun nå endelig funnet noe hun trives og lykkes med.  

Dyr er enklere å forholde seg til enn mennesker. De gir så mye tilbake, 

samtidig som de sjelden avviser. 

• En tilleggopplysning: Dyr kan også få adferdsproblemer. En hundeoppdretter 

mente bestemt å lettere se adferdsproblemer hos hunder som var tatt for tidlig fra 

moren. Ofte tas valpene fra moren når de er ca 8 uker, men egentlig har de behov 

for å være lenger med moren. Som i menneske-verdenen er også i dyre-verdenen    

             mors læring og tilstedeværelse viktig.     Hilsen adoptivmor 
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Begrensninger ved bruk av dyr 

• Dyr liker ikke barn med RTF 

• Dyr må tåle en støyt fra barnet med RTF 

• Derfor egner katten seg – den har 9 liv 

• Dyr i behandling bør brukes under tilsyn 

• Derfor må du passe på dine dyr og 
beskytte dem 

• Ikke ta imot dyr i familien, mens barnet er 
tilknytningsforstyrret 

• Tilknytningsforstyrrede barn kan ikke få 
sine egne dyr for å ta seg av disse 

201 
Nancy L. Thomas: When love is not enough 
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Bruk av datadyr i behandling 

• Datadyr for opplæring av ivaretakelse og 
omsorg 

• Denne evnen skal trenes for så å kunne 
ivareta følgende i følgende rekkefølge: 

1. Datadyr (en ting/leke) 

2. En plante 

3. Et dyr 

4. Mindre søsken 

5. Egne barn 
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Bruk av kosedyr i behandlingen 
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Bruk av kosedyr 

• Kosedyret må ha et navn 

• Kosedyret må ha en positiv personlighet 

• Kosedyret er inkarnasjonen av det gode 

• Kosedyret skal besjeles 

• Kosedyr gir mulighet for nærhet  

• Kosedyr må være myke og gode å kose med 

• Kosedyr i hjemmet, barnehagen og skolen 

• Kosedyr må følge barnet over tid 

• Ellers blir de etterlyst: 

 



PSYKOLOGSPESIALIST 

JOACHIM HAARKLOU AS 

HISØY PSYKOLOGSENTER 205 

Ann Madeleine Gelotte:  

En bjørnefortelling 

• En barnebok med 

og om kosedyr 

• Tema: å bli borte for 

sin eier 

• Løsning: gi seg hen i 

de nye 

omsorgspersoners 

omsorg 
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Gabrielle Vincent:  

Bjarne og Stine mister en pingvin 

• Tema: å miste sitt 

kosedyr og det å 

bare ville ha tilbake 

akkurat det 

kosedyret – 

• Uerstatteligheten 
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Kosedyr som overgangsobjekter 

• Kosedyret som overgangsobjekt 

– Barnet fikk det før det ble adoptert (overgangsobjekt) 

– Barnet fikk det ved ankomst (Fare: Vil ikke ha den) 

– Barnet fikk det etter det knyttet seg til de nye foreldrene 

• For eksempel bamse eller sutteklut 

• Fungerer som en erstatning for              

foreldrenes trygghet og varme til    

objektkonstans er oppnådd, dvs.                         

at barnet har erfart og skjønt at                       

foreldrene også er der når de er                        

  ute av syne 
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Kosedyr  

• Har du en ”bamse”? 

• Har den et navn? 

• Betyr den noe for deg? 

• Har du besjelt den? 

• Hvor sitter din bamse? 

• I en lukket kasse på loftet uten å få puste? 

• Jeg har min alltid med meg: 
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Hundremeterskogen for 

psykoedukasjon 
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Dyrene i Hundremeterskogen: 

BUP`s pasientgruppe 
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Psykisk utviklingshemming: 

En bjørn med liten forstand, 

men veldig hyggelig 
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Angst 
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Hyperaktivitet: ADHD 
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Depresjon 
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Tvang 
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Symbiose - avhengighet 
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De ansatte på BUP: 

Kognitiv atferdsterapeut 
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Eklektisk psykolog 
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Og hvor er dyret med reaktiv 

tilknytningsforstyrrelse? 

Det bor i en annen skog:  
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Lille My:  

Reaktiv tilknytningsforstyrrelse 
 

220 
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Reaktiv- og udiskriminerende 

tilknytningsforstyrrelse 

Jove Jansson: 

Det usynlige barnet 
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Udiskriminerende 

tilknytningsforstyrrelse 
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Tøys med kosedyr? 

• Nei, psykoedukasjon! 

• Å undervise i et barns psykiske 

helsetilstand 

223 
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Tilknytningsfremmende hjelpemidler 
11. Tid 

12. Sang og musikk og dans 

13. Visualisering – synliggjøring 

14. Dyr, datadyr og kosedyr 

15. Oppgaver i familien og huset gir 
familietilhørighet 

16. Leker og bøker 

17. Dagbok, fotografering og filming 

18. Bevegelse og sansetrening 

19. Metaforer, ordtak og parallellhistorier 

20. Defokusering fra det materialistiske  
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Joachim Haarklous  

tilknytningsfremmende hjelpemidler: 

15: Oppgaver i familien og huset gir 

familietilhørighet 

Delaktighet gir fellesskapsfølelse 



PSYKOLOGSPESIALIST 

JOACHIM HAARKLOU AS 

HISØY PSYKOLOGSENTER 226 

Å fremme familietilhørighet og 

familiemedlemskap 

• Å gi barnet følelsen av tilhørighet 

• Å inkludere barnet som fullverdig 

familiemedlem primært emosjonelt,     

men også sosialt og økonomisk 

• Familietilhørighet signaliseres for det 

meste nonverbalt og i form av handling 

• Barnet ”sanser” om det                         

kjenner seg integrert 
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Familietilhørighet 

• Du er mitt barn 

• Du er min 

• Jeg er din mor 

• Vi er en familie 

• Vi hører sammen  

• Du tilhører oss 

• Du er en del av oss 

• Du er en av oss 
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Familietilhørighet 

• Tegne stamtre og inkludere barnet 

• Narrativ – historiefortellende: 

• Den første moren ga deg livet – den andre 

moren gir deg kjærlighet 

• Født den ene plassen og vokst opp den 

andre plassen 

• Livets reise der barnet                            

”kommer hjem”! 

228 
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Hjemme 

• Home sweet home 

• Hjem kjære hjem 

• Å komme hjem 

• Hjemkomsten 

• Borte bra (ferie), hjemme best 

• Hjemmekos 

• Hjemmet som trygg base og trygg havn 

229 
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Hjem – hjemsted – hjemme 

• Hjem er noe jeg lengter etter 

• Hjem gir meg følelsen av å høre til 

• Hjem gir meg følelsen av å kjenne meg 

ivaretatt 

• Hjem forteller meg hvem jeg er uten at jeg 

må lete etter det 

• Hjem er hvor jeg føler meg forstått 

• Hjem følger meg i sanger og bøker og                   

      erindringer 
230 
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Hjem … 

• Å føle seg hjemme 

• Hjemover  

• Hjemkomsten 

• Hjemmeværende 

• Hjemmearbeid 

• Hjemlengsel 

• Hjemsted 

• Hjem 

 231 
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Oppgaver i familien og huset  

• Gjør barnet viktig for familien 

• Signaliserer at barnet trengs 

• Knytter barnet til familien 

• Gir mestringsopplevelse 

• Gir mulighet for å bli rost 

• Øker selvtilliten 

• Oppgaver i familien og hjemmet blir siden 
til oppgaver i samfunnet 
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Tilknytningsfremmende hjelpemidler 

11. Tid 

12. Sang og musikk og dans 

13. Visualisering – synliggjøring 

14. Dyr, datadyr og kosedyr 

15. Oppgaver i familien og huset 

16. Leker og bøker og spill 
17. Dagbok, fotografering og filming 

18. Bevegelse og sansetrening 

19. Metaforer, ordtak og parallellhistorier 

20. Defokusering fra det materialistiske  
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Joachim Haarklous  

tilknytningsfremmende hjelpemidler: 

16: Leker og bøker 
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Lek er tilknytningsfremmende 

• Samlek versus parallellek 

• Samlek er intersubjektivitet, dvs. felles 

fokus 
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Tilknytningsfremmende leker 

• Gjemsel (utvikler objektkonstans) 

• Rull en ball frem og tilbake; En ballong kan 

være enklere for små barn 

• Hold barnet i armene og dans med det 

• Svøm sammen (gjør barnet avhengig av 

mor på dypt vann) 

• Mal hverandres ansikter med maling 

• Krem dere inn med bodylotion 
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Tilknytningsfremmende leker 

• Lag en personlig huskelek: La barnet 

studere deg nøye, gå ut av rommet og gjør 

noen forandringer på deg selv. La så 

barnet finne ut hva som er forandret.      

• Det kan være noe enkelt for de små 

barna, som for eksempel skifte en genser, 

og for de større barna kan man utsette 

dem for større utfordringer, som for 

eksempel å kneppe en jakke feil.  
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Tilknytningsfremmende leker 

• Kims lek: Legg forskjellige småting i en kopp.   

