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Innledning 
Velkommen til Se Eleven Innenfra (SEI) - Psykoedukasjonskurs. Tilgangen til å anvende dette 
materialet for å holde psykoedukatsjonskurs for lærere er forbeholdt fagpersoner som har vært 
deltakere på kurset som materialet er knyttet til; Se eleven innenfra - fordypningskurs».


Vi håper innholdet på medlemssiden vil gi god veiledning og innsikt i bruken av det omfattende 
materialet til SEI - Psykoedukasjonskurs.


Siden inneholder:


Instruksjonshefte

Kursinnhold - med og uten video

Psykoedukativte videoklipp

Evalueringsverktøy


Hva er psykoedukasjon?


Psykoedukasjon er psykologisk kunnskapsformidling, og i dette tilfellet psykologisk 
kunnskapsformidling om hvordan man fremmer trygghet, livsmestring og helse i skolen. 


Målgruppen 

Hensikten med dette programmet er at de ansatte i skolen skal få kunnskap om hvordan de kan 
tilrettelegge hverdagen for alle elever, men følgende grupper spesielt:


Elever med temperamentsmessige utfordringer

Elever med belastende omsorgserfaringer


Vi retter også søkelyset mot situasjoner som mange opplever som utfordrende. Kjennetegnende 
for situasjonene vi fokuserer på er at de er preget av:


Konflikt og stress


Hensikten er å øke de ansattes bevissthet på hva elever trenger fra de ansatte for å fremme 
trygghet, livsmestring og helse. 

Kursets innhold


Kurset bygger på fagfeltet Tilknytning og Mentalisering (Brandtzæg mfl., 2019). Både voksne og 
elever kan ha ulike grunner for samme atferd. Det at elever kan ha vanskelig atferd til tider betyr 
ikke at eleven har dårlige egenskaper, men at noe er strevsomt på innsiden, eller at det kan dreie 
seg om misforståelser. 


Voksnes evne og vilje til å mentalisere (dvs. se eleven innenfra, seg selv innenfra og det som er i 
mellom den voksne og eleven) er viktig for skolen og elevenes trygghet og mulighet til å utvikle 
seg på gode måter. 


Kurset benytter seg av flere modaliteter (lyd, bilder, tekst og film). Innholdet er delt inn i film, 
grafikk og tre ulike kort:


Film: Filmene omhandler ulike temaer som er knyttet til relasjonen mellom lærer og elev. Det kan 
være begrepsavklaringer (f.eks. mentalisering og prososial omsorg). Det kan også være filmer som 
utdyper praksis-temaer. I disse filmene synliggjøres elevens opplevelse, lærerens opplevelse og 
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det som utspiller seg imellom disse. Deltakere i filmene er de tre lærerne Tonje, Nathalie og 
Håvard og de to psykologspesialistene Ida Brandtzæg og Stig Torsteinson.


Grafikk: Programmet inneholder grafiske illustrasjoner, dvs. bilder ofte i kombinasjon med tekst, 
som uttrykker et budskap eller en idé (f. eks. Behovstriangelet).


Læringskort: Dette er en annen hjelp til refleksjon hvor forskning og teori presenteres på en 
lettfattelig måte. Ønsker man å fordype seg i innholdet, har vi gjort forsknings- og teorireferanser 
til læringskortene tilgjengelige i manualen.


Tiltakskort: Tiltakskortene har til hensikt å fremme handlinger som styrker relasjonen mellom 
lærer og elev og kan ha helsemessige gevinster for dem begge.


Refleksjonskort: Refleksjonskortene tar utgangspunkt i film, grafikk, læringskort og tiltakskort og 
har også til hensikt å fremme mentailsering.


Praktisk gjennomføring av kurset


Dette programmet vil fungere optimalt i forbindelse med prosessarbeid og til å supplere boken 
«Se eleven innenfra» (Brandtzæg, Torsteinson & Øiestad, 2016). Hva gjelder selve 
kursgjennomføringen anbefaler vi følgende: 


Beregning av tid: Psykoedukasjonskurs på minst 6 økter à 90 minutter og sørger for at kurset 
varer i minst 5 uker. Vi anbefaler at dere går igjennom alle kortene som er lagt inn i hvert kapittel. 
Kapittel 2, 3 og 4 er store kapitler og om mulig kan det være fint å bruke noe lengre tid på disse. 
Det blir særlig viktig å bruke lengre tid på kapittel 2 dersom deltakerene i veiledningsgruppen er 
ukjente med COS. Kapittel 3 og 4 inneholder temaer som kan skape mye diskusjon. Vurder derfor 
hvor mye tid dere ønsker sette av til dette.


Brukersnittet i programmet: Du trykker på f.eks. kapittel 1 bilde. Du vil da kunne følge 
prosessen ved å klikke deg igjennom kurset. Innholdet presenteres i en logisk rekkefølge. 
programmet består av både bilder og video.


Kursleder sin oppgave: Kursleder sin fremste oppgave er å legge til rette for at deltakere får 
anledning til å reflektere underveis. Kurset inneholder egne stoppesteder med refleksjonskort. 
Problemstillingene som presenteres på refleksjonskortene tar utgangspunkt i det som er nettopp 
presentert og åpner for at deltakerne kan relatere innholdet eget arbeide. Stoppestedene bør 
vektlegges, og kursleder har som oppgave å lage en god og trygg ramme for at deltakerne får 
bearbeidet materialet underveis. 


Ved refleksjonskortene er det tid for å lære og føye til informasjon. Ut fra en vurdering av 
gruppedynamikk, hvilken retning diskusjonene tar og hvor lett deltakerne tar til seg stoffet er det 
opp til kursleder å avpasse hvor mye tilleggsinformasjon som deltakerne skal introduseres for.


Det viktig å følge deltakerne når dere har refleksjonstopp. Det er ikke nødvendig å gå igjennom 
alle refleksjonsspørsmålene i refleksjonskortet like nøye, siden det kan føles overveldende for 
deltakerne. Det er du som kursholder som velger ut spørsmålene som stilles. Hvis deltakerne 
begynner å reflektere og diskutere av seg selv, kan du stille noen av spørsmålene som fremmer 
utdypelse. Unngå å stille spørsmål knyttet til temaer som deltakerne allerede har dekket av seg 
selv. 


Vi anbefaler at du som kursholder setter deg inn i refleksjonskortene. På den måten vil du vite hva 
som kommer underveis i kursforløpet. Dersom du vet at dere snart skal stoppe opp og diskutere 
et tema en deltaker spør om, vil det være lettere for deg å strukturere tiden underveis i kurset.
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Vedrørende taushetsplikt


I forbindelse med arbeidet som utføres ved å gå igjennom Se Eleven Innenfra programmet det 
viktig å kjenne til læreres taushetsplikt, begrensningene i taushetsplikten og opplysningsplikt.


Reglene om taushetsplikt er særlig begrunnet i hensynet til personvern og for at befolkningen skal 
kunne ha tillit til forvaltningen. Både opplæringsloven og barnehageloven henviser til 
forvaltningslovens regler om taushetsplikt.


Hovedregelen er at de ansatte i barnehage og skole plikter å hindre at andre får adgang eller 
kjennskap til det vedkommende i forbindelse med arbeidet får vite om barnets eller elevens 
personlige forhold, jf. forvaltningsloven § 13.


De ansattes taushetsplikt omfatter for eksempel opplysninger om barnets slektskaps-, familie- og 
hjemforhold, helse, karakter- og følelsesliv, atferdsvansker. Opplysninger om at en elev har vedtak 
om spesialundervisning eller et barn har vedtak om spesialpedagogisk hjelp regnes som 
personlige forhold. 


Hvordan gjennomføre dette programmet og samtidig ivareta taushetsplikten? Det finnes en rekke 
begrensninger i taushetsplikten som gjør det mulig å samarbeide med andre for å kunne følge opp 
barn og elever.


Intern kommunikasjon: Det følger av forvaltningsloven § 13 b nr 3 at taushetsplikten ikke er til 
hinder for «at opplysningene er tilgjengelige for andre tjenestemenn innen organet eller etaten i 
den utstrekning som trengs for en hensiktsmessig arbeidsordning.» Denne bestemmelsen åpner 
for at de ansatte på den enkelte skole eller barnehage har adgang til å meddele opplysninger om 
barnets personlige forhold til hverandre. Det er en forutsetning at det er hensiktsmessig i arbeidet 
med barnet. 


Det er viktig å merke seg at denne bestemmelsen ikke kan benyttes i relasjon til andre etater, for 
eksempel til helse-, sosial- eller barnevernstjenester.


Anonyme drøftinger: Forvaltningsloven § 13 bokstav a nr 2 gjør unntak fra taushetsplikten for 
anonymiserte opplysninger. Som vilkår for at taushetsplikten oppheves, krever loven at 
opplysningene gis i statistisk form, eller ved at individualiserende kjennetegn utelates på annen 
måte. Så lenge det samarbeidet som er nødvendig, kan gjennomføres ved at barnet er 
anonymisert, setter taushetsplikten ingen begrensninger for samarbeid. Det må understrekes at 
anonymitet innebærer at det ikke på noen måte skal være mulig å finne ut av hvilke barn 
opplysningene gjelder.


Samtykke: Dersom den som har krav på taushet samtykker i at opplysningene gjøres kjent for 
andre, oppheves taushetsplikten så langt som samtykket gjelder, jf. fvl. § 13 a nr. 1.


Kursleders innstilling til kursdeltakerne


Vi har samlet #6 tips slik at du kan ta dem med deg når du møter dine kursdeltakere.


Tips #1: Møt opp til tiden


La kursdeltakerne slippe å bekymre seg for om du dukker opp. Vær ute i god tid så du har 
handlingsrom om en teknisk komplikasjon skulle oppstå – det gjør det alltid (nesten) – og du får 
tid til å gjøre deg kjent med de du skal være kursholder for. 
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Forberedelse: 

Beregn tid til oppstart av PC, sjekk av mikrofon, sjekk av WIFI, pålogging på hjemmesiden og 
pålogging på din online plattform om kurset avholdes digitalt. Ha nødvendige telefonnumre klare i 
tilfelle du støter på forsinkelser.


Tips #2: Start med «bli kjent» prosessen 

Folk har ulike kunnskapsnivå og erfaring. Når du skal presentere eller kommunisere, MÅ du vite 
hvem du snakker med.


Forberedelse: 

La deltakerne få presentere seg og vær nysgjerrig på erfaring, utdanning og spesiell kompetanse. 
Anerkjenn hva de kan og vær nysgjerrig på hva de forventer av kurset. Er folk «tvunget» til å delta, 
må du vinkle kommunikasjonen annerledes enn om det er supermotiverte folk i gruppa. Uansett; 
aksepter de ulike ståstedene.


Tips #3: Vær passe forberedt 

Vær forberedt på innholdet i kapittelet du skal presentere, men husk også at det er ting du umulig 
kan forberede deg på: Uventede spørsmål fra gruppen, uventede diskusjoner, tekniske problemer, 
forsinkelser etc.


Forberedelse: 

Sett av tid i kalenderen til å forberede deg. Ikke vent til siste kvelden. Ha kontroll på tiden, men 
legg alltid inn slingringsmonn for spørsmål og diskusjoner. Tenk over hva som er de viktigste 
poengene slik at du lettere kan velge bort det som er mindre viktig hvis noe skjer og du får 
dårligere tid.


Tips #4: Hold deg til temaet i kapittelet 

Hvert kapittel inneholder kun to til tre hovedpoenger - prioriter å gå i dybden av dem. Det hjelper 
også deltakerne å holde fokus. Du trenger ikke å snakke om emner du ikke mestrer.


Forberedelse: 

Følg programmet og hold fokus. Ikke gå inn i tema som belyses i kommende kapitler. Hvis noen 
spør om et fremtidig tema, kan du anerkjenne spørsmålet og si at dere kommer tilbake til det 
senere i programmet. Får du spørsmål du ikke kan svare på, er det helt i orden. Ikke prøv å være 
perfekt. Det holder å være «god nok». Anerkjenn spørsmål du finner vanskelig svare på og si at 
det skal du finne mer ut av det til neste gang.


Tips #5: Ikke ta piffen fra gruppedeltakerne


Om du er begeistret for boken eller programmet «Se Eleven innenfra», gleder det oss. Men du må 
passe deg for å bli «for begeistret» og snakke for mye rundt det som står på plansjene og nevnes i 
filmene. Din hovedoppgave er gjøre deltakerne aktive og involverte i stoffet - og det gjøres best 
ved å lytte og være interessert i deres refleksjoner. 
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Forberedelse: 

Innstill deg på å være lyttende, du trenger ikke formidle alt du kan om temaet. Hvis du over-
forklarer kan du komme du til å provosere noen og skape opposisjon. En dialog mellom 
likesinnede fagpersoner gjør dynamikken helt annerledes.


Tips #6: Vær deg selv


Det holder at du er deg selv. Ikke prøv å vær mer morsom eller mer alvorlig enn det som er 
naturlig for deg. Du kan gjerne dra noen morsomme poenger om det faller deg naturlig, men 
fokuser for all del på det faglige innholdet i programmet og jobb med å være til stede. 


Forberedelse: 

Ikke prøv å være en morsom, dyp eller kul kursholder. Vær deg selv - det funker best! Fokuser på 
å formidle noe av verdi. Konsentrer deg om de faglige poengene i programmet. Om du bruker 
eksempler fra egen praksis bør de være illustrerende for kapittelets tema. Lytt til deltakernes 
eksempler fra praksis - organiser også disse slik at de blir illustrerende.


Kursleders innstilling til kursprosessen


For å lykkes med kurset er det avgjørende at du som kursholder klarer å anerkjenne og forstå 
deltakerenes opplevelser. Det at kursdeltagerne opplever å bli «sett» innenfra, er avgjørende for at 
de skal få tillit til deg som kursholder. Tillit er igjen imperativt for at de ansatte vil ta til seg læring. 
På denne måten er mentalisering og tillit til informasjon tett vevd sammen.


