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Individ- og systemtenkning når barn viser engstelig atferd

◼ Avlære eller relære unngåelsesatferd og tilbaketrekking og 

lære mer hensiktsmessige handlinger tidlig 

◼ Reflektere sammen med barnet over situasjoner det unngår 

eller føler sterk frykt i når barnet har roet seg ned og den 

tenkende hjernen er koblet på igjen 

◼ Viktig med god informasjonsflyt i overgangen fra 

barnehage til skole, fra barneskole til ungdomsskole og 

over i videregående opplæring og arbeidsliv for å 

forebygge at problemer øker med alderen
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Individ- og systemtenkning når barn viser engstelig atferd

◼ Sikre et nært samarbeid mellom hjem og skole

◼ Tverrfaglig samarbeid og nettverksarbeid utvider 

handlingsrepertoaret 

◼ Kollegaveiledning

◼ Ekstern og intern veiledning styrker self-efficacy (Bandura, 1997) 

hos de ansatte

◼ Åpenhet for å prøve nye metoder, entusiasme for å lære 

noe nytt og forpliktelse til tiltakene er suksesskriterier 
(Omdal, 2018 i Omdal & Thygesen, 2018)
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Tidlig innsats- politiske føringer

◼ Tidlig innsats eller «vente og se»?

◼ Tidlig innsats er et grunnleggende prinsipp i 

spesialpedagogisk tilnærming i Norge (St.meld nr. 16, 2006-2007) 

◼ Fokus på kartlegging, observasjon, gode overganger, 

grunnleggende ferdigheter og tilpasset opplæring

◼ Økt satsing på dokumentasjon av tiltak 

◼ Effektiv (evidensbasert) praksis er evnen til å ta i bruk 

dokumentert teori, modeller og prosedyrer for å møte 

utfordringer (Ertesvåg & Roland, 2013)

Heidi Omdal, 

Førsteamanuensis UiA 6



Politiske føringer for forståelse og tiltak når barn 

viser sosiale og emosjonelle vansker

◼ «Individuelle årsaksforklaringer har vært for fremtredende og 

delvis enerådende og patologiske individforklaringer har hatt 

for stor forklaringskraft i forhold til det som det ser ut til å 

være empirisk grunnlag for. I stedet bør det legges vekt på 

kontekstuelle faktorer, som elevens læringsmiljø» (Meld.St. 18, 2010-

2011, s. 21) 
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Betydningen av oppdrager- og omsorgsstilen

◼ Omsorgsgivernes oppdrager- og omsorgsferdigheter har 

mest å si for barnets psykiske utvikling 

◼ Barn trenger hjelp til å lære å regulere følelsene sine i 

løpet av de tre første leveårene

◼ Foreldres grad av empati eller innlevelse i barnet og 

evne til emosjonsregulering er mest sentralt for 

barnets sosiale og kognitive utvikling 

◼ «Match» og «mismatch» mellom barnet og den 

voksne handler om omsorgspersonenes evner til å 

tilpasse seg barnets forutsetninger og karakteristika
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Selvet dannes i relasjoner

◼ Tilbakemeldingene barnet får fra «de signifikante andre» 

på sin kommunikasjon blir avgjørende for hvilket bilde 

barnet danner seg om seg selv og andre (Mead, 1934) 
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Transaksjonsmodell (Omdal, 2016)

Omsorgsgiver:      Formidler usikkerhet,              Antar at barnet har

irritasjon, tilkort- et vanskelig   

komming                                 temperament og 

ignorerer det

Barn:            Forholder seg       Gråter lett,              Lavt selvbilde,

taus                       trekker seg unna     sosiale og 

den voksne, viser emosjonelle vansker

stereotyp atferd

TID:                                       

T1          T2          T3         T4          T5
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Ulike voksenstiler (Baumrind, 1991)
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Autoritativ voksen
- Trygg og forutsigbar

- Grenser

- Realistiske 

forventninger

- Lytte til barnet

Autoritær voksen
- Kald og straffende

- Vekker frykt

- Press og tvang

- Den voksnes 

premisser

Ettergivende voksen
- Varm og 

relasjonsbyggende

- Utydelige krav og lave 

forventninger

- Barnet tar over 

kontrollen og 

bestemmer

Forsømmende voksen
- Omsorgssviktende

- Setter egne behov foran 

barnets

- Følger ikke opp de mål 

som er satt for barnet og 

gir det opp

Varme

Kontroll
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Den autoritative voksne