La barnet lukke øynene. Du putter en av tingene 

i munnen på barnet, og barnet skal gjette hva 

det er 

• Tunnelleken (=Bro, bro, brille): Foreldrene bøyer 

seg ned som en tunnel på gulvet, og barnet skal 

krype gjennom tunnelen så fort de kan, før 

tunnelen faller sammen. Først lar man barnet 

komme igjennom tunnelen noen ganger, før 

man forsiktig lar tunnelen falle ned over barnet 
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Tilknytningsfremmende leker 

• Ri på pute: La barnet sitte på en stor pute 

på gulvet, og du drar barnet rundt i 

rommet. Men du drar bare barnet rundt 

hver gang dere har øyekontakt 

• ”Sugerørhockey:” Bruk sugerør og blås 

sukkertøy over bordet mot den andre 

personens mål. Når du skårer, mater den 

andre deg med sukkertøyet 
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Tilknytningsfremmende leker 

• Donut leken: Hold en donut rundt fingeren, 

og la barnet se hvor mange ganger de må 

spise av donuten før den faller av 

• Lek med lakris: Ta en lang lakrissnor og 

barnet og den voksne har hver sin ende i 

munnen. Ha en gummiring på snoren, og 

send gummiringen frem og tilbake til 

hverandre uten å bruke hendene 
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TIHMI 16: Å skrive bøker selv: 

• På jakt etter følelsene 

• På jakt etter de gode øyeblikk 

• Gutten som fikk kontroll da han ikke ville 

ha den lenger 

• Varme smil smelter vond fortid 

• Lise er med eller mot 

• Da Jens fant en skatt: Sine egne følelser 

• Delt sorg er halv sorg 
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Utenlandsk adoptert gutt 9 år 

skriver stil 
Det var en gang at det bodde et troll på skolen vår. Da trollet kom, 

tok jeg en kniv og stakk det i hjertet på trollet, så det døde. Etter 

at jeg hadde gjort det gikk jeg hjem og fant litt mat i kjøleskapet. 

Så lekte jeg litt med Jon. Jon var snill mot meg, og lot meg få 

komme inn i hytten han hadde laget og der lekte vi sammen.  

Etter det gikk vi hjem hvor vi klatret i trærne ved siden av huset 

vårt. Vi syklet videre derfra og var på vei til Jon da vi så enda et 

troll. Trollet fanget oss og tok oss med til fangehullet sitt.  

Heldigvis kom vi oss løs, og syklet hjem til mamma, pappa og 

broren min. Hjemme fikk vi mat og sov helt til neste dag. Dagen 

etter dro Jon hjem til seg.  

Snipp snapp snute så var eventyret ute. 

 242 
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Å lese bøker med barnet 

• Å lese for barnet gir felles fokus og dermed 

deling av opplevelser 

• Sekundær og primær intersubjektivitet 

• Å lese er å tematisere følelser, empati, 

tilhørighet, livets smerte, med mer   

• Les bøker som fremmer følelsesmessige 

opplevelser 

• Se www.haarklou.no:           

Litteraturanbefalinger                           

”barnebøker” 

 

http://www.haarklou.no/
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Narrativ - historiefortellende 

• Tenk narrativt: Livshistoriefortellende 

• Lag eventyr der barnet kan gjenkjenne seg 

• Bruk dyr i historiene 

• Det er lettere å identifisere seg med andre 

med tilsvarende historie, enn å snakke om 

seg selv 
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Terapeutiske eventyr 

• Den adopterte juleengelen 

• Passer for adoptivbarn fra 4 år 

• Barnets navn og kjønn kan tilpasses,   

samt egenskaper ved adoptivforeldrene, 

deres navn og religiøse symboler 

• Eventyrets budskap er at barnet er der 

hvor livet har ment at det skal være:     

Elsk din skjebne  
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Historiefortelling 

• De 3 K: 

– Kos 

– Klapp 

– Klem  

• Lag historier med de 3 K: 

– Gutten som ikke fant de 3 K 

– Gutten som ikke ville ha de 3 K 

– Gutten som fikk de 3 K i gave 

– De 3 K besøker Jens 
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Tilknytningsfremmende hjelpemidler 

11. Tid 

12. Sang og musikk og dans 

13. Visualisering – synliggjøring 

14. Dyr, datadyr og kosedyr 

15. Oppgaver i familien og huset 

16. Leker og bøker 

17. Dagbok, fotografering og filming 
18. Bevegelse og sansetrening 

19. Metaforer, ordtak og parallellhistorier 

20. Defokusering fra det materialistiske  
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Joachim Haarklous  

tilknytningsfremmende hjelpemidler: 

17: Dagbok, fotografering og 

filming 

248 
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Cathrine Bakke Bolin: 

Meg! Min første tid i Norge 

• Gyldendal 2006 

 

• Kr. 249,- 
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For fosterbarn: Min Livsbok 

Utgitt av Norsk 

Fosterhjemsforening 

1999 

 

Med veileder ved Katrin 

Koch og Tove M. 

Sundby 
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Fotografering og filming 

• Ta bilder av barnet, film barnet 

• Lim inn bildene 

• Heng de opp 

• La barnet ha bilder med seg 

• Ta bilder av de intersubjektive                

øyeblikk 

• Se på de gamle bildene                             

fra før barnet kom 
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Tilknytningsfremmende hjelpemidler 

11. Tid 

12. Sang og musikk og dans 

13. Visualisering – synliggjøring 

14. Dyr, datadyr og kosedyr 

15. Oppgaver i familien og huset 

16. Leker og bøker 

17. Dagbok, fotografering og filming 

18. Bevegelse og sansetrening 
19. Metaforer, ordtak og parallellhistorier 

20. Defokusering fra det materialistiske  
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Joachim Haarklous  

tilknytningsfremmende hjelpemidler: 

18: Bevegelse og sansetrening 
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Aktiviteter for de minste 
VG 6.11.2008 

• Babykino 

• Babysang 

• Babymassasje 

• Babybæring 

• Babyyoga 

• Babygym 
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Babygym 

• Aktivitetskurs for babyer og småbarn med 

foreldre der hensikten er å fremme barnas 

motoriske utvikling i et morsomt og 

tilrettelagt miljø 

• Aktivioslo.no/babygym 

• Elixia Lambertseter, Oslo: kr. 1200.- per 

kurs (8 ganger) 

• I England: Egne gymsentre for babygym 
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Sansetrening 

• Sansetrening: Motorisk aktivitet som 

stimulerer og anvender sansene 

• Ikke stimuler for mange sanser samtidig 

• Vestibulær sansetrening (likevekt) 

• Taktil sansetrening 

• Auditiv sansetrening 

• Motorisk sansetrening  
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Sansemotorisk trening 

• Symmetri 

• Bæring 

• Rotasjon 

• Koordinering 

• Balanse 

• Kondisjon 

• Reaksjonsevne  

• Neste trinn: Lesing, 

skriving og regning 
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Sansetrening 

• Smak 

• Lukt 

• Hudpersepsjon, 

trykk 

• Likevekt 

(kinestetisk sans) 

• Syn 

• Hørsel 
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Sansemotorisk trening 

• Rulle, krype, kravle, gå, springe, hoppe, 

hinke, balansere, rotere, vippe, gynge, 

svinge, skubbe, dra, klatre, kaste, sparke, 

gripe, åle, ligge, stå, sitte, snurre, dreie, 

med mer  

• NAV: Hjelpemidler for 

persepsjonstrening/sansetrening 
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Naturen; den beste lekeplassen 

• Betydningen av fysisk oppvekstmiljø 

• Sjeldnere 

• Natur, parker, byen (Landmusa og 

bymusa) 

• Søndagsturen er erstattet av organiserte 

fritidsaktiviteter 

• Natur = den gode barndom 

• Barnehage er ofte vekk fra naturen,            

   men ikke naturbarnehagen 
260 
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Tidlig deprivasjon 

• Understimulert på sensomotoriske 

opplevelser 

• Forskjeller i stimulimengde mellom en 

skogstur og fargete treklosser 

• Ut i naturen: På gress, over stokk og stein, 

oppover bakke og nedover bakke, klatre i 

treet … 

• Å oppleve verden en gang til 
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Jostein Gårder: Sofies verden 

• Høne-opplevelsen 
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Sansetrening på sensomotorisk 

stimulerende steder 
• Teknisk museum i Oslo 

• Stavanger Barnemuseum 

• Bergen: Vilvite-senteret 

• Kattegat-senteret 

• Badeland og svømmehall 

• Sansehuset i Arendal 

• Vitensenteret i Trondheim 

• Ut i naturen: I skog og mark 
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Tilknytningsfremmende hjelpemidler 
11. Tid 

12. Sang og musikk og dans 

13. Visualisering – synliggjøring 

14. Dyr, datadyr og kosedyr 

15. Oppgaver i familien og huset 

16. Leker og bøker 

17. Dagbok, fotografering og filming 

18. Bevegelse og sansetrening 

19. Metaforer, ordtak og          
parallellhistorier 

20. Defokusering fra det                            
materialistiske  
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TIHMI: Joachim Haarklous  

tilknytningsfremmende aktiviteter: 

TIHMI 19: Metaforer, ordtak  

og parallellhistorier 
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Metaforer: Tal i bilder 
• Barnet som sager av den grenen det 

sitter på 

• Blomsten som nekter å ta imot vann 

• Hunden som biter av den hånden som 

mater han 

 

Hunden som biter 
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Metaforer  

• Tynn is (dårlig omsorg) og tykk is (god 

omsorg) 

• Heller tykt vann (foster- og 

adopsjonsbånd) enn tynt blod     

(biologiske bånd) 

• Kjært barn har mange navn:                     

Bruk kosenavn 

• Omsorgssvikt er 1.april hele året eller som 

å vokse opp ved siden av en vulkan 
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Å ha det kongelig 

• Mor skal være dronningen og far er 

kongen 

• Dvs. at datteren er prinsessen og sønnen 

er prinsen 

• Da sier det seg selv at kjærligheten og 

oppførselen blir tilsvarende 

• Hold fast på tittelen som mamma og 

pappa, og den respekten som hører med 

• Ikke la deg bli omtalt som ”de der” 
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Å komme i havn 

• Metafor: Med en båt etter å vært i høy sjø 

• Etter å ha vært fra havn til havn 

• Det gode med å komme i havn 

• Å kjenne seg velkommen, trøstet og tatt 

imot 

• Å være fremme – for godt 

• Å kunne ta seg en ny tur når man er klar 

for det 

269 



PSYKOLOGSPESIALIST 

JOACHIM HAARKLOU AS 

HISØY PSYKOLOGSENTER 270 

Ordtak 

– Delt glede er dobbel glede 

– Delt sorg er halv sorg 

– Det eneste det er lov å stjele,               

er en klem 

– Den beste tiden                                     

er den vi tilbringer sammen 

– Etter sol kommer regn 
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• Deling av smerte 

• Fulle fat trenger fattømming 

• Fatet som renner over 

• Ryggsekken som er full 
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Tilknytningsfremmende hjelpemidler 

11. Tid 

12. Sang og musikk og dans 

13. Visualisering – synliggjøring 

14. Dyr, datadyr og kosedyr 

15. Oppgaver i familien og huset 

16. Leker og bøker 

17. Dagbok, fotografering og filming 

18. Bevegelse og sansetrening 

19. Metaforer, ordtak og parallellhistorier 

20. Defokusering fra det materialistiske  
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Joachim Haarklous  

tilknytningsfremmende hjelpemidler: 

20: Defokusering fra det 

materialistiske og tekniske 
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Adskillelsessyndromets  

siste fase  

etter flere tilknytningsbrudd: 

Permanent frakobling! 