Nivå #1: Undervisning og læring av et innhold som fremmer tillit 

SEI starter med et innledningskapittel. Hensikten med dette kapittelet er å gi deltakerne i kurset 
en anledning til å presentere seg selv og si litt om egen utdanning og arbeidserfaring. De bør også 
få anledning til å si noe om hvordan det er for dem å komme på kurset og hvilke forventninger de 
har.


Kursleders interesse for deltakerenes ståsted er viktig på flere måter. Det muliggjør at innholdet i 
SEI kan tilpasses den enkeltes kursdeltakers utgangspunkt, ønsker og intensjoner. En 
anerkjennelse av deltakerens ståsted reduserer også mistillit (dvs. motstand mot å se på og 
integrere ny informasjon) i kursholder-deltaker-relasjonen. 


Kursdeltakerne blir forberedt på at dette er et kurs hvor man ikke bare skal forstå eleven, men 
også forstå seg selv og relasjonen til eleven. I SEI har vi «godt nok» som et ideal. Det å se på seg 
selv som en person med både sterke og sårbare sider er et godt og nødvendig utgangspunkt for 
refleksjon og egen-utvikling.


SEI går videre til å presentere en modell for å jobbe med mentalisering i kapittel 1 og 2. I disse 
kapitlene inviteres kursdeltakerne med på utforskning og læring om mentaliseringsbegrepets 
innhold og relevans for utvikling av trygghet og tillit. Ved å holdet et fokus på modellen i disse 
kapitlene kan kursholder bidra til at utforskningen skjer innenfor rammen av et relativt lavt 
aktiverings-nivå - som er ideelt med tanke på læring.


Nivå #2: Ny fremvekst av robust mentalisering 

I kapittel 3 og 4 tar programmet for seg elever vi ut fra forskning vet er mest utsatt for negativ 
omsorg i skolen, og vi ser på situasjoner som er forbundet med reduksjon i sensitivitet. Vi regner 
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derfor med at kapittel 3 og 4 vil oppleves som mer utfordrende og kan medføre et økt- 
aktiveringsnivå i gruppa generelt og hos enkelte spesielt. 


Intensjonen er å lage et trygt rom der man kan øve seg på å ta i bruk mentaliserings-modellen i 
SEI og fremme «balansert mentalisering» - selv når aktiveringen øker. Kursleder har i så måte en 
regulerende funksjon ved blant annet å minne kursdeltakere om at «godt nok» den mest ideelle 
måten å se på seg selv.


Til ettertanke: 

Her er en liste som kursleder kan legge seg på minne over tegn på at man er i ferd med å fremme 
mistillit og lukke for læring:


Forsikrer når noe avdekker sårbarheter 

Presenterer quick-fix-løsninger for å roe gruppen

Blir belærende overfor gruppa

Skifter tema når noe blir vanskelig i gruppa

Avviser/bagatelliserer vansker som personalet presenterer

Avdekker og avslører negativ personaltenkning	 

Fyller «ladede øyeblikk» med ord


Grupper med ansatte er et komplekst miljø med tanke på alt som kan skje av uforutsette 
relasjonelle utvekslinger. Vår erfaring er at ensidige synspunkter ofte blir korrigert av andre i 
gruppen, mens perspektivtaking, medfølelse og selvinnsikt utløser mer positiv tilbakemelding. 
Slike positive prosesser bidrar til økt innsikt og forståelse for temaet dette programmet behandler.


Nivå #3: Ny fremvekst av sosial læring 

Alle kapitlene har til hensikt å bidra til å skape et mentaliserende miljø, og i kapittel 5 gjøres dette 
til et eksplisitt poeng. Her presenterer SEI en systemisk forståelse av hva som er den viktigste 
forandringen i en personalprosess – nemlig en økt grad av mentalisering mellom lærere og 
foreldre, mellom kolleger og mellom ledelse og ansatte.


I dette kapittelet gis kursleder en mulighet til å løfte frem et overordnet system-perspektiv - dvs. 
SEI-kurset «lærer» personalet noe om at kontakt og refleksjon er kilden til kunnskap, og at dette 
kan videreføres til hvordan man forholder seg til kollegaer og alle deltakerne i omsorgskollektivet - 
som igjen vil komme elevene til gode.


Kilder: 


Brandtzæg, I., Torsteinson, S. & Smith, L. (2019). Elever og relasjonsbrudd: tilknytningsbasert 
forståelse, utredning og behandlingstiltak. Bind 2. Mikroseparasjoner. Bergen: Fagbokforlaget.


Brandtzæg, I., Torsteinson, S. og Øiestad, G. (2016). Se eleven innenfra: Relasjonsarbeid og 
mentalisering på barnetrinnet. Gyldendal.  
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Om programmet Se Eleven Innenfra (SEI) © 

Bilde #2: Utviklet av 

Psykoedukasjonskurset er utviket av Tilknytningspsykologene i samarbeid med FolkOm. Kurset 
består av et innlednings-kapittel og 5 fagfordypnings-kapitteler:


Bilde #3: Kapittelinndeling 

Innledning: Oppstart og forberedelse til SEI programmet

Kap #1: Veien til trygghet og utvikling

Kap #2: Den mentale kikkerten

Kap #3: De mottakelige elevene

Kap #4: Når nøden er størst

Kap #5: Den mentaliserende kulturen


Tilleggsinformasjon: 

Kurset er bygd opp på følgende måte: Først en forberedelse på kursets innhold, kapittel 1 og 
2 presenterer mentaliserings-modellen, kapittel 3 og 4 er praksisorientert og i kapittel 5 ser vi 
på hvordan mentalisering utvikles og bevares av omsorgs-systemet rundt eleven også etter at 
kurset er avsluttet.


Bilde #4: Kursinnhold


Film

Grafikk

Læringskort

Tiltakskort

Refleksjonskort


Tilleggsinformasjon: 

Gi en kort innføring i hvordan kurset benytter seg av flere modaliteter (lyd, bilder, tekst og film). 
Innholdet er delt inn i film, grafikk og tre ulike kort:


Film: Filmene omhandler ulike temaer som er knyttet til relasjoner mellom voksne og 
elever. 

Grafikk: Programmet inneholder grafiske illustrasjoner.

Læringskort: Dette er en annen hjelp til refleksjon hvor forskning og teori presenteres 
på en lettfattelig måte. 

Tiltakskort: Det er tre typer tiltakskort. To har til hensikt å øke bevisstheten og 
forståelsen av reaksjoner i henholdsvis eleven og den voksne (se eleven innenfra og se 
seg selv innenfra). Den tredje typen fokuserer på handlingene til den voksne (se det 
som er i mellom).

Refleksjonskort: Refleksjonskortene tar utgangspunkt i film, grafikk, læringskort og 
tiltakskort.


Bilde #5: Regler for bruk av materialet 

Alt materiale i dett programmet er beskyttet av opphavsretten. Det vil si at det ikke er 
tillatt for kursdeltaker å ta film, lydopptak eller bilder under kurset. 
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Kursholder kan vise SEI kursmateriale, kopiere og dele ut SEI arbeidshefte til 
kursdeltakere. 
Ut over dette kan kursholder ikke kopiere, gi bort eller selge manual, film, grafikk, 
læringskort, tiltakskort eller refleksjonskort til andre. 

Tilleggsinformasjon: 

Grunnen til disse reglene er at utviklerne ønsker at alle som skal bruke programmet har fått en 
kvalitetssikrende opplæring og bruk av programmet er i henhold til manualen.


Bilde #6: Hvordan bruke dette kurset? 

Dette er et tilknytningsbasert psykoedukasjonskurs. Kurset står på egne ben, men det anbefales å 
også lese boken «Se Eleven Innenfra».


Referanse: Brandtzæg, I., Torsteinson, S. og Øiestad, G. (2016). Se eleven innenfra: 
Relasjonsarbeid og mentalisering på barnetrinnet. Gyldendal.   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Innledning: Oppstart og forberedelse til SEI programmet 

Bilde #8:  

Innledning: Oppstart og forberedelse til SEI programmet

Kap #1: Veien til trygghet og utvikling

Kap #2: Den mentale kikkerten

Kap #3: De mottakelige elevene

Kap #4: Når nøden er størst

Kap #5: Den mentaliserende kulturen


Bilde #9: SEI-Kursets formål 

Ved å se oss selv, elevene i skolen og foreldrene innenfra ønsker vi med dette kurset å:


Styrke de ansattes bevissthet og kunnskap om hvordan man fremmer en opplevelse av 
trygghet i alle elever generelt, og de utsatte elevene spesielt. 

Styrke de ansattes bevissthet og kunnskap om hvordan man fremmer elevenes opplevelse av 
tilhørighet til avdelingen og skolen.

Styrke de ansattes bevissthet og kunnskap om hvordan man danner et «omsorgskollektiv» 
sammen med elevenes foreldre, og da særlig foreldrene til de utsatte elevene.


Tilleggsinformasjon: 

I forbindelse med arbeidet som utføres ved å gå igjennom Se Eleven Innenfra programmet er 
det viktig å kjenne til læreres taushetsplikt, begrensningene i taushetsplikten og 
opplysningsplikt. Hovedregelen er at de ansatte i barnehage og skole plikter å hindre at andre 
får adgang eller kjennskap til det vedkommende i forbindelse med arbeidet får vite om barnets 
eller elevens personlige forhold, jf. forvaltningsloven § 13. 

Det finnes en rekke begrensninger i taushetsplikten som gjør det mulig å samarbeide med 
andre for å kunne følge opp barn og elever. Det følger av forvaltningsloven § 13 b nr 3 at 
taushetsplikten ikke er til hinder for «at opplysningene er tilgjengelige for andre tjenestemenn 
innen organet eller etaten i den utstrekning som trengs for en hensiktsmessig arbeidsordning.» 
Denne bestemmelsen åpner for at de ansatte på den enkelte skole eller barnehage har 
adgang til å meddele opplysninger om barnets personlige forhold til hverandre. Det er en 
forutsetning at det er hensiktsmessig i arbeidet med barnet. For ytterligere opplysninger se 
side 4 og 5 i manualen.


Bilde #10: SEI film #velkommen 

Innhold i filmen: 

I denne introduksjonsfilmen snakker vi om temaene vi skal arbeide med i dette programmet. 
Hovedpoenget er at det alltid vil være en håndfull elever i klasserommet som er avhengige av 
at vi anstrenger oss litt ekstra for at de skal kjenne seg trygge. Vi snakke også om hvorfor 
trygghet er så viktig og at trygghet og tillit er sammenvevde fenomener. Til slutt snakker vi om 
hvordan tillit til den voksne, også gjør det lettere å høre på den voksne og lære av den voksne.


Bilde #11: Presentasjon av kursguiden 

Snakkeboble voksen: Hei, jeg er din guide gjennom kurset Se Eleven Innenfra. Kurset bygger på 
tilknytningspsykologi.
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Tilleggsinformasjon:


Animasjonen skal følge deltakerne igjennom programmet og presenterer bl.a. forskning og 
oppfordrer til refleksjon.


Bilde #12: Tilknytningspsykologi 

Snakkeboble voksen: Kurset vektlegger trygghet fordi trygghet er uløselig knyttet til mental helse 
og livsmestring.


Tilknytningspsykologien hevder at det å være i stand til å kjenne seg trygg med andre mennesker 
er den viktigste siden ved mental helse. Trygge relasjoner er grunnleggende for meningsfulle og 
gode liv.


Tilleggsinformasjon:


Moderne tilknytningsteori fokuserer på et et bredt mangfold av fenomener som oppstår i den 
nære samhandlingen mellom elever og omsorgspersoner - da også ansatte i skolen og elever. 
Vi skal se nærmere på de nære samhandlingsprosessene, slik som den affektive 
kommunikasjonen, sensitivitet og mentalisering i samhandling med elever. Vi skal også se 
hvordan nyere nevrobiologisk forskning har kastet nytt lys over sentrale tilknytningsrelevante 
temaer.


Bilde #13: SEI refleksjonskort #betydningen av trygghet og tillit 

Drøft følgende tre påstander i filmen i lys av begrepet livsmestring:


1. Trygghet er en «selvfølge» - alle lærere ønsker at elevene skal kjenne seg trygge i 
klasserommet og på skolen.


2. Å etablere en trygg relasjon er spesielt viktig for elever som lever med risikofaktorer eller 
nevrologiske utfordringer.


3. Det kreves trygghet for å utvikle tilstrekkelig stressregulering og motivasjon for å kunne 
lære. 


I filmen gjøres det til et poeng at å arbeide med trygghet og tillit også kan føre til at barna 
hører mer på den voksne. Hva tenker dere om dette?

Er det slik for deg også, at det er noen du lytter mer til enn andre?


Bilde #14: 

Snakkeboble voksen: Vi ønsker å fremme en kunnskapsbasert praksis ved å fokusere på 
følgende fire punkter.


Bilde #15: Kunnskapsbasert praksis 

Tilknytningspsykologi og forskning: Presentere tilknytningsbasert teori og forskning og gjøre 
dette relevant for ansatte i skolen.

Bevisstgjøring av egne relasjonelle erfaringer: Legge til rette for bevisstgjøring av egne 
erfaringer, styrker og sårbarheter - og hvordan dette påvirker samspillet med elevene.

Elever som trenger ekstra oppmerksomhet: Presentere kunnskap om de elevene som i 
størst grad blir påvirket av relasjonskvaliteten.

Situasjoner som krever ekstra oppmerksomhet: Se nærmere på utfordrende situasjoner 
som gjør det vanskelig å holde oppmerksomheten på elevenes relasjonelle behov.
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Bilde #16: 

Snakkeboble voksen: Både ytre press og personlige sårbarheter kan ligge til grunn for at vi ikke 
alltid er på høyden.