◼ Den autoritative stilen gir best effekt overfor alle barns 

sosiale, emosjonelle og kognitive utvikling

◼ Balansere mellom relasjonsbygging og tydelig 

grensesetting, krav og forventninger

◼ Jobbe i refleksjonsgrupper og veilede hverandre i 

barnehage/skole for å implementere det autoritative 

perspektivet i praksis



Refleksjonsoppgave i gruppe om voksenrollen:
1) Drøft med hverandre hvem du vanligvis er sammen med barn/elever og 

kolleger i barnehagen/skolen 

2) Hvilke muligheter og utfordringer fins for deg for å være en autoritativ 

voksen i de fleste situasjoner i løpet av dagen? 
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Sterk kontroll

Autoritær 
voksen

Autoritativ 
voksen      

Svak relasjons-
bygging/varme

Sterk relasjons-
bygging/varme

Svak kontroll

Forsømmende 
voksen

Ettergivende 
voksen

Voksenstiler (etter Baumrind,1991)



Hva er angst?

◼ En normal del av barnets utvikling (Plizka & Olvera, 1999; Svirsky & Thulin, 

2006)

◼ Hva som kan forstås som normal angst og «for mye 

angst» defineres av hvor mye angsten forstyrrer barnets 

daglige fungering (Rapee mfl., 2005) 

◼ De vanligste formene for angst som behandles hos barn 

(Chorpita, 2007):

◼ generalisert angst (GAD): bekymret for mye, føler ansvar for 

negative hendelser

◼ separasjonsangst (SAD): bekymret for atskillelse fra 

omsorgspersoner, skolevegring kan bli konsekvens

◼ sosial angst (SOP): redd for å bli vurdert av andre, unngår 

sosiale situasjoner 

◼ tvangslidelse (OCD): fobi mot spesifikke ting og prøver å unngå 

dem 
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Hva er angst?

◼ Kjernen i angst er en overdreven bekymring og følelse av 

ubehag som fører til unngåelse og vegring (Rapee mfl., 2005)

◼ Angstproblemer hos barn har blitt oppfattet som et 

forbigående problem, men det stemmer ikke (Heiervang mfl., 2007; 

Hirshfeld-Becker & Biederman, 2002; Kennedy, Rapee & Edwards, 2009) 

◼ Ubehandlede angstproblemer hos barn overføres gjerne til 

voksenlivet (Morris & March, 2004) 

◼ 2,5 % av et utvalg 5-åringer rapporterte sterke 

angstsymptomer som vedvarte og hadde negativ effekt på 

deres skolefaglige fungering ved etterundersøkelse når 

barna var 9 år (Spence mfl., 2001)

Heidi Omdal, PhD. 15



Hva er angst?

◼ Angstnivået reduseres i løpet av puberteten, men ikke 

angstformene GAD og SOP (Leikanger, Ingul & Larsson, 2012)

◼ En tendens til at angstproblemer hos barn overses av 

foreldre og lærere i Norge (Heiervang mfl., 2007)

◼ Kun et fåtall engstelige barn blir fanget opp og gitt et 

intervensjonstilbud (Aune & Stiles, 2009) 

◼ Det er vanskelig å bestemme når angst har gått fra å være 

innenfor normalen og til å bli for mye (Beidel & Alfano, 2011)
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Årsaker til at noen barn er konsekvent tause i 

barnehage/skole

◼ Selektiv mutisme (SM) regnes som en angstlidelse 

◼ Sjenanse og sosial angst hos foreldrene 

◼ Skyldes tausheten gener eller modellæring?

◼ Barna er pga overfølsomheten mer disponert for 

hverdagstraumer i overgangssituasjoner

◼ Komorbiditet med språkvansker, motoriske vansker og 

utviklingsforsinkelser (Kristensen, 2002)

◼ Et sentralt spørsmål er likevel om SM kommer i forkant av, utvikles 

samtidig med eller som en konsekvens av de andre tilstandene som 

er avdekket hos denne gruppen

◼ Frykt og motstand mot å snakke

◼ En del av barnets identitet (Omdal, 2007)
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Å forstå tausheten som en spesifikk fobi mot å snakke
(Omdal, 2008; Omdal & Galloway, 2008)

◼ SM kan forstås som en spesifikk fobi mot å snakke

◼ Barnet frykter tale til bestemte personer og i bestemte 

situasjoner

◼ Velmente forsøk på å få barnet til å snakke forsterket 

motstanden mot å gjøre det

◼ Barna var ikke tilbaketrukne med andre når de ikke trengte å 

si noe, men var bestemte på ikke å snakke

◼ De prøvde å unngå situasjoner der de måtte snakke, og 

ensomheten vokste jo eldre de ble
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Bruke prinsipper fra kognitiv atferdsterapi (graded in 

vivo flooding) (Omdal & Galloway, 2008)