• Barnet blir mer opptatt av seg 

selv og materielle gjenstander 

(leker, mat og godteri) 

• Dvs. egoistisk og materialistrisk 

En overhead fra kurs del 7 
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Defokusering fra det materialistiske 

• Det nytter ikke å kjøpe barnets kjærlighet med 

penger 

• Materialisme defokuserer                                

fra kjærlighet og relasjon 

• Bruker du penger på ditt barn, forsterker det 

den negative atferden og fører ikke til bedring 

• Bruk derfor ikke penger, men tid, det er en mye 

bedre investering 
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Nancy L. Thomas: Kvitt deg med 

Tv, video, mobiltelefon og dataspill 

• Dette pasifiserer barnet 

• Barnet skal være  

– mellommenneskelig interaktivt 

– problemløsende 

– følende, nært, tilknyttende 

– berørende, sansende 

– levende og initiativrikt 

• Dvs. en TV-video-dataspillfri periode på ett år til 
barnet er normalfungerende 

• Det er de voksne som vet hva som er barnets      
      beste 
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Adoptivfar: 

• Gaver hjelper lite 

• Han blir kort glad der og da og så er det 

hele fort over 

• Vi har tatt vekk noen av hans ting og 

• Vi har sluttet å kjøpe ting til han 

• Vi er nå heller mer sammen med han 

• Utenlandsk adoptert gutt på 9 år: ”Pappa 

jobber 24 timer og jobben er viktigere enn 

  meg” 
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Tilknytningsfremmende hjelpemidler 
11. Tid 

12. Sang og musikk og dans 

13. Visualisering – synliggjøring 

14. Dyr, datadyr og kosedyr 

15. Oppgaver i familien og huset 

16. Leker og bøker 

17. Dagbok, fotografering og filming 

18. Bevegelse og sansetrening 

19. Metaforer, ordtak og parallellhistorier 

20. Defokusering fra det materialistiske  
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Praktiser TIHMI 
11. Bruk tid på tilknytning 

12. Syng og dans med barnet, hør musikk 

13. Visualisering – synliggjøring 

14. Bruk dyr, datadyr og kosedyr 

15. Gi barnet oppgaver i familien og huset 

16. Lek med barnet og les bøker sammen 

17. Skriv dagbok, ta bilder og film 

18. Tren barnets sanser 

19. Bruk metaforer, ordtak og 
parallellhistorier 

20. Defokuser fra det materialistiske  
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Utryggheten banker på døren 

Tilliten åpner 

Utryggheten er borte 
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Slutt dag 2 
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34.Barn med tilknytningsforstyrrelse 

i barnehagen 
• Tilknytningsfokusert førskolepedagogikk 

for 0-2 åringene 

• Nettverkstilknytningsterapeutisk   

tenkning i barnehagen 

• Samarbeid med hjemmet om en 

tilknytningsterapi 

• Tilrettelegging for TIFA og THIMI             

i barnehagen 
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34.Barn med tilknytningsforstyrrelse 

i barnehagen 
• Tilknytningsfokusert førskolepedagogikk 

for 0-2 åringene 

• Nettverkstilknytningsterapeutisk   

tenkning i barnehagen 

• Samarbeid med hjemmet om en 

tilknytningsterapi 

• Tilrettelegging for TIFA og THIMI             

i barnehagen 

283 
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1.etasje: Emosjonell utvikling 

Fra 0-2 år hjemme hos mor 

2.etasje: Sosial utvikling 

Barnehagestart 

fra 3-5 år 

3.etasje: 

Kognitiv utvikling 

Skolestart fra 6 år 
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Utrygghet koster 

• Utrygghet går på bekostning av 

oppmerksomhet og fokus på lek 

• Utrygge barn har sin energi bundet opp i 

jakten på trygghet 

• De trenger å få dekket sitt behov for 

trygghet før lek kan finne sted! 

• Grunnleggende mangler i første etasje 

versus midlertidige vansker / kriser 
• Skilsmisse, krangling mellom foreldre, sykdom i 

familien, rusmisbruk, dødsfall. 
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Hvem har godt av å gå i 

barnehagen? 

• Det er de ressurssterke og trygge barn 

som profitterer på å gå i barnehage 

Innlegg ved professor Klaus Grossmann på tilknytningskonferanse i Oslo 15.10.07 
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Skal barnet gå i barnehage? 

• Barn utvikles som et hus i 3 etasjer: 
– 1.etasje er den emosjonelle  

– 2.etasje er den sosiale  

– 3.etasje er den kognitive 

• Dvs. at den emosjonelle kompetansen må utvikles 
før den sosiale 

• Mor trener barnets emosjonelle kompetanse 

• Det trenes i fokusert tilknytning 

• Barnehagen trener mest barnets sosiale 
kompetanse 

• Det trenes i defokusert tilknytning 
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Professor Turid Berg-Nielsen 

• 51% av norske ettåringer går i barnehage 

• 76% av disse går 41 timer i uken 
 

Innlegg ved tilknytningskonferanse 15.10.07 Oslo 

 

 

• Det er ikke barnehageplikt i Norge (enda) 
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Bergens Tidende 15.10.2008 
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Ikke send ettåringer i barnehage  
• Psykolog Joachim Haarklou mener barn under to år bør ikke gå i barnehage. - Adoptivbarn bør vente enda 

lenger, sier han.  

• Berit Kvalheim  

• Publisert: 15.okt.2008 06:00 

• Haarklou er ingen tilhenger av mantraet «barnehage for alle». Han kaster derimot inn en brannfakkel i 

barnehagedebatten ved å si at slett ikke alle barn bør gå i barnehage.  

• De bør være hjemme hos mor. 

 

Mor er trygghetsbasen 

- De første to årene av livet er det bare en ting som gjelder, nemlig å bygge opp en solid base for trygghet. 

Det tar lang tid, enten man innser det eller ikke, og tryggheten kan bare skapes gjennom kontinuerlig kontakt 

med mor eller eventuelt en annen hovedtilknytningsperson, sier Haarklou. 

 

Han mener det er betenkelig at 51 prosent av alle ettåringer i Norge går i barnehage, og sier man heller burde 

bruke denne fasen til å sørge for at barnet får en solid plattform til bruk senere i livet.  

• - Barn utvikler seg som et hus i tre etasjer, sier Haarklou.  

 

- Første etasje er den emosjonelle utviklingen med en følelsesmessig grunntilknytning til en omsorgsperson. 

Denne fasen tar to år. 

 

Etasje nummer to er den sosiale, der barnet utvider sine erfaringer med mor til å gjelde også andre 

mennesker. Denne fasen finner sted i tre til fem års alderen og for flere og flere i barnehagen. 

 

Den tredje etasjen er den forståelsesmessige, der barnet utvikler seg til å bli et intellektuelt vesen. Dette 

starter i stor grad ved skolestart. 

 

 

mailto:berit.kvalheim@bt.no
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May Britt Drugli: De minste 

slites ut i barnehagen  
• Ifølge en ny forskningsrapport, blir de minste barna utslitt etter en dag i barnehagen. Det er stressende 

og utmattende for de minste barna å være i barnehagen på full tid. Det skal en ny norsk studie vise.  

• – Nå må de emosjonelle behovene til småbarna prioriteres i barnehagesatsingen, sier forsker May Britt 

Drugli til Adresseavisen (4.7.2011).  

• Unormalt høyt: Barn under to år har et unormalt høyt stressnivå når de er i barnehagen, viser målinger 

av nivået på stresshormonet kortisol i barnas kropp.  

• Det normale er at kortisolnivået er på sitt høyeste når man står opp om morgenen. Deretter faller det utover 

dagen mot det laveste rett før man legger seg.  

• Hos ettåringene er nivået jevnt høyt gjennom hele dagen, viser forskningen som May Britt Drugli har 

analysert i sin nye bok «Liten i barnehagen».  

• Drugli er førsteamanuensis ved Regionsenter for barn og unges psykiske helse (RBUP) Midt-Norge ved 

NTNU.  

• «Svært slitne» 

• Drugli har gjennomført en studie blant 41 foreldre og 35 barnehageansatte fra Trondheim om hvordan de 

minste barna påvirkes av å være heltid i barnehagen. Halvparten av foreldrene oppgir at barna deres er 

«svært slitne» etter en dag i barnehagen. På slutten av uka er barna ekstra slitne.  

• – Det er fryktelig krevende for et lite barn å være en hel dag i barnehagen. Særlig belastende for dem 

er høyt tempo, høyt lydnivå, store grupper og det å oppleve situasjoner der de ikke blir trøstet slik de 

trenger, sier forskeren.  

• Nesten 80 prosent av alle norske barn mellom ett og to år går i barnehage.  

• – Jeg ønsker ikke å gi foreldre dårlig samvittighet. Spørsmålet er ikke om vi skal ha barnehager for de 

minste, men hvordan vi skal sørge for at tilbudet blir godt nok for dem, sier forskeren. (ANB-NTB) 
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VG 31.7.2012 
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For tidlig barnehagestart 

• Når emosjonell utvikling ikke er 

avsluttet enda 

• Når behovet for fokusert 

tilknytning ikke er dekket enda 

• Når barnets trygg-base-

erfaring ikke er internalisert 

enda 

• Dvs. når barnet ikke har gjort 

tilstrekkelige trygge 

tilknytningserfaringer  
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Ettåringer mer enn 8 timer i 

barnehagen    Aftenposten 1.6.2011 

• Professor Lars Smith: 

De minste barna bør 

ikke være i 

barnehagen i mer 

enn 35 timer 

• Nesten 20% av 

ettåringer går mer 

enn 41 timer uken i 

barnehage 
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En stille revolusjon for de minste: Ettåringene 
Aftenposten 15.2.2013 Innsikt 

• De minste barna har like lang tid 

som de største. Gjennomsnittlig 

oppholdstid er 35 timer uken. 

