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Du som jobber i barnehage, er en klar nummer to
for veldig mange. Vi mener at du har en av verdens
mest høythengende andreplasser!
Brandtzæg, Torsteinson og Øiestad, 2013

Barnehagen - en arena
for psykisk helse
Hva trenger egentlig barn for å bli sosiale, kompetente og kunnskapsrike
voksne, som kan klare seg bra i framtidas Norge?
(Publisert den 17. aug 2014)

Helsepolitikk
Barnehagene må sees i et psykisk
helseperspektiv, ikke bare i skole
og utdanningsperspektiv (Holte, 2012)

Tilknytningspsykologiens
relevans
Tilknytningsteori har hatt stor
gjennomslagskraft, og er i dag
det ledende rammeverk for å
forstå barns sosiale og
emosjonelle utvikling. (Brandtzæg, Smith
& Torsteinson, 2011)

Tilknytning definert
En aﬀektiv forbindelse som en
person danner i forhold til en
annen bestemt person, slik at de
kan være forent over avstand og
tid. (Brandtzæg mfl., 2011)

Tilknytning og
psykisk helse
Tilknytning sees som et
psykologisk immunforsvar. (LyonsRuth, 1999)

Forskjellen som gjør en forskjell
Etter mer enn 50 års forskning vet vi at jo tryggere barn
er, jo mer er de i stand til å:

 Oppleve mer glede med foreldrene

Resultater fra
longitudinelle studier

 Føle mindre sinne ovenfor foreldrene
 Søke foreldrene for hjelp når de har det vanskelig

Det du legger inn av omsorg, trøst, ømhet, glede
og latter, kommer ut igjen som psykisk helse og
mestring hos barna du jobber med.

 Løse problemer på egen hånd
 Gå bedre overens med venner
 Få langvarige vennerelasjoner

Minnesota studien (1975): Sroufe mfl, 1999; 2001; 2005

 Løse problemer med venner
 Få bedre relasjoner med søsken

Brandtzæg, Torsteinson og Øiestad, 2013

 Få høyere selvtillit
 Vite at de fleste problemer har en løsning
 Få tillit til at gode ting vil skje
 Få tillit til menneskene de er glade i
 Vite hvordan man er god med andre mennesker rundt
seg
Circle of Security © 1999
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Den profesjonelle
«kjærligheten»
• Man kan bli ordentlig glad i
barn man jobber med, samtidig
må vi anerkjenne at følelsene
for andres barn er annerledes
enn følelsene vi har overfor
egne barn.
• Den profesjonelle
«kjærligheten» er viktig, men
den er mer flyktig enn
foreldrekjærligheten. (Brandtzæg,
Torsteinson og Øiestad, 2013)

Moderne tilknytningspsykologi en
affektreguleringsteori
• Omsorgsgiver, den spesielle, er en modulator for barnets emosjonelle uttrykk.
(Schore 1997; 2000)

• Forskning viser at regulering av stress i barnet skjer i den pågående
intersubjektive kommunikasjonen på mikroprosessnivå, fra fødsel og
fremover. (Lyons-Ruth, 2006)
• Det synkrone samspillet utløser velbehag og positiv aﬀekt. Fravær eller
forstyrrelse av det synkrone/intersubjektive skaper stress i barnet. (Schore, 2003)
• Fokus på interaktive feil og reparasjoner - at det ukoordinerte går over i
koordinerte tilstander igjen. (Tronick, 1980)

Problemet med
Time out
• Representerer en autoritativ
omsorgsstil.
• Ikke er i tråd med forskning
som viser betydningen av
emosjonsregulering og
fremming av trygg tilknytning.
• Barn overlates til seg selv i å
håndtere overveldende
uregulerte følelser.

• Positiv aﬀekt påvirker generell evne til nedregulering av stress/frykt. Medvirker
til grunnleggende trygghetsopplevelse (Lyons-Ruth, 2006)

Fra atferd til mentale tilstander
•
•

•

•
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Historisk; forflytning av fokus fra atferd til indre tilstander.