* Gradvis tilnærming til/eksponering for det barnet frykter mest 

(å snakke) gjennom å lage små mål sammen med det

* Forvente at barnet kommer til å kommunisere

* Utvide kommunikasjonen til stadig flere personer og 

situasjoner

* Oppmuntre barnet gjennom positive tilbakemeldinger etter 

suksess

* Barnet blir i situasjonen til den ikke representerer frykt lenger

* Humor reduserer frykten for å gjøre fremskritt

* Det mest uheldige er å la barnet være i fred med tausheten. Da 

mister vedkommende troen på seg selv og på deg
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Lag små mål, og gå små skritt
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Hvordan ivareta det tause barnets stemme/medvirkning i 

barnehage/skole? (Omdal, 2016)

◼ Kommuniser med barnet og få tak i dets perspektiv gjennom 

indirekte metoder 

◼ Tilrettelegg for estetiske aktiviteter med frie uttrykksformer

◼ Jobb defokusert for å få kontakt

◼ Unngå å presse barnet til å svare på direkte spørsmål

◼ Bruk noe utenfor deg selv for å få kontakt

◼ Systematisk bruk av Banking time (Pianta, 1999) for å få mer å gå på 

når større krav til meddelelse skal stilles

◼ Jobbe i mindre grupper med positive jevnaldrende for å sikre 

inkludering 

◼ Sikre involvering av barnet i beslutningsprosesser om mål og 

tiltak gjennom nært foreldresamarbeid. Gli inn nye personer i 

snakkekretsen 21



Refleksjonsspørsmål (IGP)

1. Hva ville du tenkt spesielt på i møte med et barn som 

konsekvent unngår å snakke med voksne og/eller barn i 

barnehage/skole?

2. Hvordan tror du barnet ville reagert på din kommunikasjon/ 

væremåte?

3. Hvis du har erfaring med barn med SM, hva opplever/føler/ 

tenker du i relasjonen med barnet? 

4. Hva syns du utvider/lukker kommunikasjonen mellom dere?
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Hva er stress?

◼ Stress kan forstås som en tilstand der individet blir 

overveldet av enten fysiske eller emosjonelle utfordringer 

på en slik måte at mestringskapasiteten blir for liten 

◼ Når vi blir stresset, skiller kroppen ut hormoner som 

adrenalin og cortisol 

◼ Cortisol aktiverer kroppens overlevelsesinstinkter og 

hjelper oss å overleve plutselige trusler

◼ Mer primitive deler av hjernen overtar, og målet blir å 

komme seg unna det som er truende. Dette kalles 

stressrespons

23



Stress

◼ Hvis stressresponsen aktiveres hele tiden, påvirker det 

hjernens utvikling negativt 

◼ Synapsene som dannes fokuserer på overlevelse og 

unngåelse – en fight, flight, freeze respons (Perry, 2004)

◼ Konsekvensen av å være lenge i overlevelsesmodus 

avhenger av tre faktorer: 

◼ mengden av negative erfaringer 

◼ hvor lenge påvirkningen har pågått

◼ tidspunktet for eksponeringen
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Stress

◼ Barnet trenger trøst og omsorg raskt av en voksen som 

hjelper til med å regulere og hanskes med stresset det 

opplever

◼ Når barnet har stabile, sensitive og støttende voksne nær 

seg, vil positive stressresponser fremme veksten i 

normalutviklingen (Center on the Developing Child, 2004) 

◼ Negativt stress over tid kan føre til at barnet får problemer 

med å lære, huske og med eksekutive funksjoner (Perry, 2004, 

Hostinar mfl., 2012) 

◼ Barnet blir mindre i stand til å takle stress senere i livet 
(Bruce mfl., 2009)
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Barn med angst og emosjonelle utfordringer   
- Hva sier forskningen?

◼ Barn rapporterer å oppleve mer angst enn foreldrene antar 
(Aune & Stiles, 2009; Edwards mfl., 2010; Heiervang mfl., 2007; Rapee mfl., 2005) 

◼ Det anbefales derfor å utvikle universelle program som 
kan implementeres i barnehage/skole

◼ Nevrobiologisk forskning viser at erfaringer barnet gjør 
seg i oppveksten, setter seg i barnets kropp og virker varig 
inn på læring, atferd og helse

◼ Intervensjoner og tiltak basert på denne kunnskapen om 
risikoutsatte barn har vist positive resultater

◼ Internasjonal forskning anbefaler at vi omsetter denne 
kunnskapen til omfattende nye tiltak for å bedre 
folkehelsen (Shonkoff, 2016)
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Barn med angst og emosjonelle utfordringer

- Hva sier forskningen?