• Gjennomsnittlig gruppestørrelse for 

de minste er er 12,4 barn.  

• Ettåringenes foreldre er minst 

tilfreds med barnehagetilbudet. 

• Dette gjelder gruppestørrelse, 

omsorgen for barna og personalets 

kompetanse.  
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Stressrelatert hodepine, dårlig søvn 

og nakkesmerter hos de minste 

 

• For mye data og TV 
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Vuggestue 

• En vuggestue er en daginstitution,            

hvor børn i alderen 0 - 2 år                          

(indtil børnehavealderen) bliver passet         

og lever et hverdagsliv sammen med 

andre børn og vuggestuens personale, 

mens forældrene er f.eks. på arbejde, 

uddannelsessted eller i aktivering af en 

art. 
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Vuggestuebarn lukker for følelser 
• Av :Simon Bendtsen 28. apr. 2012 | Nationalt  

• Danske pædagoger svigter de mindste. Børn i vuggestuer lukker af for 

deres følelser, dokumenterer ny afhandling. 

• Med videooptagelser, godt 8.000 observationer i ni vuggestuer i 

Storkøbenhavn og spørgeskemaer til 40.000 pædagoger i hele landet 

dokumenterer en ny ph.d.-afhandling rystende forhold i mange 

vuggestuer. 

• Børn ned til ti måneder mødes med ligegyldighed og afvisning fra 

pædagogerne, hvilket får børnene allerede fra den såkaldte indkøring 

til at frakoble sig alle følelser og gå omkring som sanseløse 

»pingviner«, som ph.d.-stipendiat Ole Henrik Hansen kalder dem: 

• »Danske vuggestuer er så elendige, at en stor del af dem burde lukkes.« 

• Læs også: Forsker retter frontalangreb på dansk vuggestuepædagogik 

• I et videoklip lukker en lille dreng, Frode, sig helt ind i sig selv, fordi en 

pædagog ignorerer ham. 
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Vuggestuebarn lukker for følelser 
• Av :Simon Bendtsen 28. apr. 2012 | Nationalt  

• Lars Klingenberg, formand for FOLA, Forældrenes Landsforening, er dybt 

berørt af videoklippet med Frode: 

• »Det rører mig helt vildt meget, for det er helt tydeligt at se, hvad der foregår. 

Det går lige ind i hjertekulen på os alle sammen - især os forældre,« siger 

Lars Klingenberg, der er enig i en række af forskerens konklusioner. 

Omvendt frygter han, at undersøgelsen vil få politikerne til at være karrige 

med at tilføre midler til flere pædagoger. 

• Men ifølge den nye ph.d. vil flere hænder ikke afhjælpe, at 

voksenkontakten mange steder er så sparsom og tilfældig, at det 

hæmmer udviklingen af børnenes hjerner. 

• »Det handler om organisering og ledelse. Jeg fik det nærmest fysisk dårligt, 

da jeg hørte, at der var fundet 500 mio. kr. til flere pædagoger. Med den 

pædagogik, der praktiseres i mange vuggestuer, kunne vi ansætte lige så 

mange pædagoger, det skal være, uden at børnene får noget ud af det,« 

siger Ole Henrik Hansen. 
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Hver dag blir 60 barn skadd 

i norske barnehager (Nrk.no 16.4.12) 

• Hver dag blir 60 barn skadd. En fersk undersøkelse viser at en stor del av ansatte i 

barnehager mangler grunnleggende sikkerhetsopplæring. 

• Stor risiko for skader 

• I en undersøkelse hvor 1.400 styrere i norske barnehager har svart om skadeomfang 

og sikkerhetsopplæring i sin barnehage, kommer det blant annet fram at hver fjerde 

barnehagestyrer mener det er mer enn 90 prosent sannsynlig at barn vil bli skadd, 

skriver Aftenposten. 

• – Situasjonen er veldig alvorlig. Det settes av for lite tid og ressurser til å gi opplæring 

i sikkerhet i norske barnehager, sier Mariann Fjeldstad, leder i yrkesorganisasjonen 

Delta, som organiserer både førskolelærere og assistenter i norske barnehager. 

•  Flere skader i større barnehager 

• Undersøkelsen viser at rundt 13.000 barnehageansatte ikke fikk innføring i 

barnehagens egne sikkerhetsprosedyrer i fjor og jo større barnehagen er, desto flere 

skader oppstår. 

• Fjeldstad mener at en av årsakene til at det er så stort behov for sikkerhetsrutiner er 

at det er for dårlig bemanning i barnehagene. 
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Forskere: Førskolelærerutdanningen  

er ikke tilpasset de minste 

• I 1980 var 3,7 % av 

barnehagebarn  

under 3 år 

• I dag er andelen        

10 ganger større 

• Forskere mener at 

denne økningen ikke 

fanges opp av 

førskolelærer-

utdanningen 

Aftenposten  

27.12.2011 
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En stille revolusjon for de minste 
Aftenposten 15.2.2013 Innsikt 

• Hver dag går 100000 ett- og 

toåringer i barnehagen 

• Etter skole og omsorg er 

barnehage Norges tredje 

største tjenesteområdet 

• 50% av alle 

barnehageansatte mangler 

relevant utdanning 

• I Oslo tilfredsstiller over 17% 

av barnehagene ikke kravet til 

pedagogisk tetthet 
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BARNEHAGER IKKE GODE NOK 

• VG 15.9.2012: 

• Barnehagene er for 

dårlig for de minste 

barna 

• 1 av 2 mener det er 

for tidlig å sende 

ettåringer i 

barnehagen 

• 3 av 5 foreldre har 

dårlig samvittighet 
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BARNEHAGER IKKE GODE NOK 

• 80 % av landets ettåringer og 

90 % av toåringer går i 

barnehage 

• I 1990 var det 15 % 

• I 2010 var barna i snitt 35 

timer uken i barnehagen 

• 2 av 3 barnehageansatte 

mangler utdanning som 

førskolelærer 

 
VG 15.9.2012 
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Foreldre bør være bekymret 
• Sørlandet har størst økning i antall ufaglærte barnehageansatte. Ingen andre deler av landet har hatt ei 

større økning i antall dispensasjoner fra kravet om førskolelærerutdanning. 

• Anne TorhildNilsenanne.torhild.nilsen@nrk.no Yngve Stiansenyngve.stiansen@nrk.no 

• Publisert 10.04.2012  

• Mette Berg Nielsen, kontaktperson for barnehagene i Utdanningsforbundet i Aust-Agder, sier at dette bør bekymre foreldre. 

• – Hvis det mangler så mange førskolelærere som det kommer fram i KOSTRA-tallene, bør foreldre være bekymret. Det er 

førskolelærerne som skal garantere at det skal være et pedagogisk og forsvarlig tilbud i barnehagene, sier Berg Nielsen. 

•  Barnehagedekninga har blitt stadig bedre de siste årene, men det har kostet på mer enn en måte. I løpet av de siste årene har 

antall dispensasjoner fra kravet om en formell førskolelærerutdannelse i barnehagene økt med mellom 70 og 80 prosent i 

barnehagene i Agder. 

• I Aust-Agder ble det gitt 47, mens i Vest-Agder ble det gitt 83 dispensasjoner i 2011. Dette er tall som ligger langt over resten av 

landet. Berg Nielsen i Utdanningsforbundet i Aust-Agder undrer seg på hvorfor landsdelen skiller seg sånn ut. 

• – Det er veldig interessant at det er sånn. Jeg har egentlig ikke noe svar på hvorfor det er blitt sånn, men det kan ha en 

sammenheng at det er blitt økt fokus på at man må søke dispensasjon fra utdanningskravet og at kommunene har vært tydeligere 

på at det nå må inn søknader. 

• Renate Grødum er hovedtillitsvalgt i Utdanningsforbundet for de kommunale barnehagene i Kristiansand. Hun mener også det er 

grunn til bekymring for barn i barnehagene, sett i lys av utviklinga de siste tre årene. 

• Hun peker spesielt på at barnehageutbygginga kanskje har gått for fort.  

• – I forhold til at det ikke er samsvar mellom full barnehagedekning og kvaliteten. Det har bare vært satsing på full 

barnehagedekning, og nå bør det satses på kvaliteten i barnehagene.  

• – Klarer man ikke å skaffe nok kvalifisert personell? 

•  – Vi får ikke rekruttert nok førskolelærere til den utbygginga som har vært. Det er ei stor utfordring i forhold til kvaliteten i 

barnehagen. Vi ser at det ikke er kvalifisert personell som kan følge opp hvert enkelt barn i forhold til utvikling og den type ting. 

•  – Må ta grep  

• Mette Berg Nielsen mener barnehageeierne nå må sette inn et støt for å prøve å skaffe flere pedagoger i barnehagene. 

•  – Det finnes veldig mange førskolelærere i Norge som ikke jobber i barnehage. Utdanningsforbundet kan kanskje ikke gjøre så 

mye med det, men det er veldig mye en barnehageeier kan gjøre i forhold til å rekruttere dem tilbake.  

mailto:TorhildNilsenanne.torhild.nilsen@nrk.no
mailto:Stiansenyngve.stiansen@nrk.no
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Krav om full barnehagedekning 

• Krav om full barnehagedekning!          

Er kravet basert på utviklingspsykologisk 

teori og tilknytningsteori? 

• Krav om barnehage for alle!                      

Er kravet basert på utviklingspsykologisk 

teori og tilknytningsteori? 

• Krav om delt svangerskapspermisjon!     

Er kravet basert på utviklingspsykologisk 

teori og tilknytningsteori? 
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Bare KrF går inn for å begrense 

barnehagedagen for de små. 

SV er ikke bekymret.  