Tilleggsinformasjon:


Ingen er alltid på høyden i alt de gjør. Vi prøver så godt vi kan, likevel er det vanskelig å være 
den beste utgaven av seg selv til alle tider. Både egne sårbarheter og ytre press kan ligge til 
grunn for dette. Sånn sett er vi alle like. Dette skal vi se nærmere på gjennom programmet. 
Det må dessuten sies at det er litt av en jobb lærere har…


Bilde #17: SEI refleksjonskort #oss selv som faktor 1 

Hvordan vil det være for deg å se på egne erfaringer, styrker eller sårbarheter for å øke din 
bevissthet i arbeidet med elevene?

Sett ord på hva som skal til for at slike drøftinger skal kjennes trygt der du jobber.

Det er fire regler for dette kurset som det er viktig å overholde. De tre første reglene ser du til 
høyre. Regel 4 finner du på neste side. Den er kanskje den viktigste av dem alle.


Regel #1 Husk: du bestemmer hva du har lyst til å dele!

Regel #2 Ha respekt for individuelle forskjeller.

Regel #3 Vær fortrolige og vennlige med hverandre.


Bilde #18: SEI refleksjonskort #oss selv som faktor 2 

Regel #4 God nok er det nye perfekte.


Snakkeboble voksen: Hvordan kan «god nok» være det nye perfekte? 

Bilde #19: SEI film #litt av en jobb 

Innhold i filmen: 

Hovedpunktene i filmen dreier seg om at lærerjobben er krevende og at det ikke er mulig å 
være perfekt i en jobb hvor man har ansvaret for så mange elever med så mange ulike behov. 
Det diskuteres videre hva som er godt nok, og vi løfter frem at det dreier seg om å gi hver 
enkelt elev en overvekt av positive erfaringer slik at de vil kunne bygge tillit til at du som 
voksen vil dem vel. 

Videre diskuterer vi hvorfor vi mener at god nok er det nye perfekte. Dette skyldes blant annet 
at det å akseptere at vi ikke er perfekte gir rom for refleksjon og reparasjon. I tillegg vil barna 
lære at det er trygt å feile om vi viser dem at vi ikke trenger å være perfekte.


Bilde #20: 

Snakkeboble voksen: Når vi tåler at vi ikke er perfekte, lærer vi barna at det er trygt å ikke være 
feilfri. 
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Bilde #21: 

Snakkeboble voksen: Å ta innover seg at vi ikke er perfekte, gir rom for refleksjon og dermed 
utvikling.


Tilleggsinformasjon: 
 Mye tyder på at det er  rom for forbedring når det gjelder å arbeid med relasjonskvalitet 
mellom ansatt og elev i skolen. 


Norsk forskning viser at rundt 20 % av elevene opplever at læreren «liker meg ikke» 
(Wendelborg, 2011). 

Konfliktfylte relasjoner mellom lærer og elev ser ut til å predikere redusert samarbeid, at 
elevene er mindre positive til å gå på skolen, samt økning i atferds- og 
konsentrasjonsproblemer.» (Ladd & Burgess, 2001). 

Elever med lav kvalitet på relasjonen til lærer viste høye nivå av kortisol gjennom hele 
uken. Elever med konfliktfylte relasjoner med læreren viste aller lavest evne til å 
nedregulere stress (Ahnert, ofl., 2012). 


Bilde #22: SEI læringskort #hva inneholder + skålen 

En overvekt av positive erfaringer» - hva er det?


Snakkebobler voksen: 
1. Klar overvekt av beroligende respons når eleven er ute av seg.

2. Overvekt av støttende responser når eleven utforsker.

3. Tilstrebe å ikke avvise eleven når barnet formidler at det trenger deg.

4. Absolutt unngå å skremme eller være skremt av eleven.

5. Tilstrebe å være stødig og god i din kontakt med eleven.


Bilde #23: SEI film #bli kjent med lærerne 

Innhold i filmen: 

I denne filmen presenteres de tre lærerne vi skal følge gjennom kurset. Det er Nathalie, 
kontaktlærer ved en barneskole, Håvard, kontaktlærer på en videregående skole i helse-og 
oppvekstfag og Tonje, som er kontaktlærer på en ungdomsskole. Lærerne snakker om hva de 
liker ved jobben sin og hva de kan synes er utfordrende.


Bilde #24: SEI refleksjonskort #bli kjent med gruppa 

DRØFT SEI FILM


Hva er det beste med jobben?

Hva er det vanskeligste?

Se for deg en elev eller situasjon som utfordrer deg og hvordan du prøver å løse denne i dag. 
Skriv gjerne ned betraktningene dine på et ark. 

Hva ønsker du at dette kurset skal gi deg?
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Kapittel 1 Veien til trygghet og utvikling 

Bilde #2: Kapitteloversikt 


Innledning: Oppstart og forberedelse til SEI programmet

Kap #1: Veien til trygghet og utvikling

Kap #2: Den mentale kikkerten

Kap #3: De mottakelige elevene

Kap #4: Når nøden er størst

Kap #5: Den mentaliserende kulturen


Bilde #3:  

Copyright - «Ikke tillatt å ta film, lydopptak eller bilder under foredragene. Manual, handouts og 
filmmaterialet kan ikke kopieres, gis bort eller selges til andre».


Bilde #4: Overordnede mål 

Vi skal snakke om mentalisering som et overordnet prinsipp for å kunne fremme trygghet i 
eleven.

Vi skal skal snakke om alle fordelene som er forbundet med å fremme trygghet og tillit.

Det tredje målet er å forstå at trygghet også handler om tilhørighet til eleveregruppen og 
skolen som sted.


Bilde #5: SEI Refleksjonskort #før vi starter 

Kan dere komme på eksempler fra uken som gikk på det vi har gjennomgått?

Hent frem den spesielle eleven dere skulle ha i mente gjennom kurset. 


Minn deltakerene på de fire gruppereglene:


Regel #1 Husk: du bestemmer hva du har lyst til å dele!

Regel #2 Ha respekt for individuelle forskjeller.

Regel #3 Vær fortrolige og vennlige med hverandre.

Regel #4 God nok er det nye perfekte.


BIlde #6: Overgangsplansje: Mentalisering 

Tilleggsinformasjon:


Forbered deltakerne på at vi i dette kapittelet bare skal få en introduksjon til hva mentalisering 
dreier seg om, og at vi skal gå mer i dybden i neste kapittel, kapittel 2.


Bilde #7: SEI film #tre sider ved mentalisering 

Innhold i filmen:


Mentalisering er veien til å fremme trygg tilknytning i eleven. Det orienteres om tre sider ved 
mentalisering (senere kalt de tre linsene i den mentale kikkerten): Se eleven innenfra, se seg 
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selv innenfra og se det som er i mellom deg og eleven. Denne inndelingen kommer vi tilbake til 
i det neste kapittelet. Vår mentaliseringsevne kan utvikles, dvs. vi kan stadig bli bedre til å:


Forstå at egen og elevens atferd er på meningsfulle måter knyttet til indre, mentale 
tilstander.

Forstå og tolke andre mennesker - og forstå andre med psykologisk dybde.

Ha eierskap og ansvarlighet for egne handlinger og valg (self-agency), slik at vi ikke 
bare blir offer for «det som skjer». 

Regulere egne og elevens følelser.

Forstå hvordan ulike personer opplever verden forskjellig.


Bilde #8: SEI grafikk #tre sider ved mentalisering 
 

Tilleggsinformasjon: 

Vi kan anvende vår kapasitet til å mentalisere igjennom tre ulike linser: Se eleven innenfra. Se 
deg selv innenfra. Se det som er imellom. Når vi klarer å mentalisere, hjelper det oss til å være 
ivaretakende. Når vi holder det mentale fokuset, er sjansen større for at eleven kjenner seg 
forstått og at vi har godhet for eleven.


Bilde #9: SEI refleksjonskort #et mentalt fokus 

MENTALISERING


Snakkeboble voksen 1: Forsøk å snakke litt om forskjellen mellom å fokusere på atferd vs det 
mentale?

Snakkeboble voksen 2: Kan du kjenne igjen at det kan være vanskelig å holde et mentalt fokus - 
at det er lett å gå over til et atferdsfokus?


Tilleggsinformasjon:


Hjelp deltakerene til å reflektere rundt at det ikke alltid er lett å holde et mentalt fokus. Forsøk 
å hjelpe dem med å komme på eksempler på når vi plutselig og utilsiktet kan bytte over til et 
atferdsfokus. Hva kjennetegner de situasjonene?
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Å skifte til atferdsfokus kan skyldes at vi trigges av elevens atferd eller følelser, og resulterer 
ofte i at vi korrigerer oppførselen til eleven uten å vise eleven at vi kan forstå bakgrunnen for 
han eller hennes atferd. Fordi vi er trigget kan også reaksjonene være preget av strenghet og 
bråhet, eller det kan gjøre at vi ikke orker å forholde oss til eleven. 


Bilde #10: Overgangsplansje: Trygghet og tillit 

Bilde #11: SEI læringskort #mentalisering skaper tillit 

JEG VIL DEG VEL


Snakkeboble lærer 1: Trygghet nevnes på nesten alle lister som  handler trivsel, helse og 
livsmestring.

Snakkeboble lærer 2: Når jeg klarer å mentalisere deg, er det lettere for deg å ha tillit til at jeg vil 
deg vel.


Tilleggsinformasjon:


Med denne plansjen ønsker vi å hjelpe deltakerene til å forstå hvordan mentalisering fremmer 
elevens opplevelse av at vi vil han/henne vel. En viktig komponent i tillit er elevens tro på at de 
voksne vil han eller henne godt. Erfaringer med nettopp dette gir muligheter for trygg 
tilknytning.


Bilde #12: SEI film #mentalisering skaper tillit  

Innhold i filmen: 

I filmen går vi igjennom alle fordelene som er knyttet til tillit. Om en elev har tillit til den voksne 
vil dette påvirke hvordan eleven leser han eller henne (mind reading). Tillit gjør at eleven leser 
den voksne mer positivt, har tro på at den voksne har positive intensjoner, vil være mer åpen 
og nysgjerrig på hva den voksne har å si (åpner opp motorveien for læring), vil våge å komme 
til den voksne med vanskelige ting, ber lettere om hjelp og har generelt sett mer ro i nærværet 
av voksenpersonen.


Bilde #13: SEI læringskort #tillit gir trygghet 

JEG VIL DEG VEL


Snakkeboble 1: Tillit  til at den andre liker deg og vil deg vel, er selve kjernen i det å være trygg. 

Snakkeboble 2: Når du har tillit til meg, påvirker det hvordan du leser meg og mine intensjoner,  
hvordan du hører på meg og hvordan det føles inne i deg.

Snakkeboble barn: Og jeg kan komme til deg hvis noe er leit.


Tilleggsinformasjon:


Det er ikke bare eleven som vinner på å få en tillitsfull og trygg relasjon til den voksne. Den 
voksne vil merke at det er flere ting som blir lettere om man har greid å utvikle tillit. Det er 
blant annet omfattende dokumentasjon på at læreres relasjonsbygging til elevene har stor 
betydning for hvorvidt utøvelsen av klasseledelse får høy kvalitet (Emmer & Sabornie, 2015). 

Når eleven har tillit til den voksne og tilbringer tid sammen med eleven, kan den voksne bli det 
vi kaller en trygg tilknytningsperson for barnet. Det innebærer at eleven kan søke den voksne 
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når han/hun har det vanskelig og trenger en trygg havn. Enten det er for trøst, beskyttelse, 
regulering av indre uro (lading) eller hjelp til å forstå egne følelser og reaksjoner. 

Bilde #14: SEI læringskort #dimensjonen trygg utrygg 

Snakkeboble voksen: Alle former for relasjoner varierer langs aksen trygg/utrygg - også 
relasjoner mellom ansatte og elever i skolen. 

Tilleggsinformasjon:


En trygg relasjon kjennetegnes ved at eleven har tillit til at den voksne vil han/henne vel og at 
det kjennes uanstrengt og lett å komme til den voksne for å få hjelp både til læring, men også 
med vanskelige temaer og følelser. En trygg relasjon innebærer at læreren blir elevens «gå til» 
person.

Kvaliteten på lærer-elev- og foreldre-elev-relasjonen varierer langs de samme dimensjonene 
som trygg, utrygg A (Unngående tilknytningsstil), og C (Ambivalent tilknytningsstil) (Howes & 
Ritchie,1999). Elever viser også lignende separasjons- og gjenforeningsatferd sammen med 
lærere som de gjør sammen med foreldre. Det er også sammenhenger mellom lærerens 
sensitivitet og elevens atferd i separasjons- og gjenforeningsøyeblikk (Ahnert, Pinquart, Lamb, 
2006). 


Tilleggsspørsmål: 

Hvordan er det å tenke på at elevene kan variere med hensyn til trygghet til deg som ansatt/
lærer. 

Bilde #15:  SEI læringskort #fordelene ved å kjenne seg trygg 

Snakkeboble elev: Jeg er trygg på deg, og det gir meg mange fordeler!


Bilde #16: SEI læringskort #trygghetslisten 

FORDELENE MED FØLT TRYGGHET


Jeg får økt motivasjon for læring og forbedrer mine faglige prestasjoner.

Det styrker min sosiale og emosjonelle utvikling.

Jeg opplever et lavere stressnivå på skolen.

For meg som har tilleggsbelastninger og er i såkalt høy risiko for senere vansker, er det særlig 
viktig å kjenne på at jeg har god kontakt med deg og at du vil meg vel.

Tryggheten til deg har ikke bare betydning her og nå, men også for hvordan jeg klarer meg 
både faglig og sosialt  senere i livet.

Når jeg kjenner på en god relasjon til deg, kjenner jeg meg mindre sint.  Om jeg blir sint, vet 
jeg hvor jeg kan få hjelp. 

Den gode kontakten med deg gjør også at jeg har det bedre og føler meg mindre deprimert.

Jeg får mindre lyst til å droppe ut av skolen, og behovet for spesialundervisning blir redusert.


Bilde #17: SEI refleksjonskort #trygghetslisten 

Har du lyst til å tilføre noe til listen? 