◼ Samspillet mellom gener og miljø påvirker barnets 
utvikling allerede før det er født 

◼ Barnet er særlig sårbart for ytre stimuli de tre første 
leveårene når personligheten dannes 

◼ Dette er bakgrunnen for at forskning anbefaler økt 
bevissthet, refleksjon og handling knyttet til tidlig innsats 
og å sette inn ressurser så tidlig som mulig i et menneskes 
liv

◼ Det er best muligheter for forebygging og avhjelping av 
vansker når hjelpen settes inn tidlig (Levitt, 2009)

◼ Resiliens eller motstandsdyktighet mot stress er ikke 
medfødt, men utvikles i en kombinasjon av gener og 
erfaringer i barndommen gjennom støttende relasjoner 
(Masten, 2012; Cicchetti, 2010)
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Barn med angst og emosjonelle utfordringer
- Hva sier forskningen?

◼ Nevrobiologisk forskning har gitt ny kunnskap om barns 

utvikling og vansker (Center on the Developing Child, 2007; Kolb, 1999; Perry, 2001; Shore, 

1997)

◼ Nyere forskning innen epigenetikk har vist hvordan gener 

og erfaringer samarbeider og påvirker et utviklingsmessig 

resultat (Bagot & Meany, 2010, Center on the Developing Child, 2010)

◼ Vi har i dag stort fokus på hjernens utvikling for å 

forebygge utviklingsvansker hos barn

◼ For å nærme seg barn med affektreguleringsvansker på en 

konstruktiv måte, bør praksisfeltet kjenne til 

mekanismene som ligger bak barnets atferd (Braarud & Nordanger, 

2011)

◼ Reguleringsvansker kan forstås som en følge av et 

sensitivt alarmsystem og et underutviklet 

reguleringssystem (Nordanger & Braarud, 2014) Heidi Omdal, PhD. 28



Barn med angst og emosjonelle utfordringer
- Hva sier forskningen?

◼ De kritiske periodene for læring og utvikling finner sted i 

de tidligste barneårene (Hamre & Pianta, 2005)

◼ Nordahl hevder at «ca. 15-25% av barn og unge har så 

store utfordringer at de trenger en form for tilrettelegging 

i barnehage og skole» (Nordahl m.fl., 2018, s. 216)

◼ Angstproblematikk har fått økende oppmerksomhet de 

siste tiårene, og interessen for å utvikle gode behandlings-

program har økt (Aune & Stiles, 2009; Heiervang m.fl., 2007; Morris & March, 2004; Spence, 

Rapee, McDonald & Ingram, 2001)

◼ Forekomsten av angstproblemer hos barn og unge er godt 

dokumentert gjennom flere kartleggingsstudier. Det angis 

en forekomst på 4–20% (Heiervang m.fl., 2007; Krain m.fl., 2007; Morris & March, 2004) 
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Barn med angst og emosjonelle utfordringer
- Hva sier forskningen?

◼ Det meste av forskningen på tiltak er gjort innenfor 

spesialiserte angstklinikker

◼ Kognitiv atferdsterapi tilpasset barn og unge i 

programmer som Mestringskatten (Kendall, Martinsen & Neumer, 2006b) og 

Friends for Life (Shortt, Barrett & Fox, 2001) har redusert angst hos 

barn og prøves nå ut i norske behandlingsstudier (se 

ungsinn.no)

◼ Barn med angst mangler ofte språk på egne følelser. 

Hjelpe barnet å identifisere følelsene sine, gjenkjenne hva 

som utløser angsten, gjøre erfaringer i ulike situasjoner og 

kjenne på kroppslige reaksjoner

◼ En studie beskriver et universelt forebyggingsprogram for 

sosial angst på 6.–9. klassetrinn som viser god effekt (Aune & 

Stiles, 2009)
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Barn med angst og emosjonelle utfordringer
- Hva sier forskningen?