Aftenposten 1.6.2011 
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Barnehage! 

• Barnehage er et flott sted å være for de 

trygge barna, de som er ferdig med 

emosjonell utvikling og dermed har en 

fokusert, trygg grunntilknytning 

• Barnehage bidrar til sosial læring 

• Barnehage er spesielt viktig for de som 

bor isolert 

• Barnehage tilrettelegger for overgang til 

skolen 
309 
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Barnehage i  

et utviklingspsykologisk perspektiv 

• Moderne utviklingsteori viser økt fokus på 
viktigheten av sekundære tilknytningspersoner, 
dvs. at andre voksne som er tett inn på barnet blir 
nye tilknytningspersoner 

• Tradisjonelt opptatt av sosial samhandling, lek og 
læring.  

• Mye forskning på betydning av tilknytning i 
barnehage, særlig for de minste.  

• Etter hvert også økt fokus på tilknytning som 
grunnlag for lek og læring hos eldre 
barnehagebarn og skolebarn. 
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De minste i barnehagen? 

• Ettåringer skjønner ikke at tilknytnings-  

personer kan ha andre oppgaver enn å ha 

omsorg for dem 

• Det handler om å kunne knytte seg til en eller få 

nære personer 

• Det handler om kvaliteten i de nære relasjoner 

• Skal du som jobber i barnehagen konkurrere 

med en hengiven mor eller far som trives med å 

være hjemme, må du være sensitiv ovenfor 

barnets emosjonelle signaler 

 Morgenbladet 5.-11.11.2010 
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Er barnet med tilknytningsforstyrrelse 

barnehagemodent? 

• Barnet med tilknytningsproblematikk, som følge 

av omsorgssvikt, er heller ikke ferdig med 

utvikling av sin emosjonelle kompetanse 

• Dette barnet kan få kompensert for dette i 

barnehagen 

• Barnehagen bør da legge til rette for en 

fokusert tilknytningsmulighet 

• Dvs. barnehagen kan være viktig for det barnet 

som ikke har en god nok omsorg hjemme 
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Barnehagemodenhetstest  

• Er barnet ferdig elsket? 

• Har barnet knyttet seg trygt og fokusert til 

en trygg base/mor? 

• Full skåre på mestringsskjema er tegn på 

at barnet er modent for å gå i barnehage 

• Barnet er trygt tilknyttet når det: 

– forventer at mor er tilgjengelig 

– forventer at mor er pålitelig 

– forventer at hun dekker barnets behov 
313 
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Barnehagemodenhetstest  

• Klarer ved levering i barnehagen å si ”ha det” til 

mor, uten tårer eller klenging 

• Går til de andre barna etter at mor er gått, og 

engasjerer seg da i samlek 

• Fungerer harmonisk i samlek 

• Spør ikke hele tiden etter mor 

• Viser glede når mor kommer for å hente barnet 

på slutten av dagen 

• Fungerer upåfallende under levering og henting 

314 
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Skal barnet behandles med en  

tilknytningsterapi, må det  

være hjemme og ikke gå 
• i barnepark  

• i heltidsbarnehage  

• på skolen  

• på skolen og SFO 

• først på SFO, så på skolen, og så SFO igjen 

• på besøk til venner 

• i fritidsklubben 

• på SFO – skole – SFO -fritidsaktivitet – venner - 
og så hjem  

• til avlastning 
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Skal barnet med tilknytningsforstyrrelse 

gå i barnehage? 
• Det tilknytningsskadede barnet er skadet i husets 

første etasje, dvs. på det emosjonelle. Det er en tidlig 

FØLELSESMESSIG skade 

• Barnet skal derfor ”repareres”/behandles i sin 1. etasje 

• Reparasjon i 1.etasje skjer hjemme mellom barnet og 

mor – og ikke i barnehagen  

• Derfor haster det ikke med barnehage 

• Barnehagen er for barnet som er ferdig med 

utviklingen av sin emosjonelle kompetanse 

• Barnet må være tilknyttet før det begynner i 

barnehagen 
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Utsatt skolestart? 

• Alltid hensiktsmessig under forutsetning av  

at barnet med RTF har kommet seg inn   

under god omsorg 

• Utsatt skolestart for å kunne gjennomføre 

tilknytningsterapi hjemme! 

• Altså ikke gå i barnehage! 

• Det kan være behov for å utsette skolestart 

med 2 år (vanskelig å få innvilget)  
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Utsatt skolestart med  

første skoleår i barnehagen 

• Dersom barnet ikke kan være hjemme 

• For at dette skal være meningsfullt,          

må det tilrettelegges i barnehagen med     

de tilknytningsfremmende aktiviteter (TIFA) 

og hjelpemidler (THIMI) 

• Assistentens oppgave er da ikke ”å passe 

på barnet for å holde orden” dvs. å regulere 

barnets atferdsavvik, men å følge 

utviklingspsykologiens grunnprinsipper 
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Hvilket tilbud skal barn under 2 år  

og barn med tilknytningsforstyrrelse 

få i barnehagen? 

• Tilknytningsfokusert førskolepedagogikk 

• Et tilbud i første etasje  

• Med mulighet for fokusert tilknytning til EN 

voksen  

• Følge utviklingspsykologiens 

grunnprinsipper ved 

• å følge TIFA og THIMI eller 
• COS circle of security 
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Ida Brandtzæg, Stig Torsteinsen og Guro Øiestad: 

Se barnet innenfra 

• Kommuneforlaget 

2013 

• Trygghetssirkelen 

implementert i 

barnehagen 

• Kr. 325.- 



PSYKOLOGSPESIALIST 

JOACHIM HAARKLOU AS 

HISØY PSYKOLOGSENTER 

321 

De tilknytningsfremmende aktiviteter  

i barnehagen 

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. Tilgjengelighet 

9. Forutsigbarhet 

10. Humor 
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De tilknytningsfremmende hjelpemidler 

i barnehagen 
11. Tid 

12. Sang og musikk, rytme og dans 

13. Visualisering 

14. Dyr, datadyr og kosedyr 

15. Familietilhørighet 

16. Bøker, leker og spill 

17. Dagbok, fotografering og filming  

18. Bevegelse og sansetrening 

19. Metaforer, ordtak og parallellhistorier 

20. Defokusering fra det materialistiske  

Tilknytningsterapi hjemme med TIFA og TIHMI 
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Følg de tilknytningsfremmende 

aktiviteter i barnehagen 
1. Pass på at barnet kan stole på deg. Vær trygg base 

før, og trygg havn etter utforskningsatferd 

2. Ta på barnet og masser det, ta det på fang og gi kos, 
klapp og klem 

3. Se på barnet og sørg for blikkontakt 

4. Vær følsom, ton deg inn, svar barnet og del følelser og 
opplevelser med barnet 

5. Ta imot og del barnets smerte, trøst barnet 

6. Elsk barnet ubetinget 

7. Tenk på barnet 

8. Vær tilgjengelighet 

9. Skap forutsigbarhet 

10. Ha humoristisk sans 
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Følg de tilknytningsfremmende 

hjelpemidler i barnehagen 

11. Ta deg tid til tilknytningen med barnet 

12. Syng og dans med barnet 

13. Visualiser 

14. Bruk dyr, datadyr og kosedyr 

15. Skap tilhørighet ved å gi oppgaver i barnehagen 

16. Lek med barnet og bruk leker og bøker, les for barnet 

17. Skriv dagbok, fotografer og film barnet  

18. Stimuler alle barnets sanser 

19. Bruk metaforer, ordtak og parallellhistorier 

20. Defokuser fra det materialistiske  
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For barn over 3 år i barnehagen: 

Følg opp med tilknytningstrening 
21. Tren barnets empati – fokuser på følelser 

22. La barnet øve seg på sosiale ferdigheter 

23. Vær en tydelig voksen og led barnet 

24. Lev regelmessig, med gode rutiner og en god livsrytme 

25. Vær strukturert og hold orden i din og barnets tilværelse 

26. Ram inn de små og store samhandlingene 

27. Vær konsistent og unngå mas 

28. Ikke straff, men la barnet gjøre opp for det gale det har 
gjort, med logiske konsekvenser 

29. Prøv å gi først og fremst ikke-materiell belønning 

30. Bytt ut din problematiske forståelse av barnet med en 
ressursfokuserende forståelse av barnet 
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For barn over 3 år i barnehagen: 

Følg opp med tilknytningstrening 

• For en videre 
fordypning av 
tilknytningstrening, 
se kurs del 3 

• Jeg kommer ikke 
mer inn på dette 
her 

• Du kan selv 
overføre dette på 
din barnehage 

 326 
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35.Nettverkstilknytningsterapi 
 

Tilknytningsterapeutisk tenkning 

i skolen 

 

Tilknytningsterapeutisk fokusert 

undervisning =  

terapeutisk undervisning 
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35. Elever med 

tilknytningsforstyrrelse i skolen 
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Educating the mind 

without educating the heart 

is no education at all 

Aristotle 
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Sørlie & Kreyberg 2013 

• ”Ved overgangen til skole øker kravene til barnets 

emosjonsregulering og oppmerksomhetsfunksjon 

• Vi forventer at barnet skal ha kompetanse til 

selvregulering på et slikt nivå at det fungerer i gruppen 

• Vi forventer at det skal kunne følge et felles fokus og 

holde oppmerksomheten der 

• Vi forventer at det skal tåle usikkerheten og frustrasjonen 

ved ikke helt å forstå og ennå ikke mestre 

• Å lære er en bevegelse ut i noe nytt, noe ukjent 

• For at denne bevegelsen skal være mulig, er det for 

enkelte barn avgjørende av det finnes emosjonell støtte 

fra lærer som en “trygg base” for videre utvikling” 
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Skole i et  

utviklingspsykologisk perspektiv 

• Moderne utviklingsteori viser økt fokus på 
viktigheten av sekundære 
tilknytningspersoner, dvs. at andre voksne i 
skolen som er tett inn på eleven blir nye 
tilknytningspersoner 

• Tradisjonelt opptatt av læring 

• Foreløpig lite forskning på betydning av 
tilknytning i skolen  

• Skolen som viktig forebyggingsarena for 
psykisk helse 
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1.etasje: Emosjonell utvikling 

Fra 0-2 år hjemme hos mor 

2.etasje: Sosial utvikling 

Barnehagestart fra 3-5 år 

3.etasje: 

Kognitiv utvikling 

Skolestart fra 6 år 
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Kjærlighet 

Terapi 

Oppdragelse 

Sosialisering 

Opplæring 

Pedagogikk 
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2.emosjonelle 

1.Sosio- 

 

3. lærevansker 
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Ikke riktig ferdig i første etasje? 
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Når er barnet med RTF skolemodent? 