Er det andre fordeler elever kan få når de er trygge på deg?
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Tilleggsspørsmål: 

Hør med deltakerene om de kan gjenkjenne de trygge elevene I klasserommet sitt. Er det 
elever de kan være mer bekymret for?  


Bilde #18: Overgangsplansje: Tilhørighet 

Bilde #19: SEI læringskort #trygghet og tilhørighet 

TILHØRIGHET


Følt trygghet dreier seg ikke bare om å være trygg på de ansatte, men også om å kjenne på 
tilhørighet til en gruppe.


Bilde #20: SEI læringskort #stammetilhørighet 

VÅR SOSIALE HJERNE


Det er viktig at skolen appelerer til det primitive i den sosiale hjernen: Behovet for å tilhøre en 
stamme, eller sagt på en annen måte: «å ha tilhørighet til en gruppe».

I følge psykolog og skoleforsker Louis John Cozolino er det grunnleggende å høre til og å 
kunne bidra til en «stamme». Å ikke kjenne på tilhørighet kan bidra til angst, depresjon og en 
opplevelse av fremmedgjøring/utenforskap. 


Tilleggsinformasjon:


Å kjenne at man hører til og er verdifull i en gruppe øker sjansen for å bli beskyttet. Derfor 
kjenner vi på større grad av trygghet når vi opplever tilhørighet. Mennesker søker mot 
hverandre og til grupper når vi er truet. Å høre til noe fremmer også opplevelsen av å være 
viktig som menneske.


Tilleggsspørsmål: 

Her er noen tilleggsspørsmål som kan bidra til en fordypning:

Hvordan er det å høre at opplevelsen av å høre til er viktig for en grunnleggende 
trygghetsopplevelse? 

Hvordan opplever de ulike elevene på klassen å høre til, tror dere? 

Hvordan tror dere elevene dere har valgt å tenke litt spesielt på, kjenner på tilhørighet?


Bilde #21: SEI læringskort #fordelene med stammetilhørighet 

Snakkeboble elev 1: Jeg kjenner meg hjemme på skolen. 
Snakkeboble elev 2: Jeg kjenner meg verdifull på skolen.

Snakkeboble elev 3: Jeg har et nettverk av lærere og medelever.

Snakkeboble elev 4: Jeg tør å utfordre meg selv både sosialt og faglig.
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Tilleggsinformasjon:


 Elever som ikke er tilknyttet skolen sin opplever at de andre på skolen ikke liker dem, ikke 
kjenner dem, og at lærerne behandler dem urettferdig. De opplever også at læreren ikke 
savner dem eller egentlig ønsker at det skal gå bra med dem (Mouton ofl 1996). 


Bilde #22: SEI grafikk #utenforskap 




Læreren påvirker elevens opplevelse av tilhørighet


Snakkeboble voksen: Mentalisering av eleven fremmer forbindelse og tilhørighet. La oss se på 
hvordan bruk av straff bryter forbindelsen og skaper utenforskap.


Bilde #23: SEI film #straff er mentaliseringssvikt 

Innhold i filmen: 

I filmen drøfter Stig hvordan vi lett kan anvende straff - også de mer skjulte måtene å straffe 
på, som det å på indirekte måter snakke ned eller skyldbelegge en elev. I filmen snakkes det 
også om hvor uheldig det kan være å møte de mottakelige elevene på denne måten og at det 
bryter ned tillit, fremfor å bygge det opp. Tillit til person er tillit til informasjon. Å anvende straff 
gjør det således mindre sannsynlig at eleven vil høre på den voksne og dermed lære av den 
voksne - og det vil også påvirke elevens opplevelse av tilhørighet.


Bilde #24: SEI grafikk #utenforskap 

Straff kan bidra til utenforskap


Snakkeboble elev: Når jeg blir kjeftet på føles det «urettferdig». Da føler jeg meg utenfor og 
dårligere enn de andre.
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Tilleggsinformasjon: 

Drøft hvordan voksnes kjefting og andre negative måter å være på kan gjøre det vanskelig for 
en elev å kjenne at han/hun hører til?


Bilde #25: SEI tiltakskort #8 tilhørighetstips 

8 TIPS SOM SKAPER TILHØRIGHET:


1. Utnytt «hei og ha det»-situasjonene.

2. Utnytt øyeblikk hvor du viser at du gleder deg over han/henne.

3. La eleven få vise frem hvem han/hun er for deg og de andre elevene.

4. Lag små grupper med aktiviteter hvor man har det gøy sammen, og sett sammen gruppene 

med omtanke.

5. Snakk aktivt om hvor viktig man er for hverandre.

6. Vær der for eleven også når eleven viser vanskelig atferd - vær tydelig på at du vil eleven vel.

7. Fortell eleven at han/hun har vært savnet om han/hun har vært borte.

8. Jobb med å sy skolen og hjemmet sammen til et omsorgskollektiv.


Bilde #26: SEI refleksjonskort #å høre til 

Hvorfor er det så viktig å si hei og ha det?

Hva skjer med deg om du kommer inn i et rom og ingen hilser?

Vi har vært gjennom flere måter å fremme tilhørighet til en gruppe på - er det noe du vil vektlegge 
eller legge til?


Tilleggsinformasjon:


Vær nysgjerrig på hva kursdeltakerne tenker om tilhørighetslisten.
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Bilde #27: SEI refleksjonskort #lesehesten 

BOKSIRKEL

Ønsker du å lære mer om dette, foreslå vi å lese følgende kapitler i Se Eleven Innenfra 
(Brandtzæg, Torsteinson & Øiestad, 2016)


.

Kapittel 1: Trygge relasjoner i en relasjonsorientert skole.

Kapittel 2: Hva er tilknytningsteori og hvorfor er det viktig i klasserommet.


Bilde #28: Bearbeiding 

BEARBEIDNING AV KAPITTEL 1


Noe dere likte? Hva er det viktigste dere sitter igjen med fram til nå?

Noe dere ikke likte? Noe dere savner eller er uenige i?

Hvordan er det å dele med de andre i gruppa?

Hvordan er det å lytte til de andre i gruppa?

Det viktigste arbeidet skjer i det daglige. Håper du at noen elever vil merke en endring? 
Fortell…


Tilleggsinformasjon: 

Sett av noen minutter til helt til slutt, slik at dere får bearbeidet kapittelet før dere går fra 
hverandre. Gi også kursdeltakerene en oppgave til neste gang slik at de kan jobbe med stoffet 
frem til dere møtes neste gang (se neste plansje).


Bilde #29: Øvelse 

OPPGAVER TIL NESTE GANG


Øv deg på å ha et mentalt fokus. Legg merke til når det er lett og når det er vanskelig.

Er det noen elever du må jobbe spesielt med for at de skal kjenne på en større grad av trygghet 
og tilhørighet?
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Kapittel 2 Den mentale kikkerten 

Bilde #1 Kapittel tittel: KAPITTEL 2 

DEN MENTALE KIKKERTEN 


Tilleggsinformasjon: 

Dette er et nokså omfattende kapittel. Vi skal utforske mentaliseringsbegrepet dypere og se på 
hvordan den mentale kikkerten kan være til hjelp for å holde et mentalt fokus på eleven, oss 
selv og det som er mellom oss og eleven. Den mentale kikkerten er en metafor for ulike 
metoder vi kan bruke for å styrke mentaliseringskapasiteten vår.

Siden dette er et omfattende kapittel kan det deles opp i både to og tre. Det anbefales 
imidlertid ikke å bruke mer enn tre ganger på kapittelet.

Om kursdeltakerene har god kjennskap til boken «Se eleven innenfra» kan man gå raskere 
gjennom stoffet - og det kan være tilstrekkelig med én økt.


Bilde #2: Kapitteloversikt  

Innledning: Oppstart og forberedelse til SEI programmet

Kap #1: Veien til trygghet og utvikling

Kap #2: Den mentale kikkerten

Kap #3: De mottakelige elevene

Kap #4: Når nøden er størst

Kap #5: Den mentaliserende kulturen


Bilde #3:  

Copyright - «Ikke tillatt å ta film, lydopptak eller bilder under foredragene. Manual, handouts og 
filmmaterialet kan ikke kopieres, gis bort eller selges til andre». 

Bilde #4: Overordnede mål kapittel 2 

Vi skal bruke «Den mentale kikkerten» til å «Se eleven innenfra», «Se oss selv innenfra» og «Se 
det som er i mellom». La oss se på de ulike linsene:

Når vi skal se eleven innenfra: «Behovstriangelet». 

Når vi skal se oss selv innenfra: «Vippen» og «Grønne og Røde Reaksjoner» 

Når vi skal se på det som er i mellom: «Lys i Lampen» og «Brudd og Reparasjon»


Tilleggsinformasjon: 

Tilleggsinformasjon: Med metaforen den mentale kikkerten mener vi ulike grep vi kan ta for 
å mentalisere. Vi kan bruke Behovstriangelet for å forstå hvilke behov en elev har - altså en 
hjelp til å se eleven innenfra. Når det gjelder å holde det mentale fokuset på oss selv, kan vi 
følge med på egen vippe og om vi får grønne eller røde reaksjoner inne i oss. Røde reaksjoner 
er en betegnelse på reaksjoner som kan skape handlinger som fører til at eleven opplever at vi 
distanserer oss fra han eller henne.


Vi skal også se hvordan den mentale kikkerten har linser som hjelper oss med å fokusere på 
det som er i mellom oss voksne og elevene. Greide vi å være med eleven på måter som gjorde 
at han eller hun opplevde kontakt med oss - og dermed ble vitalisert eller kom over i en annen 
affekttilstand, kaller vi dette «Lys i lampen». Der vi ikke greier å møte eleven på en måte som 
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fremmer en opplevelse av forbindelse, snakker vi om brudd. Brudd kan være både små og 
store, men forbindelsen kan heldigvis gjenopprettes om vi gjør reparasjoner.


Bilde #5: SEI Refleksjonskort #før vi starter


Kan dere komme på eksempler fra uken som gikk på det vi har gjennomgått?

Hent frem det spesielle eleven dere skulle ha i mente gjennom kurset. 

Gi gruppen tid til å bearbeide eksempler fra forrige uke og hjelp deltakerene med å hente frem 
det spesielle eleven de skal ha i mente gjennom kurset. 


Minn deltakerene på de fire gruppereglene:


Regel #1 Husk: du bestemmer hva du har lyst til å dele!

Regel #2 Ha respekt for individuelle forskjeller.

Regel #3 Vær fortrolige og vennlige med hverandre.

Regel #4 God nok er det nye perfekte.


Bilde #6:  Oversiktsplansje del 1 av kapittel 2 Se eleven innenfra 

Tilleggsinformasjon: 

I første del av dette kapittelet skal vi se på hvordan den mentale kikkerten kan hjelpe oss med 
å Se Eleven Innenfra.


Bilde #7: SEI grafikk #se bakenfor atferden 

DEN MENTALE KIKKERTEN: Se eleven innenfra


Bilde #8: SEI læringskort #se bakenfor atferden 

HVORFOR ER DET SÅ VIKTIG Å SE ELEVEN INNENFRA

JO, FORDI ELEVEN TRENGER Å KJENNE AT DERE ER SAMMEN


Snakkeboble elev: Når jeg opplever meg sett av deg, når du føler det jeg føler - gir det meg en 
opplevelse av samhørighet og at jeg er viktig for deg. Du ser behovet bak atferden min.


Bilde# 9: SEI læringskort #se bakenfor atferden 

DEN MENTALE KIKKERTEN


Snakkeboble voksen 1: Det er ikke alltid like lett å se hvilke behov som ligger bak elevens atferd. 

Snakkeboble voksen 2: Når vi er i tvil, kan «Behovstriangelet» gjøre jobben lettere.


Bilde#10: SEI film #behovstriangelet 

Innhold i filmen:


Filmen redegjør for Behovstriangelet, og starter med å beskrive to grunnleggende behov vi 
mennesker har. Behovet for å være i relasjon og behovet for å stå på egne ben og klare ting 
selv. Behovet for å være i relasjon blir beskrevet som behovet for sikker base og trygg havn. 
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Trygg havn handler om at eleven trenger hjelp fra en viktig lærer for å finne tilbake til større 
grad av indre ro. Eleven kan trenge hjelp med følelser, stress eller slitenhet/overveldelse. Når 
eleven får denne hjelpen, kan han/hun bruke ressursene mer effektivt og få kraft og energi til å 
leke og lære.Men også under lek og utforskning kan eleven ha behov for en relasjon. Det er 
det vi kaller behovet for sikker base. Dette behovet kan dreie seg om at eleven har behov for å 
dele det han/hun opplever eller mestrer. Andre ganger kan det handle om behovet for hjelp 
eller annen form for støtte. Behovet for selvstendighet kan komme til uttrykk som en trang til å 
håndtere følelser selv, og kommunisere egne meninger og tanker. Men barnet kan også ha et 
behov for å kjenne på å få til ting helt på egen hånd eller å være helt alene. Selvstendighet 
hviler på retten til å være sammen. Vi tenker på autonomi som det å kunne bevege seg fritt 
mellom de tre plattformene i Behovstriangelet, altså å kunne kjenne på mulighet til å fritt 
uttrykke behov for trygg havn, sikker base eller selvstendighet.


Bilde #11: SEI grafikk #behovstriangelet 

Bilde #12: SEI grafikk #behovstriangelet 
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Elevens behov for trygg havn


Snakkeboble voksen: Når vi jobber med trygghet er det spesielt viktig å stille inn «Den mentale 
kikkerten» på behovet for «Trygg Havn».


Tilleggsinformasjon: 

Denne grafikkplansjen tydeliggjør at dette programmet har valgt å fokusere på behovet for en 
trygg havn. Både sikker base og selvstendighet er viktig, men en stor del av utfordringene i en 
elev/lærer-relasjon er knyttet til behovet for en trygg havn. Dette kommer til syne i situasjoner 
hvor eleven er ute av seg, er urolig, misfornøyd, gråter, savner, er skuffet, sint, sjalu, frekk, 
søker mye oppmerksomhet osv. 