◼ Angst er et nytt forskningsfelt, og det trengs mer 

kunnskap på feltet (Krain m.fl., 2007)

◼ Forskningen beskriver forebyggende program 

gjennomført for førskolebarn og barn i skolealder (Rapee, 

Kennedy, Ingram, Edwards & Sweeney, 2005) 

◼ Mange forskningsprosjekter baserer seg på omfattende 

programmer som kan være vanskelige å gjennomføre etter 

at selve forskningsprosjektet er fullført 

◼ Forskere fremhever betydningen av å utvikle 

forebyggende program som kan videreføres utover selve 

forskningsfasen (Rapee m.fl., 2005) 
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Biologiske og psykologiske forklaringer på angst og 

emosjonelle utfordringer

◼ Barnets temperament og personlighet 

◼ Familiesamspill og samspill med andre barn og voksne i barnehage 

eller skole (inkl. traumer) 

◼ Risikofaktorer knyttet til barnets iboende egenskaper, og evt. 

funksjonshemming/diagnoser og miljøets forståelse og håndtering av 

dette

◼ Risikofaktorer knyttet til tidlig tilknytning mellom barn og foreldre

◼ Atferdspsykologien fokuserer på at atferden er lært ut fra hvilke 

modeller barnet har hatt og hvilken atferd som har blitt forsterket i 

miljøet

◼ Epigenetikk- sårbare gener som forblir sovende eller utvikler seg til 

problemer avhengig av miljøfaktorer og tidlig tilrettelegging
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Risikoutsatte barn og unge

◼ Barn/unge som viser utagerende eller innagerende atferd, og spesielt de 

«tidlige starterne» der atferden setter seg som et personlighetstrekk

◼ Barn som lever med foreldre som har psykiske lidelser

◼ Genetisk disposisjon for problemutvikling (økt sårbarhet)

◼ Barn i rusfamilier 

◼ Minoritetsbarn og barn i familier med lite nettverk

◼ Barn som utsettes for omsorgssvikt, psykisk eller fysisk mishandling 

eller seksuelle overgrep

◼ Barn med diagnoser eller nedsatt funksjonsevne som har innvirkning på 

samspill og kommunikasjon med andre 

◼ Unge som faller ut av skolen

◼ Risikofaktorer i barnehagen/skolen



Oppsummering så langt

◼ Angst og emosjonelle utfordringer kan ha mange årsaker, 
sammenhenger og forklaringer, men innebærer en felles 
utfordring:

◼ Å mestre sosialt samspill og kommunikasjon med 
andre

◼ Fokuset vårt bør derfor ligge på å bedre interaksjonen 
mellom barnet og omgivelsene
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Å snu en negativ utvikling

◼ Sosial læringsteori anbefaler å gi barnet nye og positive 

erfaringer fra samspill gjennom:

1. Kognitiv læring

2. Emosjonell læring

3. Motivasjonell læring
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Utvikling av sosial kompetanse (Lamer, 1997)

◼ Selvkontroll 

◼ Selvhevdelse 

◼ Empati og rolletaking

◼ Prososiale holdninger og handlinger 

◼ Lek, glede og humor



Selvaktelse
◼ Barnets interaksjon med voksne i barnehage og skole 

kan ses som en av kildene til barnets selvaktelse og til 
barnets væremåter (Schibbye & Løvlie, 2017)

◼ Observasjon av atferd hos barn kan fortelle oss hvilke 
væremåter det knytter sin selvaktelse til

◼ Observasjon av voksnes samspill med barn kan fortelle 
om hvilke læringserfaringer vi tilbyr barnet

Bilder fra filmen The Silent Child, vinner av Oscarprisen for beste kortfilm 
2018
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Pedagogisk tilnærming til unngåelsesatferd

1. Kartlegging av situasjonen

2. Samtaler og veiledning i kollegagruppen og med 

foreldre

3. Eventuelt kontakt med hjelpeapparatet 

4. Eventuelt utarbeide individuell opplæringsplan

5. Eventuelt sette inn ekstra personell og ressurser 

6. Eventuelt hjelpe foreldrene med å søke om 

støttekontakt/avlaster
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Prioriter nøye observasjon

◼ Starte med å observere systematisk barnets og de andres 

reaksjoner i ulike situasjoner

◼ Hva kan være meningen/intensjonen for barnet med atferden?

◼ Hvordan reagerer andre barn og voksne på atferden?

◼ Hvilke krav er det til barnet i miljøet? 

◼ Kan det være noe med det fysiske miljøet som påvirker atferden?

◼ Tegn å se etter hos barnet: 

◼ Når meddeler hun/han seg mest?

◼ Når samarbeider han/hun best?

◼ Når blir hun/han mer taus og trekker seg tilbake?

◼ Hva frustrerer barnet?



