
 

 
Når barn strever  

med å regulere  

følelser 

 

Hvordan kan de  

voksne forstå og  

hjelpe ? 
 

 

 

     Foreldremøte,  

      Tinnstua  bhg, 2018 

       Inger Lise Andersen 
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        (C) Agnes Bjorvatn og Lisa 

Asaito 



Følelsesregulering 

Evnen til å regulere og mestre egne 

følelser og impulser er avgjørende for 

et godt liv. 

Barna trenger voksne som er villige til å 

samregulere når følelsene blir 

overveldende, ikke voksne som bruker 

makt og kontroll 

Vi må finne roen sammen med barna, 

roen de ikke finner i seg selv 

Etter hvert kan barna lære å håndtere 

impulser og følelser Barnefokus Sør - Inger Lise Andersen 



Hvordan utvikles god 

regulering? 

 For at barn på sikt skal kunne mestre 

følelsene sine må vi gi dem verktøy til å 

stå i det. 

 Gjennom vår regulering og senere 

samregulering av barnets følelser, vil de 

erfare at de kan håndtere det selv 

 Barn MÅ lære at store følelser kan komme 

og gå. 

 
Barnefokus Sør - Inger Lise Andersen 



Avledning når det stormer som 

verst? 

 Avledning fungerer ( heldigvis/dessverre) 
noen ganger veldig godt. Vi voksne forledes 
dermed til å tro at det er lurt. 

 Godt regulerte barn tåler dette, men de 
lærer at følelser kan ”kappes av” og bli borte. 
De lærer ikke ”Å tåle følelsene ”gjennom 
dette. 

 Små barn, og barn som av ulike grunner ikke 
er så godt regulert, trenger at vi voksne går 
inn i følelsen de viser, og møter den. 

 
Barnefokus Sør - Inger Lise Andersen 



Alder har lite betydning, 

erfaring og mestring er 

viktigere 
 Små barn får oftest hjelp til følelsesregulering. Vi 

skjønner at de ikke kan alene (selv om vi noen 
ganger blir utålmodig). 

 

 1-åringen som ramler  

 

 4-5 åringene må vel tåle litt, eller???? 

 

 Hva med 12 åringen? Det er ikke like sjarmerende 
når de ”sutrer for småting”. 

Blåmerke 

Barnefokus Sør - Inger Lise Andersen 



Hjerneutvikling 
 De første 6 mnd er hjernen fokusert på å 

utvikle sansene ( se,lukte,smake, føle). 

 Dette arbeidet utvikler hjernen for senere å 
kunne takle kognitive utfordringer. 

 Hjernen til et spedbarn inneholder alle de 
hjerneceller de vil trenge for læring resten av 
livet. 

 Hjernen er bruksavhengig. Dvs at det bare er 
de som blir tatt i bruk som utvikles og 
”foredles”. 

Barnefokus Sør - Inger Lise Andersen 



tenke  

føle 

sanse 

Inger Lise Andersen - Barnefokus Sør 
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Hva er traumer, og hvordan 

oppstår traumatisering? 

 

• Når mennesker opplever hendelser som er så 

overveldende, skremmende, intense og 

uforståelige at det ikke er mulig å ta 

inntrykkene inn over seg og romme dem på 

vanlig måte kan det oppstå et psykisk traume. 

 

• Mennesker har ulik sårbarhet i forhold til hvilke 

hendelser vi klarer å integrere.  

Inger Lise Andersen - Barnefokus Sør 
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Typer traumer 
 

 Enkle traumer ( enkeltstående hendelser av 
alvorlig karakter, f.eks, voldsepisode, voldtekt, 
tsunami, Utøya, etc) 

 

 Komplekse traumer (Gjentatte hendelser, f.eks 
familievold, seksuelle overgrep)  

 Tilknytnings – eller utviklingstraumer (Påført av 
mennesker i omsorgssystemet, i en tidlig fase av 
livet) 

Inger Lise Andersen - Barnefokus Sør 
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Hva handler det om, egentlig? 
 Det handler ikke så mye om grusomme 

enkelthendelser i barns liv, men mest om 

fravær av trygghet.  

