Bokanmeldelser

Brandtzæg, Torsteinson, Øiestad:

Se barnet innenfra – Hvordan jobbe
med tilknytning i barnehagen
Høy kvalitet i barnehagene er en av de viktigste samfunnsøkonomiske
investeringene vi kan gjøre. Denne boka viser hvordan man kan få det til.

■■Kommuneforlaget, 2013. 133 sider
Med Se barnet innenfra har Ida Brandtzæg,
Stig Torsteinson og Guro Øiestad skrevet
en anvendelig håndbok i hvordan man kan
jobbe med tilknytning i barnehagen. Temaene er formidlet via lett tilgjengelig og
engasjert språk, og varmen for de yngste
barna siver tydelig frem mellom linjene.
Leseren skjønner raskt hvorfor de har skrevet boka (for at barnehagene skal bli bedre), hvem den er skrevet for (de som jobber
i barnehage), hva de ønsker at leseren skal
sitte igjen med (kvaliteten på relasjonen
mellom barn og voksne er viktigst) – og
den skiller seg fra andre fagbøker ved å
vise hvordan voksne bør jobbe med å trygge barn, ikke bare hvorfor det er viktig.

KJEFTEPARADOKSET: Forfatterne beskriver hvordan voksne oftere kjefter på barn enn
på hverandre, kanskje fordi vi ikke er like opptatt av å bli likt av barn som av voksne.
Foto: YAY Micro

tidsskrift for norsk psykologforening • 2014 • 51

637

Bokanmeldelser

Fagformidling og debatt

Lettfattelige metaforer
I de første kapitlene forklares tilknytning og betydningen av god relasjonskvalitet kort og praksisnært med trygghetssirkelen (Circle of security) som
rammeverk. Forfatterne styrer unna
innfløkte nyanseringer, og forklarer
kjerneteori ved hjelp av lettfattelige
metaforer. I stedet for å skrive noe sånt
som «sensitivitet for barns behov reflekteres og utøves i konteksten av de
voksnes mentaliseringsevne» skriver de
«Det er viktig at de voksne ser barnet
innenfra og seg selv utenfra, og øver på
å kjenne igjen tegn på at barnet trenger
å komme inn til ‘lading’». Bokas mange
kasushistorier illustrerer poengene og
bringer barnas stemme inn i boka, og
forfatterne gir råd uten å være moraliserende.

Kjefteparadokset
Bokas høydepunkt er «kjefteparadokset»
– det faktum at vi er snillere med voksne enn med barn. Forfatterne beskriver
hvordan voksne oftere kjefter på barn
enn på hverandre, kanskje fordi vi ikke
er like opptatt av å bli likt av barn som
av voksne. Vi er ikke like redd for å bli
forlatt, fordi vi dypest sett vet at barnet
er avhengig av oss og ikke bare kan velge oss bort.
Forfatterne beskriver rørende godt
hvordan kjeftekulturen påvirker barns
trygghet. De er opptatt av at ansatte
og ledere må utvikle en reflekterende
kultur der man øker toleransen for sårbarhet og nederlag hos voksne og barn.
De beskriver hvordan vi kan organisere tryggheten til barna på en profesjonell måte, og hvordan kulturen påvirker
kvaliteten på barnehagen. Forfatterne
er rause, innrømmer egen tilkortkommenhet, og anerkjenner hvor vanskelig det å jobbe med barn som utfordrer
oss. Samtidig er leseren aldri i tvil om at
voksnes følelser er voksnes ansvar, og at
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ved å kjenne igjen spøkelser fra sin egen
oppvekst kan voksne bli bedre på å se
barnet innenfra.
Bokas siste kapittel er skrevet av barnehageforsker Elisabeth Solheim. Hun
oppsummerer forskningen de siste tiår,
og peker på hvilke implikasjoner forsk
ningen bør gi for utvikling av gode barnehager.

Berge & Falkum:

Viktig bok

En bok som kan bidra
til å bygge bro mellom
behandlingsapparatet og
arbeidslivet.

Det er lite å utsette på boka. En språkvasker kunne med få pennestrøk komprimert setningene, samt fjernet noen
gjentakelser av favorittmetaforer, slik
at håndbokformatet hadde blitt tydeligere. Men dette er en bok som kan brukes av mange, og oppleves viktig. Selv
snakket jeg med styrer i Volla barnehage i Skedsmo kommune, Kristine Moen,
som sa det slik:
Først kjøpte jeg boka til meg selv, men etter å ha lest den skjønte jeg at jeg måtte
kjøpe den til alle ansatte. Vi bruker den
i opplæring, på fagdager og i ledergruppa. Den utgjør et viktig fundament i vår
kunnskapsbase. Hvis det er én bok som
bør inn på førskoleutdanningen, så er det
denne.

Jeg er enig. Høy kvalitet i barnehagene
er en av de viktigste samfunnsøkonomiske investeringene vi kan gjøre. Det
bør være i alles interesse at de som jobber nærmest barna, har kompetanse på
hvordan de kan fremme god psykisk
helse, og hvordan man kan lage gode
barnehager med fokus på relasjonskvalitet. Denne boka viser hvordan man
kan få det til. l
Heidi S. Tessand, Avd. barn og
familier, Skedsmo kommune

Se mulighetene.
Arbeidsliv og
psykisk helse

■■Gyldendal Akademisk, 2013. 331 sider

Psykiske lidelser er en av hovedårsakene til uføretrygd og sykefravær. Når det
gjelder tapte arbeidsår, er psykiske lidelser den viktigste årsaken. Det har vært en
stor satsing det siste tiåret på å få ned disse tallene. Det har dessverre ikke eksistert
så mye faglitteratur innenfor dette feltet,
så denne boken ble mottatt med positive forventninger og med et ønske om at
den skulle bidra med innsikt og praktisk
overførbar kunnskap. Boken har da også
som en uttalt målsetting å gi nyttige teoretiske forståelsesmodeller og konkrete
tiltak som hjelper, og er rettet mot råd-
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givere, behandlere, ledere og ansatte involvert i helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen.