Observasjon av kommunikasjon (Omdal, 2016)

1) Beskrivelse av signalet eller uttrykket til barnet

2) Konteksten eller situasjonen der uttrykket vises                      

3) Tolkning av uttrykket                                                                

4) Reaksjon på uttrykket                                                              
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Pedagogisk analysemodell (etter Nordahl & Hansen, 2012)

Formulering av problemstilling og mål

Innhenting av informasjon

Analyse av opprettholdende faktorer

--------------------------------------------------------

Utvikling av strategier og tiltak

Gjennomføring av valgte tiltak

Evaluering 

41

Analysedel

Strategi- og tiltaksdel
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Tiltak og tilrettelegging i institusjonen

◼ Tilrettelegging av det fysiske og psykiske miljøet

◼ ”Den nærmeste utviklingssonen”

◼ Den voksne som ”støttende stillas” 

◼ Kompetanseheving og veiledning

◼ Arbeid med barnegruppen som en inkluderende ressurs

◼ Utvikling av barnets sosiale kompetanse og kommunikasjon 

◼ Foreldreveiledning

Heidi Omdal, 
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Et barneproblem?

A

◼ Legg merke til barnets særpreg, 
herunder ”sterke” så vel som 
”svake” sider

◼ Legg nøye merke til barnet i 
problematiske situasjoner

◼ Betrakt barnet som 
behandlingstrengende

◼ Betrakt barnet som innehaver av 
problemer som det ikke selv kan 
styre

◼ Få henvist barnet til 
undersøkelse

◼ Sørg for at barnet kommer i den 
rette og nødvendige behandling

B

◼ Legg merke til hvilke voksen-
sårbarheter som blir aktivert hos 
deg/dere selv

◼ Legg nøye merke til hva du selv 
gjør i de problematiske 
situasjoner

◼ Betrakt barnet som en utfordring 
for deg/dere

◼ Betrakt institusjonen som 
innehaver av et ennå uløst 
problem

◼ Observer deres eget samspill 
med barnet

◼ Sørg for selv å skaffe deg/dere 
den nødvendige kunnskap og 
inspirasjon



Grupperefleksjon rundt kapasitetsbygging:
Hvordan jobber din kollegagruppe/skole for å bli en lærende organisasjon i 

stadig utvikling?

44Modell for de fem disipliner (etter Senge, 2006)

System-
tenkning

Personlig 
mestring

Delt visjon

Mentale 
modeller

Læring i 
team
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Sosial informasjonsprosessering, SIP-modellen (Rolands oversetting i 

Skeie (2014) etter Crick & Dodge, 1994)



Trene på SIP- (sosial informasjonsprosesserings/-

bearbeidings)ferdigheter

◼ Den voksne må ha et avklart forhold til sine egne indre 

arbeidsmodeller for å klare å gi god omsorg til barn med 

sosiale og emosjonelle vansker

◼ Utvikle sosial kompetanse hos barn for å redusere stress, 

psykososiale belastninger, ekskludering og 

unngåelsesatferd

◼ Bevisstgjøre det som foregår i den ytre sirkelen for å 

kunne endre på barnets indre arbeidsmodeller/databasen
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Trene på SIP-ferdigheter 

◼ Øve på følelsesregulering og sette ord på og forklare følelser

◼ Bygge opp en trygg base å utforske verden ut fra

◼ Internalisere verdier gjennom varme relasjoner

◼ Forstå at mestringsstrategiene handler om individets behov for 

beskyttelse

◼ Endre på tenkningen (skjemaene) gjennom å tilby nye erfaringer

◼ La barnet speile seg i dine positive forventninger og tillit
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SIP-modellen

◼ Hva er databasen til barnet?

◼ Hvordan kan vi skape en god database?

◼ Jobbe med sosial kompetanse

◼ Jobbe med å skape et positivt sosialt skjema

◼ Jobbe med tolkningsproblematikk og refleksjon

◼ Finne frustrasjonskildene og fjerne dem

◼ Ta barnets perspektiv og sette seg inn i dets tenkning ut fra 

individets situasjon og kontekst
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SIP-modellen

▪ Endre på mestringsstrategiene eller beskyttelses-

mekanismene som foregår i de seks sekvensene i den ytre 

sirkelen: 

◼Avkodingen

◼Tolkningen

◼Bearbeidingen: Klargjøre mål, vurdere handlings-

alternativer og velge handling
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SIP-modellen 

◼Handling hos engstelige barn: passivitet og unngåelse

◼Trenger gjentatte mestringserfaringer for å opparbeide nye indre 

arbeidsmodeller og mestringstro

◼Følelser skjules ofte bak atferd

◼Emosjonell kommunikasjon med barnet er viktig for å hjelpe med 

følelsesregulering, lese ansiktsuttrykk, minske stress og handle ut 

fra krav i situasjonen

◼ Lære barnet kognitive strategier for å identifisere negative 

emosjoner 

◼ Hjelpe engstelige barn til å bli kritisk til egne negative 

tankemønstre og gi avkall på tidligere unngåelsesstrategier
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Grupperefleksjon fra SIP-modellen

◼ Hvordan tror du din egen database er med på å påvirke dine 

reaksjoner og tilnærming til barn med angst og emosjonelle 

utfordringer?