• Ferdig med emosjonell utvikling? 

• Ferdig elsket? 

• Ferdig med utvikling av sosial 

kompetanse? 

• Ferdig oppdratt? 

• Kan det bli ferdig med sosioemosjonell 

utvikling og dermed skolemoden? 

• Eller blir det det aldri? 
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Utsatt skolestart? Ja! 

• Da det tilknytningsskadete barnet ikke er 

ferdig i sin første etasje (emosjonell 

utvikling) og antatt heller ikke i den andre 

etasjen (sosial utvikling), er utsatt 

skolestart ofte et riktig tiltak 

• Da må tiden i hjemmet (skal helst ikke gå i 

eller barnehagen) brukes til tilknytning 

• Noen har godt av 2 års utsettelse 
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Intensiv tilknytningsterapi i skolen 

• En intensiv tilknytningsterapi innebærer at 

barnet er hjemme hos mor 

• Mor praktiserer TIFA og THIMI med barnet 

tilnærmet 24 timer i døgnet 

• Dette er reparasjon av husets første etasje 

• Dette er god barndom en gang til 

• Barnet får mulighet til å nå få den gode 

omsorgen som den ikke har fått forut  

  plassering 

 
338 
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Skolefritak i periode - som del av 

intensiv tilknytningsterapi 

• Ved en intensiv tilknytningsterapi tas 

barnet med RTF ut av skolen  

• Foreldrene må da søke om dette 

• Skolen anmodes om å imøtekomme 

søknaden 

• Ved tilbakeføring må skolen tilby myke 

overganger 
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Utsatt skolestart? Ja! 

Forebygg heller enn å reparere 

• Det er bedre med utsatt skolestart enn å 

bli tatt ut av skolen på et senere tidspunkt 

- som del av en intensiv tilknytningsterapi 

• Når forsømt omsorg skal gjentas, er det 

lurt å gjøre det fortest mulig 

• I et parforhold orker ikke partneren å 

dekke den andres tidlig udekkede 

omsorgsbehov 
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Tilbakeføring til skolen etter fritak 

som del av tilknytningsterapi 

• Etter en intensiv tilknytningsterapi 

tilbakeføres barnet med RTF langsomt til 

skolen  

• Faglige hull kan fylles når emosjonell 

fungering er reparert 

• Noen kan ta skoleåret om igjen 

• Det er bedre med noe kognitiv svikt enn 

en emosjonell skade 
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Terapeutisk undervisning 

• Terapeutisk undervisning utføres av 

skolens ansatte og innebærer et bevisst 

valg av bruk av TIFA og THIMI - i den 

hensikt å legge til rette for en trygg og 

fokusert tilknytning til en 

hovedtilknytningsperson.  

• Dette for at eleven gjøres så trygg at den 

kan våge seg på utforskningsatferd, dvs. 

skolerelatert læring 

342 
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De tilknytningsfremmende aktiviteter 

1. 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. Tilgjengelighet 

9. Forutsigbarhet 

10. Humor 
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De tilknytningsfremmende hjelpemidler 

11. Tid 

12. Sang og musikk, rytme og dans 

13. Visualisering 

14. Dyr, datadyr og kosedyr 

15. Familietilhørighet 

16. Bøker, leker og spill 

17. Dagbok, fotografering og filming  

18. Bevegelse og sansetrening 

19. Metaforer, ordtak og parallellhistorier 

20. Defokusering fra det materialistiske  



PSYKOLOGSPESIALIST 

JOACHIM HAARKLOU AS 

HISØY PSYKOLOGSENTER 

345 

Terapeutisk undervisning er å følge de 

tilknytningsfremmende aktiviteter i skolen 

1. Pass på at eleven kan stole på deg. Vær trygg base 
før, og trygg havn etter utforskningsatferd 

2. Ta på eleven og masser den, ta den på fang og gi kos, 
klapp og klem 

3. Se på eleven og sørg for blikkontakt 

4. Vær følsom, ton deg inn, svar eleven og del følelser og 
opplevelser med eleven 

5. Ta imot og del eleven smerte, trøst eleven 

6. Elsk eleven ubetinget 

7. Tenk på eleven 

8. Vær tilgjengelig 

9. Skap forutsigbarhet 

10. Ha humoristisk sans 
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Terapeutisk undervisning er å følge de 

tilknytningsfremmende hjelpemidler i skolen 

11. Ta deg tid til tilknytningen med eleven 

12. Syng og dans med eleven 

13. Visualiser for eleven 

14. Bruk dyr, datadyr og kosedyr i klassen 

15. Skap tilhørighet ved å gi oppgaver i skolen 

16. Bruk leker og bøker, les for eleven 

17. Skriv dagbok, fotografer og film  

18. Stimuler alle elevens sanser 

19. Bruk metaforer, ordtak og parallellhistorier 

20. Defokuser fra det materialistiske  
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Følg opp med  

tilknytningstrening i skolen 
21. Tren elevens empati – fokuser på følelser 

22. La eleven øve seg på sosiale ferdigheter 

23. Vær en tydelig voksen og led eleven 

24. Lev regelmessig med gode rutiner og en god livsrytme 

25. Vær strukturert og hold orden i din og elevens tilværelse 

26. Ram inn de små og store samhandlingene 

27. Vær konsekvent og unngå mas 

28. Ikke straff, men la eleven gjøre opp for det gale han/hun 
har gjort med logiske konsekvenser 

29. Prøv å gi først og fremst ikke-materiell belønning 

30. Bytt ut din problematiske forståelse av eleven med en 
ressursfokuserende forståelse av eleven 
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Terapeutisk undervisning 

med fokusert tilknytning 
• Sørg for at eleven har en 

hovedtilknytningsperson i skolen 

– Kontaktlærer 

– Assistent 

– Den som er tilgjengelig for eleven og som eleven 

kan være trygg på 

• Er hovedtilknytningspersonen borte, skal 

eleven vite hvem han/hun da kan henvende 

seg til 
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Hvordan å fremme god psykisk 

helse hos de minste barna? 
• Kommunepsykologene 

Kjersti Hildonen og Brita 

Strømme illustrerer barnets 

behov for grunnleggende 

trygghet: Foreldrene og 

andre omsorgspersoner er 

basen som barn beveger 

seg ut fra og tilbake til. 

• Trygge barn har et sterkere 

psykologisk immunforsvar  

Tidskrift for Norsk Psykolog Forening  

Februar 2012 
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Skolen kan bli helt ok 

 

En liten hjelpebok               

for barn om                 

å ha det bra på 

skolen 

 

Libretto forlag 2002 

Kr. 69.- 
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1. Krav til de voksne som arbeider 

med elever med RTF i skolen 

• Høy emosjonell kompetanse 

• Være følelsesmennesker 

• Følge utviklingspsykologisk teori 

• Like berøring 

• Kunne gi god blikkontakt 

• Være sensitive 

• Være trygge på seg selv 
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2. Krav til de voksne som arbeider 

med elever med RTF i skolen 
• Ha en indre arbeidsmodell bestående av 

opplevelsen av ”Det er lov å være meg” 

• Ha sittet på sin mors fang 

• Ha god dialogevne og kommunikasjonsevne 

• Være responsive og gjensidige 

• Være inntonende og intersubjektive 

• Kunne sikre seg at eleven har skjønt at den 

voksne har skjønt hvordan eleven har det 
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3. Krav til de voksne som arbeider 

med elever med RTF i skolen 
• Kunne være trygg base for eleven 

• Støtte eleven 

• Kunne glede seg over eleven 

• Hjelpe eleven når det trengs, og bare da 

• Ta imot eleven med dens vanskelige følelser 

• Skjønne at eleven trenger læreren 

• Kunne dele elevens smerte 
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4. Krav til de voksne som arbeider 

med elever med RTF i skolen 
• Kunne gi eleven røtter og vinger 

• Tillate og tåle klenging 

• Ikke dytte eleven ut i skoleoppgaver for tidlig 

• La eleven gå når den er klar for det 

• Være større, sterkere, visere og snill 

• Ta imot den oppløste eleven med rolig tone 

• Tenke på eleven 

• Være tilgjengelig for eleven 
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5. Krav til de voksne som arbeider 

med elever med RTF i skolen 
• Være forutsigbar 

• Like å synge og danse med eleven  

• Være god til å synliggjøre for eleven 

• Ha sans for både dyr og kosedyr 

• Like å inkludere eleven i arbeidet i skolen 

• Ha humoristisk sans 

• Like å leke med eleven 

• Like å lese for eleven 



PSYKOLOGSPESIALIST 

JOACHIM HAARKLOU AS 

HISØY PSYKOLOGSENTER 356 

6. Krav til de voksne som arbeider 

med elever med RTF i skolen 
• Like å føre og skrive loggbok for eleven 

• Kunne lage og holde avtaler 

• Kunne fortelle gode historier 

• Ikke være opptatt av ting, men relasjon 

• Ha god fysisk helse 

• Ha god psykisk helse 

• Kunne være tydelig 
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7. Krav til de voksne som arbeider 

med elever med RTF i skolen 
• Ha gode struktureringsferdigheter 

• Ha gode aktiveringsferdigheter 

• Være respekterende 

• Være stresstolererende 

• Leve regelmessig 

• Ha gode rutiner 

• Gjøre ting likt over tid 

• Være et ordensmenneske 
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8. Krav til de voksne som arbeider 