Utfordringer og tiltak
Boken starter med å gi en oversikt over
utfordringene ved psykiske lidelser og
arbeidsfravær. Den ser på samfunnsøkonomiske kostnader samt utfordringer
for behandlingsapparatet, NAV og velferdssamfunnet. Det er positivt at forfatterne her bruker plass til å gå igjennom tiltak og muligheter i NAV på en
kortfattet og god måte, og diskuterer behovet for bedre samhandling mellom behandlingsapparatet og arbeidslivet. Forhåpentligvis kan denne boken bidra til
akkurat dette.
Boken når sine målsettinger best når
den tar for seg angst og depresjon. Her
får leseren en innsikt i hva angst og depresjon er, og hvordan dette kan påvirke
en i arbeidshverdagen. Her finnes mye
konkret og praktisk overførbar kunnskap. For ledere og HR-personell gis det
konkrete forslag til og råd om hvordan
man kan gjennomføre tilretteleggingssamtaler og tilpasse arbeidshverdagen
for den ansatte. For behandlere gir forfatterne kunnskap om hvordan en kan
behandle angst og depresjon med kognitiv terapi og jobbfokusert terapi. Det
hele gjøres med en fin blanding av teori
krydret med pasienthistorier.

Hva med sammensatte
lidelser?
Forfatterne kunne med fordel vært mer
utfyllende om angst og depresjon. De
tar for eksempel bare for seg sosial angst,
og jeg savner innføring i og tips om behandling, tiltak og tilrettelegging for andre angstlidelser.
Pasienter som har falt ut av arbeidslivet, har ofte diffuse og sammensatte lidelser. Jeg savner en diskusjon og klargjøring rundt diagnosene og begrepene

Jeg skulle ønske forfatterne var mer utfyllende
på de emnene bokens
målgruppe møter oftest i
sin arbeidshverdag

depresjon, utbrenthet, utmattelse og
stress – og en del om sammensatte lidelser.
Forfatterne legger stor vekt på integrert behandling og yrkesrettet attføring av schizofreni. Dette er i og for seg
nyttig for dem som jobber med pasienter med schizofreni, men når en vet at
hovedvekten av dem som sykemeldes og
uføretrygdes grunnet psykiske lidelser,
hører til i kategorien lettere psykiske lidelser, virker det rart at forfatterne velger å prioritere en såpass stor del av boken på schizofreni.

Litt mange temaer
Siste del av boken tar for seg emner som
mobbing og trakassering, høflighet og
uhøflighet, rettferdighet og urettferdighet på arbeidsplassen, samt jobbtilfredshet. Viktige temaer, men det er mye på
få sider, og forfatterne klarer ikke helt å
knytte dette opp til resten av boken og
å gjøre det om til praktisk kunnskap for
målgruppen.
Oppsummert er dette en velkommen
og god bok som forhåpentligvis kan bidra til å bygge bro mellom behandlingsapparatet og arbeidslivet, og bidra til økt
forståelse og innsikt hos de forskjellige
aktørene. Jeg skulle bare ønske forfatterne var mer utfyllende på de emnene
bokens målgruppe møter oftest i sin arbeidshverdag. l
Anmeldt av Stian Midtgård, klinisk
arbeidspsykolog og kursholder i
Motiverende intervju

■■ Askeland, Apeland og
Solholm (red.) | PMTO
Foreldretrening for
familier med barn som
har atferdsvansker Om
hva som kjennetegner
barn med atferdsvansker. Innføring i
teorien PMTO bygger på og hvordan
prinsippene brukes i og utenfor
terapirommet. Om bruk av PMTO i
forebygging. Gyldendal Akademisk,
2014. 253 sider
■■ Anne Jansen | Narrative kraftfelt Psykologisk utvikling hos barn og
unge i et narrativt
perspektiv Hvilken
betydning har fortellingene vi lager om oss selv og vårt liv?
Hvordan forstå utviklingen hos barn og
unge i lys av narrativ teori? Hvordan er
utviklingsmulighetene for barn og unge
i kontakt med barnevernet? Universitetsforlaget, 2013. 168 sider
■■ Ursula Småland Goth
(red.) | Folkehelse i et
norsk perspektiv Om
bl.a. fysisk aktivitet,
kosthold, sosial ulikhet,
psykosomatisk helse,
migrasjonshelse og arbeidshelse. Om
metode, samhandling og kommunikasjon. Søkelys på norske rammevilkår,
norsk forskning, og erfaringer fra
norske prosjekter. Gyldendal Akademisk,
2014. 275 sider
■■ Stein Bråten | Roots and Collapse
of Empathy Human nature at its
best and at its worst Spanning from
care-giving infants and civilian rescuers
risking their life to the collapse of
empathy in agents of torture and
extinction. Raises questions about
how abuse may invite vicious circles of
re-enactment, and how ordinary people
may come to commit torture and mass
murders. John Benjamins Publishing Co,
2013. 292 sider
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