Bilde #13: SEI grafikk #behovstriangelet 

SE ELEVEN INNENFRA

Elevens behov for en trygg havn


Snakkeboble lærer: Elevens hjerne er som en lampe: Når vi gir forbindelse, settes kontakten i.

Snakkeboble eleven 1: Den trygge havnen er en kjent og trygg lærer – hvor jeg kan få 
beskyttelse, trøst, god kontakt/«lading» og hjelp av deg til å forstå.. 

Snakkeboble eleven 2: Noen ganger er det tydelig for oss begge hvorfor jeg trenger trygg havn.

Andre ganger er det mer utydelig. Uansett kan det være godt at du prøver å forstå meg og at du 
avlaster meg ved å gi meg «lading». 


Tilleggsinformasjon: 

Utsagnet om lampen er lånt fra den kjente psykiateren og forskeren Daniel Siegel. Han har 
brukt denne metaforen for å vise at når en tilknytningsperson tilbyr kontakt og forbindelse, 
skaper det involvering, engasjement og vitalitet i eleven. Dette kan man også se som økt 
hjerneaktivitet, og dermed lyser på en måte også hjernen opp. Kontakt og forbindelse tilfører 
kraft. Det er som om eleven lades opp.
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Bilde #14: SEI grafikk #behovstriangelet 
 

Snakkeboble lærer: Er du trygg på meg, blir ladingen spesielt effektfull.

Snakkeboble elev: Når jeg kjenner meg mer stabil inne i meg og du tilfører meg litt kraft, blir det 
lettere å lære.


Tilleggsinformasjon: 

Forskning på tilknytning viser at elevens tilknytningspersoner er mer effektive i å regulere 
elevens følelser og stress. Det spiller derfor en rolle hvem som møter elevens behov for trøst 
og beskyttelse. Spesielt effektive er de trygge relasjonene. Dette er grundig dokumentert 
gjennom forskning over mange år og på tvers av ulike kulturer. 

Bilde #15: SEI refleksjonskort #trygg havn 

TIL REFLEKSJON


Hvordan er det for deg å være oppmerksom på elever som har behov for en trygg havn?

Å imøtekomme elevens behov for trygg havn henger sammen med elevens kapasitet til å lære. 
Har du merket denne sammenhengen?


Tilleggsinformasjon: 

Gode kontaktøyeblikk, eller lading, virker stressregulerende og gir energi/kraft til eleven. 
Dermed blir det lettere for elevene å leke og lære. Det er ikke alle som synes det er lett å 
imøtekomme behovet for trygg havn. Man kan kjenne på at elevene er krevende, og man kan 
bli både utilpass og utålmodig når elevene trenger trøst og nærhet.


Tilleggsspørsmål: 
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Hvordan er det for deltakerne å gi elevene disse gode kontaktøyeblikkene? Når kan det 
kjennes vanskelig ut? Kjennes det lettere ut dersom man kjenner eleven godt?


Bilde #16: SEI læringskort #dybdelrelasjon 

NOEN ELEVER TRENGER EN DYBDERELASJON MED  DEN ANSATTE/LÆREREN FOR AT 
RELASJONEN SKAL KJENNES TRYGG UT


Bilde #17: SEI film #dybdelrelasjon 

Innhold i filmen: 

Filmen drøfter kanskje det viktigste funnet fra forskning på tilknytning: nemlig at trygge 
relasjoner er mer effektive relasjoner. Trygge relasjoner innebærer også dybde i relasjonen. I 
filmen skisserer Stig opp tre nivåer av dybde.


Bilde #18: SEI læringskort #dybdelrelasjon 

MENTALISERING: FORUTSETNING FOR DYBDE


Jeg vet…krever kjennskap til elevens atferd.

Jeg vet at også du vet…krever kjennskap til elevens forståelse av seg selv. 

Jeg vet at du vet at jeg vet…krever at den voksne og eleven har kjennskap til hverandre, at de 
har en dypere og mer gjensidig relasjon (vel å merke ikke i betydningen rollelik), og at eleven 
vet at du vil han/ henne vel. 


Bilde #19 SEI refleksjonskort #dybdelrelasjon 

Ta i bruk den mentale kikkerten - hvem av dine elever trenger en dybderelasjon?

Hva skal til for å utvikle dette?

Drøft dilemmaene som følger ved å bruke ekstra tid på enkelte elever.


Bilde #20: SEI refleksjonskort #lesehesten 

Ønsker du å lære mer om dette, foreslår vi å lese følgende kapittel i Se Eleven Innenfra 
(Brandtzæg, Torsteinson & Øiestad, 2016):


Kapittel 3: Introduksjon til Trygghetssirkelen

Kapittel 5: Å være sammen med alle elevene


Bilde #21:  Overgangssplansje del 2 av kapittel 2 Se deg selv innenfra 

Bilde #22: SEI grafikk #registrer egne reaksjoner 

Tilknytningspsykologene Side  av 27 75 Copyright © 



SEI Manual 2.1



Se deg selv innenfra


Bilde #23: SEI læringskort #registrer egne indre reaksjoner 

HVORFOR ER DET VIKTIGE Å SE OSS SELV INNENFRA?

JO, FORDI ELEVENE «LESER» DIN MENTALE INNSTILLING


Snakkeboble elev: Jeg har også en mental kikkert - den bruker jeg til se om du har gode 
intensjoner og vil meg vel.


Tilleggsinformasjon:


Elevene følger med på oss. På den måten forsøker de å finne ut om de voksne liker dem og vil 
dem vel, og dermed om de kan kjenne seg trygge eller om de må være på vakt. Elever som 
ikke tror at den voksne vil dem vel vil vegre seg for øyeblikk med kontakt og forbindelse. 

Bilde #24: SEI læringskort #registrer egne indre reaksjoner 

HVORFOR ER DET VIKTIGE Å SE OSS SELV INNENFRA?

JO, FORDI ELEVENE «LESER» DIN MENTALE INNSTILLING


Snakkeboble lærer 1: Jeg må bruke min mentale kikkert og legge merke til hva som skjer inne i 
meg. Jeg må se etter indre reaksjoner som kan være både røde og grønne. 

Snakkeboble lærer 2: Spesielt i situasjoner som jeg synes er utfordrende. 


Bilde #25: SEI film #reaksjonsbarometeret 

Innhold i filmen: 

I filmen redegjøres det for Reaksjonsbarometeret og hvordan det er sammensatt av en grønn 
og en rød side. Dette representerer ubehag og velbehag, eller positive og negative tanker og 
følelser. Barometeret skiller også mellom høy intensitet og lav intensitet.

Både den røde og den grønne siden representerer grove inndelinger av ubehag/velbehag med 
høy og lav intensitet. 
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Bilde #26: SEI læringskort #reaksjonsbarometeret 
 

SE DEG SELV INNENFRA


Rød reaksjon: Du opplever en mer eller mindre intens følelse av ubehag, f. eks. sinne, frykt 
eller kraftløshet. Du kan tenke negativt om barnet. Det kan kjennes som at barnet er i mot deg 
eller andre og vil ødelegge for deg.

Grønn reaksjon: Du opplever mer eller mindre fremtredende følelser av velbehag, som f. eks. 
glede eller engasjement. Tankene dine om barnet/ungdommen er positive. Det kan kjennes 
som om barnet/ungdommen er på lag med deg og trenger deg.


Tilleggsinformasjon:  

På dette bildet har vi lagt til et reaksjonsbarometer som er ment til å hjelpe oss med på å følge 
med på reaksjonene våre.

 Reaksjonsbarometeret har to halvdeler - den grønne og den røde siden. Dette representerer 
ubehag og velbehag, eller positive og negative tanker og følelser. Barometeret skiller også 
mellom høy intensitet og lav intensitet. 

Både den røde og den grønne siden representerer grove inndelinger av ubehag/velbehag med 
høy og lav intensitet. Den røde siden representerer mange fininndelinger med ulik intenstiet, 
som eksempelvis forakt, raseri, sinne, irritasjon, likegyldighet, håpløshet, usikkerhet, 
passivitet, resignasjon. Raseri og forakt innebærer høy intensitet, mens passivitet og 
resignasjon innebærer ofte lavere former for intensitet. Den grønne siden representerer også et 
mangfold som fra intens begeistring, glede og til ømhet.

Barn kan skape både røde og grønne reaksjoner i oss og de kan være av ulike intensitet.  
Reaksjonene kan utløses av både barnets følelser og atferd. Det kan for eksempel være barn 
som gråter eller barn som er skuffet over noe - eller det er barn som ikke hører på oss, er 
langsomme, frekke eller urolige. 

Hvordan vi reagerer kan skyldes ulike faktorer, deriblant våre egne erfaringer med med de 
behov eller atferds/følelsesuttrykk som barnet har.

Den todelte modellen er inspirert av forsker Lisa Feldman Barett som hevder at vi mennesker 
er født med emosjoner som kan deles inn i ubehag og velbehag, med varierende grad av 
intensitet. Det er gjennom erfaringer med tilknytningspersonene at følelsene blir med 
nyanserte og fininndelte. Det skjer gjennom at man får hjelp til å skape mening til egne 
reaksjoner.  
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Bilde #27: SEI grafikk #registrer egne reaksjoner 

MIN MENTALE KIKKERT


Kjenner jeg på ro eller stress i situasjonen?

Kjenner på gode eller negative følelser for eleven?

Tenker jeg gode eller negative tanker om eleven?

Klarer jeg å tenke eller bare handler jeg?

Er bevegelsene mine rolige eller bråe?


Dette er eksempler på punkter som kan være til hjelp for å holde oppmerksomheten på egne indre 
tilstander når vi er sammen med elevene.


Bilde #28: SEI læringskort #røde og grønne reaksjoner 

Snakkeboble elev: Hva ønsker hjernen å fortelle deg med røde og grønne reaksjoner?

Snakkeboble voksen 1: En av de viktigste oppgavene hjernen min har er å forutse hva som skjer 
i fremtiden. Den prøver å gjøre meg så forberedt som mulig.

Snakkeboble voksen 2: Når jeg har grønne reaksjoner tror hjernen at noe bra vil skje, men når 
jeg har røde reaksjoner tror den at noe negativt vil skje.


Tilleggsinformasjon:  

Hjernen forsøker å predikere hva som vil skje basert på våre tidligere erfaringer. Dette er dypt 
menneskelig. Til og med små babyer danner forventninger om hva som vil skje basert på det 
de tidligere har erfart. Tilknytningspsykologiens far John Bowlby kalte dette for indre 
arbeidsmodeller. Forskning viser at en baby som har opplevd en omsorgsperson som 
responderer på signalene sine vil ha en forventning om at omsorgspersonen vil respondere 
neste gang de viser et signal om et behov, det være seg trøst eller bare det å være i kontakt. 
Etterhvert som babyen vokser til får barnet en positiv forventning når det har de behovene det 
tidligere stort sett ble møtt på. Disse forventningene, eller indre arbeidsmodellene, kan vi ha 
med oss inn i voksen alder og det kan prege oss i møte med andre mennesker. Hjernen 
orienterer seg altså basert på tidligere erfaringer.


Bilde #29: SEI #læringskort #røde og grønne reaksjoner 
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Snakkeboble elev: Tar hjernen aldri feil?

Snakkeboble lærer: Jo - den kan gjette feil. Hjernen spør seg: Har jeg vært i denne situasjonen 
før? Da kan det skje at den henter fram minner som ikke passer til den aktuelle situasjonen.


Bilde #30: SEI film #reaksjonsbarometeret - del 2 hjernen kan ta feil 

Innhold i filmen:  

De røde reaksjonene påvirkes av våre erfaringer, vår dagsform, situasjoner og vårt eget 
temperament.

Når vi har røde reaksjoner endres ofte persepsjonen vår, og plutselig ser vi barnet annerledes 
enn vi ellers gjør. Det skjer også ofte et tankeskifte - , f eks kan vi få negative tanker om barnet 
og tillegge det negative egenskaper.

Fordi hjernen forsøker å predikere hva som vil skje basert på våre tidligere erfaringer, kan vi 
også oppleve at hjernen feilpredikerer, eller gir oss«falske alarmer». Dersom vi for eksempel 
opplevde å bli straffet da vi var sinte som barn, vil vi kunne reagere med indre uro, som om 
noe er farlig, når et barn blir sint. Dette er en falsk alarm fordi små barn som er sinte, faktisk 
ikke innebærer fare. 

Det er ikke bare når vi er blitt påført noe vondt at hjernen kan feilpredikere. Andre ganger kan 
det handle om at vi ikke har fått respons på et behov, men har heller blitt oversett eller 
ignorert. Også en mangel på respons gjør at hjernen kan predikere situasjonen som 
ubehagelig eller farlig, og føre til at vi kan reagere med en rød reaksjon. 

Også nyere erfaringer kan ligge til grunn når vi kjenner på et ubehag i møte med barns behov 
og følelser. Kanskje har vi som voksne få mestringserfaringer i møte med et barnas behov. Det 
at strategiene vi tidligere har brukt ikke har ført til at barna ble roligere eller hørte på oss, kan 
også prege prediksjonene våre i situasjonen. 

Nye erfaringer bidrar til at hjerne kan skape nye prediksjoner i en gitt situasjon. Men, også ny 
kunnskap og refleksjon kan bidra til at hjernen leser situasjonen på en ny måte. Det er som om 
nye sider ved situasjonen trer frem og dermed endres også forventingene vi får i situasjonen. 
På den måten vil vi kjenne mindre hjelpeløshet, irritasjon eller usikkerhet i møte med barnets 
behov. Dette gir oss et økt handlingsreportoir som igjen kan gi oss nye og mer mestrende 
erfaringer. På den måten vil hjernen sakte men sikkert predikere på nye måter. Så fra at 
hjernen sender signaler som gir kroppen en ubehagsfølelse, som om noe farlig skal skje (rød 
reaksjon), vil hjernen i stadig økende grad sende kroppen signaler om at dette er trygt og at 
dette skal gå fint (grønn reaksjon). 