med elever med RTF i skolen 
• Være kritisk tenkende og analyserende 

• Ikke la seg avvise av eleven 

• Være korrekte og alltid gjøre alt riktig 

• Skjønne at eleven ikke skal straffes,           
men gjøre opp for seg 

• Evne å tolke og forstå elevens atferd positivt 

• Være ressursfokuserende 

• Kunne se elevens gode og sterke sider 
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9. Krav til de voksne som arbeider 

med elever med RTF i skolen 
• Kunne holde ut, og ikke gi opp 

• Ikke la seg drive til vanvidd av eleven 

• Kjenne til egne sårbare punkter 

• Være seg bevisst egen fungering  

• Ikke la seg friste til å straffe eleven 

• Ikke havne i kamp og konflikt med eleven 

• Ikke være sarkastisk eller ironisk 

• Ikke ha for høye forventninger til eleven 



PSYKOLOGSPESIALIST 

JOACHIM HAARKLOU AS 

HISØY PSYKOLOGSENTER 360 

10. Krav til de voksne som arbeider 

med elever med RTF i skolen 
• Være harmoniske 

• Være forståelsesfulle 

• Være lyttende 

• Være hypotesetestende, og ikke 
konstaterende 

• Være avslappede 

• Være initiativrike 

• Bruke gestikulasjon, mimikk og intonasjon 
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11. Krav til de voksne som arbeider 

med elever med RTF i skolen 
• Være empatiske 

• Være hensynsfulle 

• Være høflige 

• Elske eleven ubetinget 

• Elske eleven høyt 

• Elske eleven alltid 

• Elske eleven mest når den fortjener det minst 
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Kravene til de voksne som arbeider 

med elever med RTF i skolen 

• Er praktiske omsorgsferdigheter, 

”væreferdigheter” 

• Består i relasjonskvaliteter 

• Er vanskelig å vurdere ved ansettelse 

• Kan verken kjøpes og er vanskelig å 

relære 
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Den egnede personen … 

• Barnets behov for en egen person er tegn 

på et tidlig udekket omsorgsbehov 

• Barnet er ikke ferdig elsket enda 

• Barnet er ikke trygt enda 

• Emosjonell utvikling er ikke på plass 

• Da trengs den gode mor en gang til 

• Derfor er omsorgssvikt så dyrt 
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Assistentens historie 

• For 20 år siden var det en assistent i hver 

skoleklasse 

• I 2016 er det tre! 

• For 20 år siden satt en elev på frøkens fang i første 

klasse  

• I 2016 er det tre! 

• Prognose: Jo mer samfunnet hopper over 

emosjonell, fokusert, trygg grunntilknytning, jo flere 

assistenter trenger vi i skolen (og senere i livet) 

• Langtidsprognose: Om 50 år har hvert barn sin 

egen assistent 

364 
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Den egnede personen –  

hvem er det? 
• Mor! 

• Assistent? 

• Spesialpedagog? 

• Lærer? 

• Andre? 
 

• Den egnede personen.. 

• Det er Tobias i tårnet! 
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Behovet for den egnede personen 

• Bruk en fast voksen som  

– støttespiller 

– identifikasjonsfigur 

– container 

• Denne voksne må tåle avvisning, dvs. at 

eleven må kunne rette sin aggresjon mot 

vedkommende uten å være redd for 

avvisning 
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Den egnede personen 

• Har en ensom posisjon 

• Bør være under kontinuerlig veiledning 

• Bør følge barnet fra førskole til 

videregående skole 

• Bør være en sterk voksen  

• Bør involvere seg over tid, og etter vurdering 

også utover skolen, dvs. inn i fritiden 

• Er undervurdert og har dermed alt for lav 

status i skolen 
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Øk betydningen av assistenten 

• Det er assistenten som gjør den viktigste 

jobben med å trygge barnet i husets første 

etasje, slik at det kan fungere godt i 

friminuttene i husets andre etasje, og lære 

noe i husets tredje etasje 

• Assistenten har for lav status 

• Assistenten bør få relevant etterutdanning 

i forhold til den eleven han/hun jobber med 

• Assistenten må vite hvem som er  

  hans/hennes trygge havn 
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Skjerming av eleven med 

tilknytningsforstyrrelse 
• Eleven med RTF må først lære å fungere i en                

en-til-en-relasjon.  

• Deretter må den lære å fungere i liten gruppe.  

• Målsetting og siste trinn er fungering i stor gruppe, 

eller klassen. 

• Dette for å sikre eleven en viss grad av trygghet før 

den utsettes for situasjoner som mestres dårlig.  

• Det vil også være viktig å opprettholde 

smågruppeformen, selv etter at eleven begynner å 

finne seg til rette i den store gruppen. 
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Behovet for å bli ledet 

• Eleven med tilknytningsforstyrrelse er i 
behov for voksen ledelse  

• Det er fortsatt viktig at de voksne er i 
nærheten og griper regulerende inn 

• Dette fører til sosial læring og opplevelse 
av grunnleggende trygghet 

• Integrering: Gruppen med elever med RTF 
bør kunne skjermes fysisk, og den bør 
bestå av en god del normalfungerende og 
robuste barn 
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Tiltak i skolen 

• Tilsyn i friminuttene for å forebygge 

nederlag i sosiale situasjoner hvor eleven 

er mest sårbar 

• Elever med tilknytningsforstyrrelse mestrer 

sjelden deltakelse i et klassemøte 

• Det er fare for at eleven vil sabotere møtet 

og oppføre seg destruktivt 

• Vurder alternativ undervisning i form av 

utplassering og arbeidstrening 
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Den normalutviklede,  

trygge eleven kan 
• Klare seg selv 

• Fungere i prosjektgrupper 

• Forhandle  

• Løse konflikter 

• Tåle vikarer og lærerskifte 

• Tåle spørsmål fremfor konstateringer 

• Gjennomføre frivillige aktiviteter 

• Gjøre lekser som ikke kontrolleres 

 

ALT DETTE KLARER IKKE ELEVEN                     
MED TILKNYTNINGSFORSTYRRELSE! 
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Forståelse av  

lærer – elev - relasjonen 

• Grunnlaget for innlæring er den følelsesmessige 
tilknytningen fra eleven til læreren og medelevene 

• Eleven med RTF overfører tidligere erfaringer på 
læreren, som blir en foreldrefigur på godt og vondt 

• Eleven med RTFs innlæringsproblemer skyldes     
ikke et kapasitetsproblem, men det skyldes det 
problematiske forholdet til den voksne og andre elever 

• Innlæringen vanskeliggjøres av konflikter, kamp og 
fluktreaksjoner, tilbaketrekning, uoppmerksomhet, 
mm.  
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Undervisning av eleven med 

tilknytningsforstyrrelse 

• Emosjonell og sosial utvikling ligger etter 
andre utviklingsområder 

• Eleven kompenserer for dette ved å utvikle 
en pseudo- (på liksom) modenhet 

• Dvs. at eleven utvikler imitasjon som 
ferdighet for å overleve og tilpasse seg 
(skinntilpasning/overflateatferd) 

• Dette fører til en overvurdering av eleven 
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Undervisning av eleven med 

tilknytningsforstyrrelse 

• Læreren tror dermed at barnet er kompetent på 

områder hvor det bare har overflateferdigheter 

• Barnet kan for eksempel verbalt remse opp regler for 

god atferd uten å klare å praktisere en eneste en 

av dem selv 

• Barnet kan oppfattes som sjarmerende fordi det er 

følelsesmessig impulsivt og uten fremmedangst 

• Så blir man skuffet når man oppdager at barnets 

atferd ikke er forpliktende for barnet 

• Konsekvensen er faren for at læreren avviser barnet 
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Råd 1 til læreren:  

Husk lav følelsesalder 

• Det viktigste er å bygge en grunnleggende, 
meningsfull og brukbar relasjon til eleven 

• Eleven skal oppfattes som følelsesmessig 
mindre kompetent enn det alderen tilsier 

• En 10-åring kan følelsesmessig fungere 
som en 2-åring 

• En 15-åring kan følelsesmessig fungere 
som en 5-åring 
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Råd 2 til læreren: 

• Signaliser at du har og tar ansvar for 

relasjonen ved å signalisere: 

– Hvordan eleven kan være trygg på deg 

– Hva din rolle er 

– Hvordan du ser hver elevs oppgave 

– Hva du forventer 

– Hva du krever 

– Hvordan du griper inn 
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Råd 3 til læreren: Vær tydelig 

• Signaliser at du har og tar ansvar for 

relasjonen ved å signalisere: 

– I hvilket rom vi er 

– Hva man gjør her 

– Hvilke redskaper vi bruker  

– Hvordan vi bruker de 

– Når vi bruker de og 

– Hvem som snakker og hvem som lytter 
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Råd 4 til læreren: Ta ansvar 

• Vis at du tar ansvar for alt:  
– Også for det som går galt (”det var fordi jeg ikke var klar 

over at du var redd for å gjøre det jeg ba deg om”) 

– Skap et fokus hvor du er sentrum for alt og hvor 
diskusjoner erstattes av dine avgjørelser 

– Strukturer slik at det ikke er rom for kjedsomhet 
eller angst 

– Behandle eleven som om det var mye yngre på en 
vennlig måte 

– Ikke konfronter eleven med det gale den har gjort 
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Råd 5 til læreren: Selvbeskyttelse 

• Vis at du beskytter eleven mot:  
– Seg selv 

– Andre  

– Grenseoverskridelser mellom barna 

– Understimulering  

– Overstimulering  

– Bebreidelser  

– Rot, styr og kaos 
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Råd 6 til læreren: Likhet over tid 
• Sørg for kontinuitet og likhet over tid: 

– Samme skole 

– Samme klasse 

– Samme plass 

– Samme lærer 

– Samme rekkefølge 

– Samme rutine 

– Samme orden 

– Samme plass for alle ting 
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Observasjon av elev med RTF 

og ADHD i 4.klasse (trinn) 
• Stort åpent klasserom 

• Plassering i smågrupper og hver for seg 

• Elever sitter i forskjellige retninger 

• Lærerens pult ikke tydelig markert 

• Tre lærere underviser samtidig 

• 2 assistenter og en morsmålslærer 

• Dobbeltime på 90 minutter 

• Universitetsstemning  
382 
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Råd 7 til læreren: 

