
48 Tidsskrift for helsesøstre  02 - 2017

ANMELDELSER  & OMTALER

Se eleven innenfra
Boka er skrevet for lærere og lærestudenter. For-
fatterne har tidligere sammen skrevet boka «se 
barnet innenfra».

Tittelen på boka leder oss til begrepet menta-
lisering. Mentalisering handler om å forstå andre 
innefra og seg selv utenfra. Den voksnes evne og 
vilje til mentalisering vil være avgjørende for måten 
man møter barnet på. Det er viktig å forstå barn 
innenfra og ikke bare reagere på deres atferd. Like 
viktig er det at den voksne ser seg selv utenfra. Det 
vil si å forstå og justere seg etter hvordan barnet ser 
og reagerer på det vi gjør.

Forfatterne viser i innledningen til utsagnet 
«Utdanning dreier seg ikke om å fylle en bøtte, men 
å tenne en ild,» av den irske forfatteren William But-
ler Yeats for hundre år siden. Forfatterne tar for seg 
skolen som et flerdimensjonalt sted, et sted hvor 
barna ikke bare skal erverve seg kunnskap, men 
også utvikle seg som mennesker med en levende ild 
inne i seg. For å få det til er det viktig at skolen opp-
leves som en trygg arena med voksne som ser barns 
behov for trygghet og kontakt. Hovedbudskapet i 
boka er at barn trenger å møte godhet og omsorg 
fra voksne for å føle seg sett og imøtekommet, så 
de blir trygge og klare for læring.

En 6-årings evne til selvregulering vil være for-
skjellig når de begynner på skolen. Mange har kom-
met ganske langt i retning av å regulere seg selv, 
mens andre er mer umoden på området. Alle sko-
lebarn trenger trygge relasjoner til voksne i skolen 

for å finne ro til å lære, det vil si at barnet trenger 
å bli regulert.

Boka gir oss viktig kunnskap i forhold til det 
å forstå og håndtere relasjoner. Barn trenger at 
voksne bryr seg, passer på og hjelper til. Boka viser 
til nyere forskning innen tilknytningspsykologien 
som hjelper oss til å forstå stadig mer av hva som 
fremmer trygghet, utvikling, god psykisk helse og 
læring. Lærerens evne til å skape trygge relasjoner 
blir i boka beskrevet som skolens trumfkort. For 
at barna skal tørre å utforske og lære må de være 
trygge. Med utgangspunkt i tilknytningspsyko-
logien viser forfatterne hvordan man kan utvikle 
trygge relasjoner ved hjelp av trygghetssirkelen. 
De fokuserer på betydningen av relasjonen mellom 
lærer og elev.

Hjernens utvikling (vår sosiale hjerne) er et gjen-
nomgående tema i boka. Den beskrives i markerte 
felt i alle kapitlene. Hva som skjer i de første leve-
årene har mye å si for barnets evne til å lære. Måten 
barna blir sett og tatt vare på, hvordan de kan forstå 
seg selv og andre legger grunnlaget for hvem de 
blir i fremtiden.

Boka er pedagogisk oppbygd og illustrerer med 
eksempler og tegninger hvordan forskjellige situ-
asjoner kan løses og hvordan det innvirker og får 
konsekvenser for barnet.

Boka er lettlest og får meg til å reflektere over 
egen praksis som helsesøster. Den anbefales på det 
varmeste til alle som arbeider med barn og unge.
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