 Det handler om en konstant uro og 

usikkerhet, redsel, eller frykt for hva som 

kan komme. Som de vet at kommer, men 

bare ikke når.  

 

 Det er lufta de puster i. Hver eneste dag. 

 

 Overveldende hendelse, uten 

påfølgende reguleringstøtte. 

 



Hva skjer når vi opplever fare / blir trigget? 

“Reptilhjernen og følelseshjernen” 

reagerer med alarm (Amygdala), og 

gir beskjed til den tenkende 

hjernen(Prefrontal cortex) om å slå 

seg av. 

Trussel 

“Den 

tenkende 

hjernen” slås 

av, for å 

sikre 

instinktiv 

handling 

Ogden, 2005; Fisher, 2008 

Inger Lise Andersen - Barnefokus Sør 
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Dobbel negativ virkning 

1. Dypere hjerneområder, som er involvert i 
søk etter trusler i omgivelsene, blir 
overaktiverte. 

 

2. Høyere hjernefunksjoner, som bidrar til 
nedregulering av disse faresignalene, blir 
underutviklet 

 

Dag Nordanger 



 Nervesystemet utvikles med henblikk på 
overlevelse fremfor utforskning, noe som 
fører til et mer trusselorientert 
oppmerksomhetsfokus, mistenksomhet og 
mistillit til andres intensjoner, og dermed 
sosial uttrygghet. 

 

 Det er ikke læringshjernen som utvikles, 
men overlevelseshjernen…. 



Aktivering som ikke synes 

 Fortellingen om Per og meg 

Barnefokus Sør - Inger Lise Andersen 



 Symptomet, eller atferden, er 

ikke problemet. Det er løsningen 

på problemet 
Inger Lise Andersen - Barnefokus Sør 
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Den mest omfattende studien 

noengang som undersøker 

sammenhengen mellom negative 

barndomsopplevelser og 

medisinske, sosiale, psykologiske 

og økonomiske konsekvenser i 

voksen alder. 

        (>17,000 participants) 

 

The Adverse Childhood Experiences 
                      (ACE) Study 

Barnefokus Sør - Inger Lise Andersen 



Antall ACE´s 
Ace study:2016 

1 ace 

26 % 

2 ace 

16 % 

3 ace 

9 % 

4 eller 

flere ace 

13 % 

ingen ace 

36 % 

Barnefokus Sør - Inger Lise Andersen 



Janusansikt 

Bilde: Lisa Aisato 
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«Det nytter ikke å tilby behandling 

som taler til logikkhjernen når 

feilutviklinga ligger i 

overlevelseshjernen» (Bruce Perry) 

 
Inger Lise Andersen - Barnefokus Sør 
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Top-down  

Bottom-up  



Vi reagerer instinktivt, som dyrene, mot alle 

antydninger til fare.  

     

Da sloss 

vi 

Eller stivner 

Eller 

overgir 

oss 

Eller 

løper 

Eller 

skriker 

på 

hjelp.  
Inger Lise Andersen - Barnefokus Sør 
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De nervrale nettverk som benyttes ofte 

blir mest utviklet og raske.  

Barnefokus Sør - Inger Lise Andersen 



Ord er ikke ubetydelige… 

 Våre nevrale nettverk vil alltid dytte oss i 

retning av de veiene der det er minst 

motstand. 

 Vi leter etter likheter/sammenfall mellom 

hva vi tror om oss selv, og hva vi erfarer. 

 Derfor er det så viktig å lage et narrativ ( 

historien om meg) som ikke sementerer 
den atferden vi ønsker å redusere   

 
Barnefokus Sør - Inger Lise Andersen 



Window of tolerance 

  “Window of Tolerance”* 

    Optimal Aktiveringssone 

For høy sympatisk SNS  aktivering:   
Følelsesmessig reaktiv og impulsiv.  

Vansker med å sove, mareritt.  