◼ Hvordan kan du og dine kolleger gi disse barna nye positive 

tilskudd til databasen deres?

◼ Hvordan snakker du om følelser og opplevelser med barn?

◼ Hva kan du gjøre for at barn skal tenke mer positivt sammen 

med andre og få tro på sin egen mestring?

◼ Hvordan hjelper du barn til å velge hensiktsmessige handlinger 

for seg selv og andre i miljøet?
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Tidlig tilknytning

Barnets spørsmål når det har usikker tilknytning:

◼ Er jeg noe verdt?

◼ Tør jeg våge å stole på deg?
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Hva blir den voksnes viktigste egenskaper i 

møte med tilknytningsvansker?

◼ Å tåle barnet og holde ut over tid

◼ Å gi god omsorg og ubetinget kjærlighet når 

barnet/den unge støter deg fra seg

◼ Å sikre forutsigbarhet, faste rammer, struktur og 

konsekvenser for å skape trygghet og tillit 

◼ Å prøve å overbevise vedkommende om at:

◼ Ja, jeg er verdifull!

◼ Ja, jeg kan stole på deg!
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Tidlig tilknytning og temperamentsstil

◼ Tilknytning kan defineres som evnen til å søke kontakt og 

knytte seg nært til noen få

◼ Tilknytningsstilen etableres i løpet av det første leveåret

◼ Barn er født sosiale, kompetente og påvirker aktivt sin 

omsorgssituasjon fra fødselen av

◼ Barnets temperamentsstil er i stor grad genetisk betinget 

og påvirker samspillet med andre 

◼ Temperamentsstilen handler om hvordan en fremstår og 

reagerer følelsesmessig på impulser

◼ Temperamentet vises fra fødselen av
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Definisjon av anerkjennelse (Schibbye & Løvlie, 2017)

◼ Jeg ser deg som et individ med rettigheter, integritet, og 
en separat identitet. Jeg gir deg retten til å ha dine
erfaringer og opplevelser. Jeg behøver ikke godta dem 
som riktige, jeg er simpelthen villig til å la deg ha retten 
til ditt syn

◼ Å anerkjenne barnet vil si å gi kraft til den andres 

opplevelse

◼ Å være både i og utenfor relasjonen samtidig. 
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Dialektisk relasjonsteori

◼ For genuint å anerkjenne deg, må jeg forstå noe i 

deg ut fra dine forutsetninger og din 

referanseramme (Schibbye & Løvlie, 2017)

◼ Artikulere den tause kunnskapen

◼ Vis barnet empati og anerkjennelse. Spør deg selv: 

◼ Hva opplever barnet, og hva forteller han/hun til 

seg selv og andre med atferden sin?

◼ Sikre balanse mellom avgrensning og tilknytning, 

nærhet og avstand i relasjonen

◼ Utvikle et tillitsforhold til foreldrene, der man bruker 

deres kompetanse og kunnskap om barnet til å hjelpe 

seg i arbeidet
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Et håpefullt prosjekt og et vågestykke

◼ Barns kommunikasjon med voksne kan karakteriseres 

som ”et håpefullt prosjekt og et vågestykke” (Schibbye & Løvlie, 

2017)

◼ Barns medlæring i relasjoner

◼ Voksnes definisjonsmakt
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Hva er anerkjennende/ikke-anerkjennende kommunikasjon 

fra voksne? 

◼ Anerkjennende 

kommunikasjon:

◼ Aktiv lytting til barnets 

totale kommunikasjon 

(verbal og nonverbal)

◼ Avventer barnets reaksjoner 

og initiativ

◼ Tar utgangspunkt i barnets 

sterke sider og interesser

◼ Skaper en relasjon preget av 

åpenhet, lek, glede, humor 

og gjensidig turtaking

◼ Speiler og bekrefter barnets 

uttrykk

◼ Tar barnets perspektiv

◼ Formidler innlevelse og 

forståelse

◼ Ikke-anerkjennende 

kommunikasjon:

◼ Sterk grad av voksenstyring

◼ Produkt-/resultatorientering

◼ Den voksne definerer hva 
barnet skal være opptatt av

◼ Omformer og avkrefter 
barnets egen opplevelse

◼ Gir manglende respons på 
barnets egne initiativ i 
samspillet
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Hva er aktiv/passiv meddelelse fra barnet?