Bilde #31: SEI læringskort #vår sosiale hjerne 

Hjernen bruker både indre og ytre informasjon når den skal forberede deg på det som skal 
skje.

Den registrer om du er høy eller lav på aktivering. Om du kjenner ubehag eller velbehag. Den 
registrerer situasjonen med alle sansene dine: syn, lukt, berøring, hørsel og smak.

Ut fra denne informasjonen gjetter den basert på dine tidligere erfaringer. Disse erfaringene 
kan være mer eller mindre passende for den aktuelle situasjonen.


Skrevet på tavlen: Hjernen prøver å forberede oss på det som skal skje.


Bilde #32: SEI læringskort #følelsesminner 

Snakkeboble lærer 1: Alle har både negative og positive minner med seg fra barnehagen, skolen 
og egen familie.

Snakkeboble lærer 2: Mine grønne og røde indre reaksjoner kan være bevisste og ubevisste 
følelsesminner.
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Tilleggsinformasjon::


Det er viktig å tydeliggjøre at vi alle har opplevd både røde og grønne erfaringer. Vi ønsker også 
å løfte frem de voksnes egne erfaringer fra institusjoner som barnehage og skole. Erfaringer fra 
egen familie kan også være med å prege oss i arbeidet med elevene  - både på godt og vondt.


Bilde #33: SEI film #hva lærere fikk deg til å føle 

Innhold i filmen: 

I denne filmen snakker Nathalie, Håvard og Tonje om hvordan ulike lærere har fått dem til å 
føle seg. Lærere  som har  vist dem at de har tro på dem og  som har fått dem til å føle seg 
verdifulle. De snakker også om lærere som har fått dem til å føle seg dumme og håpløse. 
Lærerne reflekterer over hvordan disse relasjonserfaringene preget dem og viser at hvordan 
lærerne deres fikk dem til å føle seg, fortsatt lever i dem.


Tilleggsinformasjon: 

Filmen er inspirert av et sitat fra skoleforskeren Cozoloni, som viser til at vi ikke nødvendigvis 
husker hva en lærer sa til oss, men at vi ofte vil huske hvordan en lærer fikk oss til å føle oss.


Bilde #34: SEI læringskort #følelsesminner 

Snakkeboble elev: Har du et eksempel på hvordan minner kan føre til at hjernen gjetter feil?

Snakkeboble lærer 1: Jeg har mange minner om sinte foreldre og sinte lærere. Jeg kan se for 
meg de sinte øynene, de brå bevegelsene og høre de harde stemmene.

Snakkeboble lærer 2: Selv små sinte elever aktiverer disse minnene og kan skape  negative 
følelser og tanker inne i meg - også i dag, mange år etter.

Snakkeboble lærer 3: Hjernen min tror situasjonen er farligere enn det den egentlig er. Den røde 
reaksjonen er derfor en falsk alarm, i dette eksempelet.


Bilde #35: SEI læringskort #vår sosiale hjerne 

I eksempelet over gjettet hjernen feil. Det som var farlig før, er ikke farlig nå. Når hjernen vår gjetter 
feil, kan den løse situasjonen på to måter:


Den fleksible løsningen: Hjernen kan gjøre en justering ved å tenke på nye måter. Eksempelvis, 
fra å tenke at sinte barn er i mot deg - til å tenke at de trenger noe fra deg. Kanskje føler de 
seg urettferdig behandlet og trenger litt trøst? Du kjenner alarmen tones ned, og følelsen av 
ømhet kommer frem. 

Den «stae» løsningen: Hjernen låser seg og insisterer på å ha rett. Sinte barn er farlige og i mot 
deg. De er utspekulerte og vet akkurat hvilke knapper de skal trykke på. Ikke rart du blir sint 
tilbake.


Skrevet på tavle: Når du trener på mentalisering, trener du opp hjernen til å bli fleksibel. 
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Bilde #36: SEI refleksjonskort #røde og grønne erfaringer 

TIL REFLEKSJON


Se for deg en konkret elev. Tenk gjennom en spesifikk situasjon som ble vanskelig og gå 
gjennom spørsmålene på listen. Du kan også bruke reaksjonsbarometeret.


Har du noen grønne og røde minner fra din egen tid som som elev i skolen? Er du komfortabel 
med det, kan du også snakke om erfaringer fra egen familie, men du bestemmer selv.


Har du noen eksempel på hvordan minner kan føre til at også din hjerne gjetter feil av og til?


Ta i bruk den mentale kikkerten - hvordan påvirker det deg å snakke om disse erfaringene? 


Tilleggsinformasjon:


Her oppfordres det til å reflektere over noe som er blitt vanskelig. Husk å møte deltakerene 
med godhet og forståelse. Empati overfor barna utvikles også gjennom å få empati fra 
kursholder. 


Bilde #37: SEI refleksjonskort #lesehesten 

BOKSIRKEL


Ønsker du å lære mer om dette, foreslår vi å lese følgende kapittel i Se Barnet Innenfra 
(Brandtzæg, Torsteinson & Øiestad, 2016):


Kapittel 4: Se deg selv utenfra


Bilde #38: Oversiktsplansje del 3 av kapittel 2: Se det som er i mellom 

Bilde #39: SEI grafikk #er det lys i lampen? 
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DEN MENTALE KIKKERTEN


Se det som er i mellom.


Bilde #40: SEI læringskort #er det lys i lampen? 

HVORFOR ER DET VIKTIG Å SE DET SOM ER I MELLOM?

JO, FORDI DINE HANDLINGER KAN SKAPE KONTAKT ELLER BRUDD


Snakkeboble lærer: Jeg sjekker om det er «Lys i lampen» - at vi har kontakt og forbindelse.

Snakkeboble elev: Når jeg opplever at du ser, forstår og gleder deg over meg, føler jeg meg vel 
og blir glad, eller: kontakten settes i, og lampen tennes.


Bilde #41: SEI film #handlingsbarometeret 

Innhold i filmen: 
I denne filmen redegjøres det for det vi kaller for handlingsbarometeret. Vi skiller mellom røde og 
grønne handlinger. Også handlingene kan være av mer eller mindre høy intensitet. De røde 
handlingene vil skape et brudd i kontakten med barnet. Se mer om handlingsbarometeret under.


Bilde #42: SEI læringskort #handlingsbarometeret 
 

SE DET SOM ER I MELLOM DERE


Rød handling: Du forsøker å kontrollere barnets atferd og viser lite interesse for barnets indre 
opplevelse. Gjennom både kroppen og ordene kan du kommunisere likegyldighet, hardhet eller 
svakhet.

Grønn handling: Du ser barnets atferd i lys av indre tilstander. Du kommuniserer et ønske om å 
være til hjelp og viser godhet både gjennom ord, kroppsspråk og handling, selv når du er fast.


Tilleggsinformasjon:
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Vi skiller mellom (indre) reaksjoner og handlinger. Ofte har vi indre reaksjoner som ikke 
kommer ut som en handling mot barnet. Vi har da greid å stoppe å handle på reaksjonen eller 
følelsen vår og vi greier å fortsette å se barnet innenfra. 

Røde handlinger innebærer at vi blir harde, svake eller likegyldige. Handlingene preges av et 
atferdsfokus fremfor et mentalt fokus. Og i det brytes kontakten med barnet. Konsekvensen er 
at barnet må håndtere sin mentale tilstand alene. I tillegg skaper vår reaksjon et ytterligere 
ubehag i barnet. Dermed blir det enda mer for barnet å håndtere alene. 

Dette kan gå utover barnets ressursdisponering slik at barnet får mindre krefter og ressurser til 
lek og læring.


Bilde #43: SEI læringskort #den indre balanse 

 

Snakkeboble lærer 1: Jeg har både røde og grønne reaksjoner, det skjer alle. Jeg skal likevel 
prøve å finne en indre balanse, stoppe røde handlinger og slippe grønne handlinger igjennom. Vi 
kaller dette balansekunst.

Snakkeboble lærer 2: Men, jeg er ikke perfekt!

Snakkeboble elev: Jeg merker at du prøver og vil meg vel. 

Bilde #44: SEI film #hva skaper kontakt og lys i lampen? 

Innhold i filmen: 

I filmen snakker Ida om hvordan elever (og særlig elever med mistillitserfaringer) følger med på 
den nonverbale kommunikasjonen. Både stemmeleie, holdninger, hvordan vi beveger oss, 
sukk, ansiktsuttrykk, osv. påvirker hva eleven hører og hvordan eleven oppfatter oss i møte 
med dem. Ordene er mindre viktige enn hvordan vi sier ordene. Samme setning kan således 
ha ulik betydning avhengig av hvordan vi sier setningen, som eksempelvis: «Hva er det som 
har skjedd her?» Denne setningen kan sies med kritikk og oppgitthet eller med omtanke og 
empati. For å jobbe med at elever skal utvikle en opplevelse av kontakt (få lys i lampen) og 
utvikle tillit til at de voksne vil dem, er det derfor vesentlig å være oppmerksom på 
kroppsspråket.


Bilde #45: SEI læringskort #regulering 
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BALANSEKUNST


Snakkeboble voksen 1: Når vi klarer å balansere reaksjonene våre er det lettere å tone oss inn på 

det barnet føler.

Snakkeboble voksen 2: Når vi kjenner oss selv igjen i det barnet føler, opplever barnet å være i 
kontakt med oss.


Tilleggsinformasjon: 

Noen ganger trenger elevene hjelp med vanskelige tilstander eller følelser. Dersom vi har 
balanse i vår egen vippe er det lettere å tone oss inn på det eleven føler. Med det gjør vi det 
mulig for eleven å kjenne at vi ønsker å være sammen med hen når hen har det vanskelig. Å 
tone oss inn er alltid første skrittet. 


Bilde #46: SEI film #emosjonsregulering 

Innhold i filmen: 

I filmen snakker vi om at vi mennesker også jobber med selvregulering samtidig som vi får 
trøst og hjelp med følelsene våre fra andre. Når vi voksne greier å tilby et nærvær, avlaster vi 
dermed barnets selvregulering. Nærværet og den voksnes innlevelse gjør også at barnets 
vonde følelse blir blandet med noe godt. På bakgrunn av dette vil barnet danne en indre 
forventning om at gode ting vil skje når han eller hun har den spesifikke følelsen.

Barnet lærer også at han eller hennes følelser betyr noe. En ytterligere konsekvens av dette er 
at barnet får med seg en erfaring med å ha verdi som menneske.  

Bilde #47: SEI læringskort #omtenksom regulering


OMTENKSOM REGULERING


Ton deg inn på det eleven føler - forsøk å være med - uten å «dytte» på følelsen.

Forsøk å sette ord på det du tror eleven føler. «Nå synes jeg det ser ut som du ble litt lei deg. 
Stemmer det?»

Valider og sett følelsen inn i en kontekst: «Det var jommen ikke rart at du ble lei deg når de andre 
elevene kalte deg det».

Å «dytte» på følelsen er det motsatte av å validere: « Det var vel ikke så farlig?»,  «Store skolebarn 
savner ikke mamma», «Dette må du greie». 

Tilleggsinformasjon: 

I læringskortet viser vi hvordan vi kan tilby en omtenksom regulering. Ved å tone oss inn 
opplever eleven at vi er sammen med han/henne i følelsen. Når vi toner oss inn på en annens 
følelse bruker vi både stemme, ansiktsuttrykk og bevegelser. Ofte kan det også være til hjelp 
for eleven at vi setter ord på det vi tror barnet føler og hjelper barnet med å forstå egen 
reaksjon i lys av situasjonen.

Å tone oss inn på en annens følelse krever ofte at vi gjenkjenne seg selv i eleven, eller å føle 
noe av det eleven føler. Dette kan være en krevende oppgave, særlig når eleven har vonde 
følelser. Ofte kan vi kjenne på et ønske om at den vonde følelsen skal opphøre, eller vi synes 
barnet har overdrevent store følelser og reaksjoner. Et eksempel på dette kan vær at vi tenker: 
« Det kan da ikke være noen grunn til å bli så sint for det lille der?»  eller « hvorfor er de ikke 
mulig å kontrollere seg litt?». Vi mister perspektivet på at det kan det være mange faktorer, i 
tillegg til selve hendelsen, som kan ligge til grunn for at en elev reagerer sterkt eller er urolig.  


Tilknytningspsykologene Side  av 36 75 Copyright © 



SEI Manual 2.1

Når vi greier å tone oss inn på elevens følelse gir vi eleven en positiv erfaring med oss. Dette 
vil prege elevens forventninger til oss. 


Bilde #48: SEI læringskort #vår sosiale hjerne 

Avlastning: Hjernen vår prøver så godt den kan å ligge litt foran i tid. Den bruker tidligere 
erfaringer til å danne seg forventninger om det som skal skje videre. Hensikten er å sikre en 
fornuftig ressursdisponering.


Når elevhjernen forventer at den kan få hjelp med følelser så setter den ikke av så mye 
ressurser til f.eks. «selvtrøst». Den sparer på resursene slik at den har noe til overs til f.eks. lek 
og læring. 

Når elevhjernen forventer at den må være alene med følelser så blir det satt av store ressurser 
til å klare f.eks. «roe-meg ned» jobben» på egenhånd. Resultatet er at eleven blir trøtt og 
slitent og hjernen får færre resurser til læring og utvikling.


Skrevet på tavle: Vi må gi elevhjernen forventninger om at gode ting vil skje.


Bilde #49: SEI læringskort #omtenksom fasthet 

 

Snakkeboble lærer 1: Andre ganger er det nødvendig å vise  fasthet og struktur.

Snakkeboble lærer 1: Jeg ønsker å holde en omtenksom balanse mellom å være fast og god, 
men det er ikke alltid like enkelt.