Jeg
trenger
deg til å...

Barnets psykologiske selv og oppmerksomhet på indre
tilstander oppstår i en intersubjektiv ramme.

Støtte min
utforskning

Foreldre har ulike evne til å ta et skritt til siden fra egen
affektive opplevelse for å kunne reflektere over barnets
tilstand.
Kroppslig mentalisering; møte mellom sinnene igjennom
kroppslig og dyadisk interaksjon.

Pass på meg
Gled deg over meg
Hjelp meg
Ha det fint med
meg
Jeg
trenger
deg til å..

Beskytt meg
Trøst meg
Vis godhet for meg
Organiser følelsene
mine

Ta meg i mot
når jeg kommer
til deg
Alltid: vær STØRRE, STERKERE, KLOKERE, og GOD
Når mulig: følg barnets behov
Når det er nødvendig: ta tak
Circle of Security ©1999
For copyright information go to
www.circleofsecurity.net

BRANDTZÆG & TORSTEINSON

Ti tegn på trygg tilknytning
1. Barnet søker trøst hos voksne og tar i mot trøst.
2. Hviler kroppen mot den voksne og blir rolig og avspent når den voksne tar barnet inntil seg/løfter opp barnet.
3. Gir den voksne klem, vil sitte i fanget o.l. (ikke hele tida, men innimellom)
4. Den voksne fungerer som en "ladestasjon" for barnet (barnet leker, blir sliten/lei/frustrert etc og trenger så
nærhet/kos/trøst før det kan leke videre).
5. Vet hvor den voksne befinner seg (barnet følger med, passer på at tilknytningspersonen er innen rekkevidde).

Selvstendighet hviler på retten til å være avhengig.
Brandtzæg, Torsteinson og Øiestad, 2013

6. Ber den voksne om hjelp.
7. Er glad og fornøyd sammen med den voksne
8. Barnet samarbeider som oftest med den voksne
9. Responderer raskt på adekvat grensesetting fra den voksne
10.Viser den voksne positive reaksjoner om morgenen.
(Broberg, Hagström & Broberg, 2012)

Å være sammen

Som ansatt i barnehage vil du ha ansvar for mange
barn som ikke bare vekker ømhet, men også
irritasjon, sinne, likegyldighet og frustrasjon.

Hjelpe omsorgspersoner til å
forstå at «å være sammen» ikke
er en teknikk, men en tilstand
eller en underliggende holdning
av empati overfor barnet.

Du må overskride negative reaksjoner i deg selv,
alle barna trenger din empati, ømhet og vilje til å gi
omsorg.
Brandtzæg, Torsteinson og Øiestad, 2013

Den profesjonelle jobber med å vise «kjærlighet»
for alle...
• I en studie med 3000 barn fant man at kun 42 prosent av de barna som ble
undersøkt hadde en trygg tilknytning. (Ahnert mfl., 2006)
• Jenter ser ut til å gå inn i trygge tilknytningsrelasjoner til de voksne i større
grad enn gutter i barnehagen. (Ahnert et al., 2006; de Schipper, Tavecchio, & van Ijzendoorn, 2008)
• Kvalitet i barnehagen er spesielt viktig for barn som er aktive, reaktive og
impulsive og de forsiktige, tilbaktrukne barna. (Pluess & Belsky, 2009, 2010)
• Grad av trygghet i tilknytningsrelasjonen til foreldre vil påvirke
tilknytningsrelasjonen barna etablerer til de voksne i barnehagen. (O'Connor &
McCartney, 2006)

Kontaktinformasjon

www.tilknytningspsykologene.no
post@tilknytningspsykologene.no

Empatisk skifte &
reparasjon
• Erkjenne at det har skjedd et brudd
i kontakten og at du som voksen
har ansvaret for reparasjon.
• Roe ned egne følelse (puste dypt,
tåle ubehaget).
• Se situasjonen fra barnets
perspektiv.
• Time inn: Reparasjon bare kan skje
når omsorgspersonen returnerer til
trygghetssirkelen og tilbyr «hender»
for å møte barnets behov.