Hyperaktiv, rastløs og eksplosiv aggresiv atferd.  

For høy parasympatisk aktivering                                       

Følelsesløs, nummen, utkoplet, tilbaketrukket, 

avslått. Ute av stand til å gjøre en  innsats. Kan 

framstå som om han/hun ikke bryr seg, eller 

hoverende/ uinteressert 

Hyperarousal 

(system overload) 

Hypoarousal 

(system shut down) 

Ogden and Minton (2000) 

*Siegel, D. (1999) 

  

Inger Lise Andersen - Barnefokus Sør 
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Maskinist 

Følelser 

Kaptein 

Fornuft 

Fyrbøter 

Sanser/akt 
Rytme, balanse, 

respirasjon, 

kroppsbevissthet, 

koordinasjon, 

repetisjon 

Relasjon, tillit, 

godhet, nærvær, 

følelsesbevissthet Forståelse, 

refleksjon, 

kontroll 

Inger Lise Andersen - Barnefokus Sør 
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Øvelse 

 

1-2-3 

klapp 

knips 

tommel opp 

 

 



Traumebevisst omsorg - tre 

pillarer: 

Inger Lise Andersen - Barnefokus Sør 
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TRYGGHET 

 Verden er grunnleggende utrygg 

 Voksne er ikke til å stole på  

 Gi barnet en opplevelse av å ha kontroll i 
eget liv. 

 Følt trygghet 

 

 



Inger Lise Andersen - Barnefokus Sør 



Relasjon 
 Gode relasjoner er nødvendige for sunn utvikling og 

vekst 

 Traumene ødelegger for slike livgivende relasjoner 

 

 Forskning viser tydelig at kvaliteten på relasjonen 
er avgjørende for om de opplever seg hjulpet. 
(Lambert) 

(Mye mer avgjørende for utfallet enn f.eks 
terapeutiske teknikker/metoder) 

 
VÆR EN GOD OG TRYGG VOKSEN! OGSÅ FOR 
ANDRES BARN  

 



Vi trenger selvtillit/ tro på oss 

selv!! 



 

 

 

Traumatiserte mennesker har ofte kort 

vei til ekstreme følelser: De vil kunne 

oppleve  

 

litt sorg som bunnløs fortvilelse,  

litt redsel som panikk,  

litt sinne som raseri,  

litt usikkerhet som kaos,  

litt smerte som uutholdelig.  
 

 

 

 

 

Inger Lise Andersen - Barnefokus Sør 
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Konsekvenser  
 Konsekvenser virker bare når noen bryr seg mer 

om hva de taper enn hva de vinner med sin måte 
å være på. 

 Hvis barnet ikke har tenkehjernen med seg, vil det 
da kun oppleve konsekvensene som bekreftelse 
på manglende forståelse fra den voksne.  

 Konsekvensene skal fremme refleksjon og innsikt, 
og ikke bare være en handling som resulterer i 
enten smerte eller glede. 

 Straff eller belønning fungerer sjelden bra for de 
traumatiserte barna. 

 
Barnefokus Sør - Inger Lise Andersen 



Konkrete råd 
• Mer ”time-in”. Ikke time-out!!  

• Få personer å forholde seg til, få skifter av 
personal, og mye oversikt og forutsigbarhet. 
ALLE overganger er utfordrende. 

• Tenk at barnet i utgangspunktet gjør så godt 
de kan i situasjoner. Det er ikke deres feil at de 
har et dårlig handlingsrepertoar når ting blir 
vanskelig. De må erfare at det finnes andre 
muligheter. Det tar tid…. 

• Se på atferd som smerteuttrykk. Det hjelper 
oss i å være mer tålmodige og forståelsesfulle. 

 



 

Barnefokus Sør - Inger Lise Andersen 



“Forget your perfect offering  

There is a crack, a crack in everything  

That's how the light gets in.” 
   - Leonard Cohen  



Følg meg gjerne på 

facebook: 

  

Barnefokus Sør  

 

 

 

 

 Takk for oppmerksomheten  