En skolehverdag må selvsagt inneholde fasthet som f.eks. rutiner og struktur. Det er viktig for 
å gi rom til undervisningstid og vil også bidra til at eleven kjenner at det er noe som er større 
enn dem selv. Dette er trygghetsskapende. Men reglene og rutinene er ikke alltid i tråd med 
elevens ønske eller behov. Samtidig med fastheten vil da eleven trenge at vi også tilbyr en 
forbindelse til det han eller hun føler, når det er mulighet for det. Selv om eleven er lei seg eller 
sint, kan vi ikke alltid gi etter for elevens ønske. Da trenger eleven at vi holder en balanse 
mellom å være fast og god. Selv om vi er opptatt av fasthet, finnes det likevel 
unntakssituasjoner. Noen ganger er det derfor også viktig at vi innser at “regelen” ikke er i tråd 
med det eleven trenger, og at vi da tilpasser oss elevens behov.
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Bilde # 50: SEI film #omtenksomt fasthet 

Innhold i filmen: 

I denne filmen snakker Stig om hvor lett det kan være for oss voksne å tenke at oppgaven er å 
stoppe en elevs atferd når vi skal være faste. Med omtenksom fasthet løfter vi frem 
betydningen av å ha med seg omtenksomhet, også når vi trenger å være faste. 
Omtenksomheten innebærer at vi ikke møter en sint elev med sinne tilbake. En slik reaksjon vil 
ikke eleven kunne bruke på utviklingsfremmende måter. Det samme med en urolig elev. Om vi 
greier å møte eleven med ro, ikke uro, skaper vi et rom for eleven som er utviklingsfremmende. 
En slik reaksjon virker beroligende på eleven der og da, og er også en reaksjon eleven kan 
internalisere og selv bruke ved en senere anledning.


Bilde #51: SEI læringskort #omtenksomt fasthet 

Omtenksom fasthet åpner opp for forbindelse og læring snarere enn beskyttelse og forsvar.

Hovedregelen er - gi beskjed med utgangspunkt i ditt behov, slik at opplevelse av skam og 
skyld reduseres.

Eksempel 1: «Jeg trenger at dere blir rolige nå, slik at jeg kan fortelle om…» vs «Vær stille»

Eksempel 2: «Jeg vil at Maria også skal få være med å leke» vs «Maria må også få være med å 
leke».


Tilleggsinformasjon:


Tilleggsinformasjon: Når vi er er faste uten omtenksomhet kan vi ofte igangsette elevens 
forsvar. Eleven kan kjenne seg angrepet og dårlig. Når vi greier å beholde omtenksomheten, 
blir det lettere for eleven å høre på deg. I tillegg hjelper du eleven til å føle seg bedre og til å 
føle at du vil han/henne vel.

Å ta utgangspunkt i oss/deg: «Jeg trenger…», eller «Jeg vil….» er gode huskeregler for å 
redusere skyldbelegging. Fokuset rettes da mot den voksne, mer enn elevens eventuelt ikke-
ønskede atferd. Vi fremstår som tydelige og balanserte ved å være både fast og god.


Bilde #52: SEI læringskort #omtenksom konfrontasjon 

Snakkeboble lærer: Noen ganger er det også på sin plass å konfrontere. Oppgaven og 
utfordringen er å konfrontere uten at det vekker for mye forsvar i eleven eller elevgruppen.


Bilde #53: SEI film #omtenksom konfrontasjon 

Innhold i filmen: 

I filmen snakker Stig om at det finnes situasjoner i klasserommet som krever en tydelig og 
direkte konfrontasjon. Særlig gjelder dette når temaer som rasisme eller andre negative 
verdisyn eller handlinger kommer opp. Likefullt: også her krever konfrontasjonen en 
omtenksomhet ved at man snakker mer generelt og unngår å skyldbelegge enkeltelever åpent 
foran andre elever.
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Bilde #54: SEI tiltakskort #omtenksom konfrontasjon 

OMTENKSKOM KONFRONTASJON


Noen ganger er konfronterende beskjeder nødvendige - for eksempel som når verdier som 
likeverd mellom kjønn, etnisitet og kultur står på spill. Mer konfronterende beskjeder krever 
høy bevissthet for å bevare elevens opplevelse av at du fremdeles vil han/henne vel, og for å 
fremme læring.

Hovedregelen her er: Gi beskjed med utgangspunkt i et allment verdisett, og om mulig snakk 
til hele klassen slik at skam og skyld reduseres.

Eksempel 1: «Dere, alle mennesker er like verdifulle - uansett rik eller fattig, uavhengig av 
hudfarge. Derfor er det viktig at vi alle tenker over hvordan vi snakker om andre mennesker» vs 
«Per, slutt å si sånn! Det er ikke greit. Hva om noen sa sånn om deg?»

Eksempel 2: «Folkens, alle skal kjenne seg trygge i klasserommet - det skal også være trygt å 
ikke alltid ha det riktige svaret» vs «Hei dere to - det er ikke pent å le av andre».


Bilde #55: SEI læringskort #når vi mister den indre balansen 

Snakkeboble lærer: Når vi mister den indre balansen mister vi evnen til å bruk vår mentale kikkert 
- og vi kan miste balansen i vippen.


Bilde #56: SEI grafikk #ubalanse i vippen 
 

Snakkeboble voksen 1: Alle kan miste balansen…

Snakkeboble voksen 2: Jeg kan gi etter og bli uklar, og blikket mitt blir usikkert.

Snakkeboble voksen 3: Jeg kan få en likegyldig tone og kan snu ryggen til barnet.

Snakkeboble voksen 4: Stemmen min blir høy og sint, og jeg blir brå i bevegelsene.


Snakkeboble voksen 1: 
Bilde #57: SEI grafikk #ubalanse i vippen 
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Snakkeboble voksen 1: Når du mister balansen, kan det oppstå et brudd i relasjonen.

Snakkeboble voksen 2: Når jeg mister fastheten, kan jeg bli svak.


Snakkeboble voksen 3: Når jeg mister omtenksomheten, kan jeg bli likegyldig.

Snakkeboble voksen 4: Når jeg mister godheten, kan jeg bli hard. 

Bilde #58: SEI grafikk #gjenvinne den indre balansen 

Snakkeboble voksen 1: Når du er i ferd med å miste balansen - registrer røde reaksjoner og 
unngå røde handlinger. Da unngår du brudd i kontakten.

Snakkeboble voksen 2: Når jeg har gjenvunnet min indre balanse, kan jeg se barnet innenfra og 
forhindre et brudd i kontakten.


Tilleggsinformasjon:


Å kombinere fast ledelse med godhet/omtenksomhet kan ofte være utfordrende for oss 
voksne. Elever protesterer, eller overhører, ikke sjeldent på beskjedene vi gir. Derfor kan 
ledelsesøyeblikk lett gjøre at vi mister balansen. Greier vi å få kontroll over egne røde 
reaksjoner kan vi forhindre brudd i kontakten med barnet.


Bilde #59: SEI refleksjonskort #ubalanse i vippen. 

TIL REFLEKSJON


Røde reaksjoner gjør det vanskelig å holde den indre balansen. Fortell om en episode.

Når det skjer: Har du klart å unngå røde handlinger? Fortell om en episode.

Når du ikke klarer å unngå røde handlinger: Hvordan vipper du? Hard, svak eller likegyldig?
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Tilleggsinformasjon:


Tilleggsinformasjon: Hensikten med dette kortet er å alminneliggjøre at vi vipper. Det er ingen 
som står 100% stødig på dumphuska. Vi er alle vippere! Hvordan vi vipper og hvor ofte vi 
vipper er imidlertid forskjellig mellom oss. Hjelp deltakerene å dele sine erfaringer og vis 
forståelse for at vi er forskjellige. Husk også at bevisstgjøring og refleksjon er første skritt mot 
endring.


Bilde #60: SEI læringskort #mikro-og makrobrudd 

Snakkeboble voksen: I psykologien snakker man om to former for brudd i kontakt: Makro- og 
Mikrobrudd.

Snakkeboble voksen: Makrobrudd er fysiske brudd. Eksempelvis når en elev føler på savnet av 
en forelder som ikke er fysisk tilgjengelig. 

Snakkeboble voksen: Mikrobrudd er brudd som oppstår i den nære samhandlingen. 
Eksempelvis  når voksnes samhandling preges av å være svak, likegyldig og hard mot eleven. 
Eleven kan da føle utrygghet.


Bilde #61: SEI læringskort #reparasjon 

BALANSEKUNST


Snakkeboble lærer: Når jeg har mistet balansen, kan jeg gjøre en reparasjon. Det er også 
balansekunst!

Snakkeboble elev: Jeg kjenner meg trygg på deg når du  tar ditt ansvar og fikser det som er blitt 
dumt mellom oss.


Bilde #62: SEI film #reparasjon 

Tilleggsinformasjon og innhold i filmen: 

Det er ikke alltid lett å gjøre gode og utviklingsfremmende reparasjoner. Det innebærer at man 
tar ansvaret for egne handlinger og greier å stå stødig i det, også over tid. Ofte kan vi høre at 
vi legger til et «men», og setningen etter «men" er den setningen som drar oppmerksomheten 
og kraften vekk fr selve reparasjonen. Noen ganger kan vi vippe både mot svak eller for hard 
når vi forsøker å gjøre reparasjoner. En svak reparasjon innebærer å bli bedende og «liten» 
under reparasjonen, slik at barnet må ta ansvar for deg. En annen måte å bli svak på er at man 
ikke holder på beskjeden, men lar barnet få slippe unna beskjeden vi i utgangspunktet ville at 
han/hun skulle følge. En hard reparasjon er når vi fordeler skyld i reparasjonen, eksempelvis: 
«Det ikke var rart at jeg ble så sint når du oppførte deg så ille». Vi kan også gi likegyldige 
reparasjoner, som når vi bare kort og uten innlevelse sier «unnskyld da» - uten å gå mere inn i 
unnskyldningen og kanskje også forestille oss hva vår handling gjorde med barnet.  
En god og balansert reparasjon innebærer å ta ansvaret, og samtidig holde perspektivet og 
nysgjerrigheten oppe på hvordan egen atferd påvirket eleven. Altså se seg selv gjennom 
barnets blikk.  Eksempler på dette kan være å forstå at eleven ble redd eller kjente seg dum 
da jeg som voksen ble for sint.

At eleven opplever at vi voksne ordner opp er trygghets - og tillitsskapende i seg selv. I tillegg 
ligger det flere andre utviklingsmuligheter i en reparasjon. Blant annet får barnet en bekreftelse 
på egen opplevelse og egne følelser - nemlig at det ble dumt og leit.


Bilde #63: SEI læringskort #reparasjon 
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BALANSEKUNST


Snakkeboble lærer: Reparasjoner er viktige anledninger til å lære sosiale ferdigheter: Når vi 
voksne viser vilje og evne til å si unnskyld og reparere, vil elevene bruke oss som modeller og lære 
å gjøre det samme. 


Tilleggsinformasjon:


At eleven opplever at vi voksne ordner opp er trygghets - og tillitsskapende i seg selv. I tillegg 
ligger det flere andre utviklingsmuligheter i en reparasjon. Blant annet får eleven en bekreftelse 
på egen opplevelse og egne følelser - nemlig at det ble dumt og leit.

Vi lærer også elevene at det er trygt å gjøre feil og at vi kan tåle at vi ikke er perfekte.


Bilde #64: SEI refleksjonskort #reparasjon 

TIL REFLEKSJON


Hvordan er det for deg å reparere? Når er det lett og når er det vanskelig?

Har du en reparasjonshistorie?


Snakkeboble lærer: Her er noen tips til reparasjons-historien: Hvordan skjedde bruddet? Hva 
gjorde du for å reparere? Hvordan påvirket det eleven? Hvordan påvirket det relasjonen i 
etterkant?


Bilde #65: SEI refleksjonskort #reparasjon 

TIL REFLEKSJON


Elever trenger også å reparere relasjonen til hverandre.

Hvordan hjelpe elever til å reparere overfor andre elever?

Hva skjer om vi presser et elever til å si unnskyld til et annen elever?


Tilleggsinformasjon:


Av og til oppstår det konflikter mellom elevene. Elever kan trenge støtte til å gjøre reparasjoner 
seg i mellom. Noen ganger er eleven selv i stand til å gjøre reparasjonen, eksempelvis si 
unnskyld. Andre ganger kan vi være med eleven og gjøre det sammen med han eller henne, 
mens andre ganger - om eleven selv synes det er for vanskelig eller eleven veldig ofte havner i 
denne situasjonen, kan vi gjøre en reparasjon på vegne av eleven. 

Det er alltid viktig å ha med seg at elever ikke er vanskelige fordi de ønsker å være vanskelige. 
Konflikter mellom elever er alltid et resultat av at noe ble vanskelig for en av elevene eller alle 
de involverte elevene. Elevene har med andre ord behov for en trygg havn. Dersom man skal 
ha en samtale med de involverte i etterkant er nettopp dette et viktig utgangspunkt. Ofte vil 
elevene trenge hjelp fra en voksen til å danne mening i det som har skjedd mellom dem.


Bilde #66: SEI: refleksjonskort #lesehesten 

BOKSIRKEL
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Ønsker du å lære mer om dette, foreslår vi å lese følgende kapittel i boken Se Eleven Innenfra 
(Brandtzæg, Torsteinson & Øiestad, 2016):


Kapittel 8: Om brudd i kontakten og betydningen av reparasjon 


Bilde #67: Bearbeiding 

BEARBEIDING AV KAPITTEL 2


Noe dere likte? Hva er det viktigste dere sitter igjen med fram til nå?

Noe dere ikke likte? Noe dere savner, eller er uenige i?

Hvordan er det å dele med de andre i gruppa?

Hvordan er det å lytte til de andre i gruppa?

Det viktigste arbeidet skjer i det daglige. Håper du at noen elever vil merke en endring? Fortell…


Bilde #68: Øvelse 

OPPGAVER TIL NESTE GANG

Øv deg på å ha et mentalt fokus. Legg merke til når det er lett og når det er vanskelig.