◼ Aktiv meddelelse:

◼ Tar initiativ til kontakt, 

kommunikasjon og sosialt 

samspill

◼ Svarer den voksne med 

blikk, gester, mimikk, 

fysisk kontakt eller stemme

◼ Viser aktiv utforsking og 

lekende atferd

◼ Passiv meddelelse:

◼ Tar lite initiativ til kontakt 
og kommunikasjon i 
samspillet

◼ Gir mangelfull respons på 
den voksnes henvendelser

◼ Unngår blikk- og 
kroppskontakt

◼ Viser lite utforskende og 
selvstendig atferd
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Gjensidig påvirkning i relasjoner

◼ Sirkulære årsakssammenhenger (Omdal, 2016)

Kari er taus

fordi                            fordi

Den voksne insisterer
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Relasjonsarbeid

◼ Punktuering i sirkelen: Hvor begynner og slutter 
det?

◼ ”Høna- eller egget- problematikken”

◼ Det du gjør mot andre, gjør du i virkeligheten mot 
deg selv (Schibbye & Løvlie, 2017) 

◼ Snu negativ snøballeffekt

◼ Yrkeskrise

◼ Endre på relasjonen, ikke barnets personlighet 

◼ Problemløsning (Steve de Shazer, 1994):

”If it works, don’t fix it. If it worked once, do it 
again. If it doesn’t work, don’t do it again. Do 
something different”    
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Gjensidighet i samspill

A. Legge inn svarmuligheter for barnet 

B. Ha tillit til at barnet har noe å si 

C. Reagere på barnets mimikk og bevegelser, og følge opp 

initiativene 

D. Tilpasse tempoet til barnets forutsetninger 

E. Ha en ramme eller struktur omkring samspillet, for å skape 

trygghet og forventninger og følelse av å ha 

påvirkningsmuligheter 

F. Finne barnets kommunikative interesse, for å få til et samspill 

G. Overfortolke barnets utspill, slik at vedkommende føler seg 

sett, hørt, forstått og tatt på alvor (Carling, 1989)
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Trygghetsskapende arbeid (i tråd med traumebevisst 

omsorg)

◼ La barnet få reagere og bekreft det på følelsene når det 

gråter eller er sint og fortvilet i hente-bringesituasjonen

◼ Overgangsobjekt- en bamse e.l. som substitutt for 

foreldrene

◼ Primærkontakt for hvert enkelt barn i gruppa 

◼ Være i den nærmeste utviklingssonen og fungere som et 

støttende stillas for barnet i utforskingen i miljøet

◼ Fast dagsrytme, rutiner og forutsigbarhet skaper trygge 

rammer for små barn

◼ Dele inn i små grupper med potensielt gode 

lekekamerater som matcher barnet
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Tilpasning til barnet

◼ Anerkjenne barnets særegne temperamentsstil og prøve å 
tilpasse seg barnets forutsetninger

◼ Den voksne må være genuint interessert i barnet for å 

klare å sette seg inn i barnets perspektiv (Mead, 1934), tanker og 

følelser, og prøve å forstå hva barnet opplever og 

formidler med sin væremåte 

◼ Personalet i barnehagen må bry seg om barnet og bevisst 

planlegge kvalitetstid med det, eller såkalt ”banking time” 

der relasjonsbygging står i sentrum (Pianta, 1999) 

◼ Sikre felles oppmerksomhet med barnet 

◼ Mestringsopplevelser (Bru, Idsøe & Øverland, 2016)

◼ Bevisstgjøre seg på hva det er ved dette barnet som 

utløser bestemte følelser hos meg
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Refleksjonsoppgave i gruppe om evidensbasert praksis

◼ Baserer du deg først og fremst på erfaringer, tradisjoner, verdier 

og holdninger eller forskningsimplikasjoner i din profesjonelle 

yrkesutøvelse?

◼ På hvilken måte jobber din institusjon evidensbasert?

◼ Hva er mulighetene og hindringene med å basere praksisen på 

din arbeidsplass på hva forskningen sier at har effekt på 

barn/elevers og læreres læring og utvikling?
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◼ https://tv.nrksuper.no/serie/supernytt/MSUB02004417/02-03-2017

◼ https://www.nrk.no/viten/xl/jenta-som-blir-stum-1.13273415
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