• Still krav til atferd – ikke til følelser 

• Befri eleven fra vanskelig beslutninger 

• Unngå maktkamper, men vinn de viktige 

• Du skal holde ut lengst og ikke gi deg 

• Ikke la eleven slippe unna eller flykte 

• Korte undervisningsøkter på 20 minutter 

• Perioder med fysisk aktivitet et par 

ganger om dagen 
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Råd 8 til læreren: Vær tålmodig  

• Eleven med RTF har utviklet imitasjon 

som ferdighet uten forståelse 

• Ikke overbelast eleven med stoff den ikke 

forstår 

• I begynnelsen kan innlæringsperioden 

være mange ganger lenger enn normalt 

• Bruk mange gjentakelser 

• Vær tålmodig med eleven med RTF 
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Råd 9 til læreren: Vikarbruk 
• Unngå bruk av vikar 

• Husk at hovedlæreren ikke må bli syk 

• Barnet med RTF tåler ikke denne ustabiliteten 

• Må du bruke vikar, vurder å ha en avtale med 

foreldrene om at de informeres forut slik at de 

kan holde barnet hjemme slike dager 
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Råd til læreren på skole for bare 

elever med RTF 

• Systematisk oppbygging av 

selvbevissthet hos eleven 

• Eleven må lære å forstå sin egen 

atferd 

• Eleven må forstå årsakene til           

atferden 

• Eleven må sørge for å endre                 

sine reaksjoner 
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Terapeutisk undervisning: 

Lysten til å lære 
• Oppretthold lysten til å lære 

• Oppretthold oppdagelseslysten 

• Læring bør ikke være slitsomt 

• Lær med lyst 

• Lær med glede 

• Lær med begeistring 

• Oppretthold følelsen av å kunne påvirke 

• Pestalozzi: Læring uten lyst er bortkastet 
387 
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Terapeutisk undervisning: 

Lysten til å lære 
• Læring: Når det nye er litt mer enn det jeg 

vet fra før 

• ”Aha-effekten” øker dopaminaktivering, 

dvs. følelsen av at læring er gøy 

• Dette er vårt interne belønningssystem, 

sammen med endorfinaktivering 

• Kroppens eget belønningssystem: Å være 

begeistret med hele kroppen 

388 
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Terapeutisk undervisning: 

Lysten til å lære 
• Du lærer når du er begeistret 

• Da aktiverer du dopamin og søker 

nysgjerrig etter det du vil lære 

• Læring: Man må være begeistret for den 

personen man skal lære noe av, da blir 

den andre et forbilde man lærer noe av 

• Hjelpe barnet til å finne svaret selv 

• Stemmer kjemien, spiller ikke metoden 

  noen rolle 
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Motivasjon 

• Motivasjon kommer innenfra hos det 
trygge barnet 

• Eleven med RTF har kun kortvarig og 
lystbetont motivasjon og søker å unngå 
krav 

• Stiller du krav til eleven med RTF om å 
gjenta noe eller fordype seg, kjeder eleven 
seg, viser motvilje eller flukt 

• Bruk regler og din beslutning som 
motivasjon 
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Motivasjon 

• OBS: Eleven med RTF har ikke opplevd 
undersøkende nysgjerrighet fra sine foreldre 
tidlig i livet 

• Derfor må all motivasjon komme fra den voksne 
i form av vennlige og samtidig insisterende krav 

• Motivasjonen skal i begynnelsen ikke være 
følelsesmessig forankret, men av nøytral, 
strukturerende art 

• Forsøk på å ”trenge igjennom til eleven” kan 
reaktivere elevens negative voksenerfaring,               
slik at den ikke klarer å arbeide lenger 
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Hvordan å motivere  

den umotiverte eleven 

• Du må ha fått for å kunne gi: 

• Motivasjon smitter 

• Pass på at du har det gøy når du 

underviser 

• Pass på at du trives og er motivert selv 

• Husk at Emanuel Kant kan leses for 

babyer og de lærer noe av det. Men da 

bør du være professor i filosofi. 
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Eleven med RTF/UTF  

og redusert psykisk energi 
• Redusert psykisk energi 

• Redusert livskraft 

• Redusert overskudd 

• Mindre motor 

• Orker mindre (ikke tenk: ”Han gidder ikke”) 

• Reduser forventninger og krav 

• Tilpasning og tilrettelegging 
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Hva er latskap? 

Latskap er kunsten med å ta seg en hvil 

før man blir trøtt. 
 

Joachim Haarklou: Latskap finnes ikke.  

Begrepet er misforstått. Det dreier seg egentlig om 

selvtilrettelegging hos det traumatiserte barnet som har 

alt for høye forventninger på seg. 
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Krav og forventninger 
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Hvor mange krav tåler barnet ? 
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Eleven med tilknytningsforstyrrelse 

i ”spesial”-skolen 

• Individuelle vurderinger 

• ”Jeg er ikke mongo” 

• Tilleggsproblematikk? 

• Gjentatte utsprengninger? 

• Når skolen bare ikke klarer å like eleven    

(så lenge rektor elsker eleven, er den 

fortsatt på riktig skole) 
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Målpresentasjon  

• Presenter et konkret mål med tidsramme 

• Si ifra til eleven når du har ført den i mål, 

og at den nå kan det den ikke kunne før 

• Deretter presenterer du neste konkrete 

mål med tidsramme 

• Sirkelen gjentar seg 

• Presenter kun et mål av gangen 

• Visualiser for eleven 
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Hva med flere elever med RTF  

i samme klasse? 

• Dette gir en generelt dårlig prognose 

• Hold de helt atskilt fra hverandre 

• Så lenge de er fysisk, psykisk eller seksuelt 

grenseoverskridende, blir de ikke friske 

• Er to slike elever i samme rom, stå mellom 

de 

• Planlegg allerede i 1.klasse en fordeling av 

eventuelle barn med RTF over flere klasser 
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Hva er mål på suksess i 

undervisningen av elever med RTF? 

1. Økning i tiden en elev kan konsentrere seg om en 

sak (mål, og heng opp resultatet i klassen) 

2. Eleven er bedre til å fokusere på deg som den 

voksne, og er i stand til å motta en beskjed, og villig 

til å motta din hjelp 

3. Eleven opplever deg som vennlig og strukturert, 

dvs. at alt ansvar er lærerens, bortsett fra når 

eleven mestrer noe 

4. Du har minsket antall konflikter og kaotiske 

situasjoner i løpet av dagen 
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Krav til skolen: 

• Klassens ramme må være preget av 

kvalitet, struktur og stabilitet 

• Lærere er motiverte for et langsiktig arbeid 

• Det tar 3-5 år å bygge opp en skole som 

en stabil organisasjon 

• Ledelsen må være entydig og ikke bestå 

av ”mange kokker” 

• Rektor må være ”grønn” 
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Tiltak i ungdomsskolealder 

• Alternativ undervisning. Utplassering. 

Arbeidstrening. 

• Tilknytningsforstyrrelsen er nå blitt til en 

karakterforstyrrelse som gjør at ungdommen 

bare begrenset klarer å dra nytte av ordinær 

klasseromsundervisning. 

• Mulighetene for forebygging av kriminell og 

sosial avvikende atferd er nå mindre. 

• Dette krever intensiv involvering fra sterke 

voksne over lang tid, både i skoletiden og  

  fritiden. 
401 
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Tiltak i ungdomsskolealder 

• De voksne må være forberedt på,           
og i stand til å tåle lange perioder            
med avvisning og sabotasje 

• Motivasjonen for psykoterapi er vanligvis 
lav da ungdommen mangler innsikten i 
at det foreligger et problem og mangler 
troen (erfaringen) på at det nytter å snakke 
med en voksen 

• Dessuten gir psykoterapi tilnærmet ingen 
behandlingseffekt 
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Forventning om hva barnet  

tar ansvar for: Skolegang? 
• Å kunne gå på skolen er et privilegium 

• Ikke minn barnet på lekser 

• Spør hva det har lært på skolen, hva som var gøy og 

hva som var vanskelig – vis interesse 

• Tidsstrukturer leksetiden og send barnet på rommet 

for å gjøre lekser med en klem 

• Hvis barnet ikke vil på skolen, gjør det ikke-

skolerelaterte hjemmeoppgaver (husvask, mv.)  

• Barnet lærer at det går på skolen for å kunne få en 

bedre jobb enn vask på sikt 
Nancy L. Thomas: When love is not enough 
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Lekser etter skolen? 

• I noen familier med barn med 
tilknytningsforstyrrelse er dette blitt en 
kamparena som sluker mye tid og krefter 

• Slik lekseoppfølging motvirker tilknytning 
til de nye foreldrene 

• Vurder leksefritak eller å la ansvaret for 
leksene være skolens og elevens 

• Så kan de nye foreldre heller bruke denne 
tiden til tilknytning 
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Barnet med udiskriminerende 

tilknytningsforstyrrelse i skolen 

• Motvirk defokusert tilknytning 

• Færrest mulig voksne å forholde seg til 

• Ha en hovedtilknytningsperson for eleven 

• Dersom barnet henvender seg til andre 

enn hovedtilknytningspersonen, ikke la 

deg sjarmere, men henvis eleven tilbake til 

hovedtilknytningspersonen 

• Tenk mye opplæring i ”hvordan man gjør, 

når …” (se kurs del 3: tilknytningstrening) 
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Tilrettelagt undervisning 

• Med fokus på de tilknytningsfremmende 

aktiviteter 
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Hva motiverer? 

Det er mange metoder å velge imellom 
• Lille Jon gjorde det dårlig på skolen, særlig i 

matte. 

• Foreldrene valgte å sende ham på en kristen 

privatskole, og snart var Jon klassens beste i 

matte.  

• Foreldrene spurte hva som hadde motivert ham 

til de grader? 

- Det første jeg så da jeg kom inn i klasse-

rommet, var en type som hang på veggen, 

spikret fast til et plusstegn ... og da skjønte jeg at 

disse folka kødder du ikke med ... !  