Er det noen elever du må jobbe spesielt med for at de skal kjenne på en større grad av trygghet 
og tilhørighet?
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Kapittel 3 De mottakelige elevene 

Bilde #1 Kapittel tittel: KAPITTEL 3 

DE MOTTAKELIGE ELEVENE


Tilleggsinformasjon: 

I dette kapittelet skal vi fordype oss i grupper av elever som får mindre trygghet i skolen enn 
andre. Dette er grupper av elever som er ekstra mottakelige for relasjonskvaliteten til de 
voksne. Dersom de får anledning til å utvikle en trygg relasjon basert på tillit, kan disse 
gruppene av elever vinne ekstra mye på det.


Bilde #2: Kapitteloversikt  

Innledning: Oppstart og forberedelse til SEI programmet

Kap #1: Veien til trygghet og utvikling

Kap #2: Den mentale kikkerten

Kap #3: De mottakelige elevene

Kap #4: Når nøden er størst

Kap #5: Den mentaliserende kulturen


Bilde #3: Copyright - 

 «Ikke tillatt å ta film, lydopptak eller bilder under foredragene. Manual, handouts og filmmaterialet 
kan ikke kopieres, gis bort eller selges til andre».


Bilde #4: Overordnede mål kapittel 3:  

Vi vil i dette kapittelet rette søkelyset mot tre grupper av elever som er ekstra mottakelige for 
relasjonskvaliteten de får i skolen. Paradokset er at forskning viser at disse elevene i større 
grad er utsatt for negativ omsorg i skolen enn andre elever. 


1. Jenter generelt får bedre relasjoner med lærere enn gutter. 

2. De aktive, reaktive og impulsive og de forsiktige, tilbaketrukne elevene er mer oversett og/ eller 
utsatt for negativ oppmerksomhet. 

3. Grad av trygghet til foreldre kan påvirke relasjonen mellom lærer og elev.


Vi minner om at vi jobber for å opprettholde godheten for elevene - også de som utfordrer os 
mest.


Bilde #5: SEI Refleksjonskort #før vi starter


Kan dere komme på eksempler fra uken som gikk på det vi har gjennomgått?

Hent frem det spesielle eleven dere skulle ha i mente gjennom kurset. 

Gi gruppen tid til å bearbeide eksempler fra forrige uke og hjelp deltakerene med å hente frem 
den spesielle eleven de skal ha i mente gjennom kurset. 


Minn deltakerene på de fire gruppereglene:


Regel 1 #Husk: du bestemmer hva du har lyst til Regel 2 #Ha respekt for individuelle forskjeller. 
Regel 3 #Vær fortrolige og vennlige med hverandre. Regel 4 #God nok er det nye perfekte.
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Bilde #6: SEI film #risiko for negativ omsorg 

Innhold i filmen: 

Filmen redegjør for de tre gruppene av mottakelige elever. Dette er også elever som utfordrer 
de voksne i skolen. Vel å merke gjelder ikke dette alle gutter, alle elever med et impulsivt/aktivt 
eller forsiktig temperament eller alle elever med erfaringer med utrygghet. På gruppenivå viser 
likevel forskningen at dette er grupper som er utsatt for mer negativ omsorg i skolen.  Dette er 
elever som kan trenge at vi er mer aktivt tilstede og gir hjelp med regulering. Det kan være en 
krevende oppgave. Samtidig er dette grupper av elever som, nettopp fordi de er mer 
mottakelige, vil ta ekstra mye til seg av de utviklingsmulighetene vi gir dem.


Bilde #7: SEI læringskort #risiko for negativ omsorg 

Snakkeboble lærer: Gutter, impulsive/forsiktige og utrygge elever får ofte negative reaksjoner fra 
oss. 

Vi skal derfor ta i bruk den mentale kikkerten for å skaffe oss innsikt i hvordan vi kan beholde 
balanse også når vi blir utfordret.

Se oversikten over de ulike linsene i den mentale kikkerten.


Bilde #8: SEI læringskort #den mentale kikkerten - ulike linser 
 

Se eleven innenfra - Behovstriangelet 

Se deg selv innenfra - Reaksjonsbarometeret 

Se det som er i mellom - Handlingsbarometeret - Reparasjoner


Tilleggsinformasjon: 

Med ulike linser mener vi at vi kan ha ulike fokus i mentaliseringsarbeidet. Nemlig å se eleven 
innenfra, se deg selv innenfra og å se på det som er i mellom. I dette programmet tar vi ulike 
grep for å gjøre mentaliseringskapasiteten vår mer robust. 
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Bilde #9: SEI læringskort #den mentale kikkerten - dybde 

Snakkeboble lærer:  
Kanskje du vil gjenkjenne noen barn.

De trenger en dybderelasjon til deg.

Dybde er det mest effektive.


Tilleggsspørsmål: 

Hør med kursdeltakerne om de kan gjenkjenne de tre gruppene av mottakelige elever. Er det 
noen som har erfaring med at man blir en mer effektiv omsorgsperson dersom man blir 
«spesiell» for eleven og utvikler en dybderelasjon?


Bilde #10: Overgangsplansje - Kjønnsforskjeller 

Bilde #11: SEI læringskort #kjønnsforskjeller 
 

Snakkeboble elev: Vi jenter får mer positive erfaringer med lærere enn gutter.


Bilde #12: SEI læringskort #kjønnsforskjeller 

Snakkeboble elev: Vi jenter får mer positive erfaringer med lærere enn gutter.

Snakkeboble elev: Dobbelt så mange gutter får spesialundervisning sammenlignet med jenter.


Bilde #13 SEI læringskort #kjønnsforskjeller 

Snakkeboble lærer: Gutter påvirkes mer av kvaliteten på relasjonen til meg som lærer, enn jenter.
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Tilleggsinformasjon: 

De kvinnelige lærerne har bedre relasjon til sine elever enn det de mannlige har. 

Sammenhengen mellom kjønn, alder og relasjonskvaliteten er ulik for kvinnelige og mannlige 
lærere. Både kvinnelige og mannlige lærere har bedre relasjoner til jenter enn gutter på 
småskolen. Dette forandrer seg på mellomtrinnet. De kvinnelige lærerne har en relativ stabil 
relasjon til jentene fra småskolen til mellomtrinnet, mens kvaliteten på relasjonen til guttene 
synker. For de mannlige lærerne er det motsatt, der synker kvaliteten på relasjonen til jentene 
og relasjonen til guttene er stabil mellom småskolen og mellomtrinnet (Drugli, 2011).

Generelt sett har lærere bedre relasjon til de yngste elevene enn til de eldre elevene.


Bilde #14: SEI læringskort #kjønnsforskjeller 

Snakkeboble lærer: Derfor må jeg bruke min mentale kikkert når «gutter er gutter» - spesielt når 
jeg er i ferd med å miste balansen.


Bilde #15: SEI refleksjonskort #kjønnsforskjeller 

TIL REFLEKSJON


Hvordan reagerer du på vanlig gutteatferd? Sjekk Reaksjonsbarometeret.

Har du eksempler på gutteatferd som får deg til å miste den indre balansen?

Hvordan handler du da? Sjekk Handlingsbarometeret.

Hvordan kan du bruke den Mentale Kikkerten til å gjenvinne balanse og se eleven innenfra? Sjekk 
Behovstriangelet.


Bilde #16: Overgangsplansje - Temperament 

Bilde #17: SEI læringskort #temperament 

VÅR SOSIALE HJERNE


Emosjoner, deres styrke og regulering, utgjør det viktigste innholdet i temperamentsbegrepet.

Snakkeboble: Temperament er et biologisk program. 


Tilleggsinformasjon: 

Vi er alle født med et temperament. Dette er relativt stabile trekk i oss som påvirker blant 
annet emosjonsregulering, humør, hvordan vi møter nye situasjoner, hvor lett vi overveldes og 
vår fleksibilitet. 


Bilde #18: SEI læringskort #temperament 

3 ULIKE TEMPERAMENT


1. De aktive, livlige og impulsive elevene 
De impulsive elevene har et høyt aktivitetsnivå og oppleves som intense. De har vanskeligheter 
med å kontrollere sterke ønsker, følelser og behov, og kan ofte uttrykke seg voldsomt og høylytt.


2 De tilpasningsdyktige elevene 
De tilpasningsdyktige elevene er fleksible og robuste og tilpasser seg greit nye situasjoner, som 
for eksempel det å begynne i skolen. De blir ikke så lett overveldet, de er enkle å trøste, og de har 

Tilknytningspsykologene Side  av 47 75 Copyright © 



SEI Manual 2.1

godt og stabilt humør. Selvsagt vil disse elevene også streve med ting, men de oppleves ofte som 
lette å forstå og hjelpe.


3. De forsiktige elevene 
De forsiktige elevene kan fort bli engstelige, og de strever i nye situasjoner og i overganger. De er 
ofte sjenerte og bruker lang tid på å «varmes opp». I mange situasjoner gir de lite uttrykk for hva 
de føler, slik at de kan være vanskelige å forstå.


Tilleggsinformasjon: 

Det er gruppe 1 og 3 som regnes som mer mottakelige for omsorg. Dette skyldes at begge 
disse gruppene har sterkere reaksjoner inne i seg sammenlignet med de med et robust 
temperament, selv om atferdsuttrykket er vidt forskjellig.


Bilde #19: SEI læringskort #temperament 

Snakkeboble elev: Vi som som er aktive og impulsive eller forsiktige er mer mottakelige for hva 
dere voksne gir oss av erfaringer: både positive og negative.


Tilleggsinformasjon: 

Dette er det som kalles Mottakelighetshypotesen. Den bygger på forskning som viser at noen 
barn påvirkes mer av for eksempel relasjonskvalitet enn andre - på godt og vondt. Et «nei» kan 
med andre ord få ulik virkning hos ulike elever. På samme måte kan et smil eller et lunt blikk ha 
en dypere innvirkning på noen elever, enn på andre. Barn som er i de temperamentsmessige 
ytterpunktene - enten de er impulsive/ aktive eller forsiktige/engstelige - er blant de elevene 
som som ser ut til å være mer mottakelige. 


Bilde #20: SEI tiltakskort #superkreftene 




Snakkeboble elev: Ved å fokusere på kun de vanskelige sidene ved mitt temperament, kan du 
komme til å gå glipp av mine «superkrefter» . Jeg har sendt deg et brev - du kan gjerne bruke det 
til å stille inn din mentale kikkert.
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Bilde #21: SEI tiltakskort #superkreftene 

MIN SUPERKRAFT ER FORSIKTIGHET


Jeg er sjenert og forsiktig, og jeg er glad for at jeg er akkurat det. Mitt temperament er en 
gave!

Mine superkrefter er at jeg tenker før jeg handler, følger med på de rundt meg og kan 
konsentrere meg over lengre tid. Jeg har sans for detaljer og er veldig utholdende. Disse 
superkreftene gjør at jeg kan bli flink til mange ting og være en god og nær venn.

Men det er ikke alltid like enkelt å være meg. Jeg kan fort bli glemt og oversett siden jeg som 
regel holder meg i bakgrunnen. Derfor sier jeg ofte nei til ting. Jeg hilser ikke alltid når jeg 
kommer til klasserommet og er ikke så glad i å snakke høyt i klassen. Noen kan også tenke at 
jeg er usosial og negativ.

Jeg er slettes ikke alene - det er mange som meg. Det vi trenger er å bli forstått og akseptert 
av dere voksne. 

Vi trenger bare at dere ikke lar dere avvise av oss når vi er negative og at dere støtter litt ekstra 
når vi skal utforske og være selvstendige. Da får vi hjelp til å kjenne oss «varme».  Vi har det 
aller best i smågrupper med andre elever som vi kjenner godt. Vi liker også å være godt 
forberedt på det som skal skje. Vi trenger at dere ser etter initiativene våre, fordi vi fordi vi ikke 
alltid er så tydelige på hvilke behov vi har. Siden vi er sjenerte, blir vi slitne av det sosiale og 
trenger dere ganske ofte for å lade batteriene våre.


Tilleggsinformasjon: 

Dette er et brev til oss fra en elev med et forsiktig temperament. Elever med et forsiktig 
temperament bruker mye krefter til å tilpasse seg alt som skjer i klasserommet og i 
skolegården. Da blir det særlig viktig å tenke på hvordan vi kan avlaste barnet:

Fordi hjernen arbeider med å predikere hva som skal skje er det godt for alle barn, og særlig 
barn med et forsiktig temperament og ha det oversiktlig og forutsigbart. Da får hjernen 
avlastning.

Elevene trenger at vi er ved deres side i nye situasjoner og ikke at vi forventer for mye. Forsøk 
også å tilby elevene så mye som mulig en voksen de kjenner.

Elevene trenger også å bli møtt på beroligende måter, ikke på måter som gjør de mer 
uregulerte, som for eksempel gjennom masing og irritasjon. Når du skal  «lade» eleven, forsøk 
å tone deg inn på elevens forsiktighet. Unngå bråhet. På denne måten får barnet kraft til å 
lære.

De overstående punktene kan være utfordrende for oss voksne fordi forsiktige elever kan gjøre 
oss utålmodige. Det kreves derfor en særskilt bevissthet. 


Bilde #22: SEI tiltakskort #superkreftene 

MIN SUPERKRAFT ER IMPULSIVITET


Jeg er impulsiv, og jeg er glad for at jeg er akkurat det. Mitt temperament er en gave!

Mine superkrefter er at jeg handler raskt, og er ofte midtpunkt i gjengen og byr på godt humør. 
Jeg er full av ideer og tar ofte initiativ til å gå i gang med aktiviteter. Disse superkreftene gjør at 
jeg kan bli flink til mange ting og være en god, iderik og nær venn.

Men det er ikke alltid like enkelt å være meg. Andre kan føle at jeg blir «for mye» og at jeg 
overkjører de rundt meg. Jeg har ofte store følelser - enten det handler om glede og iver eller 
tristhet og sinne. Siden jeg har mye uro i meg er det vanskelig å sitte stille i klasserommet og 
få med meg beskjeder. Jeg fikler mye, kan bruke lang tid på å finne frem sakene mine og rundt 
meg blir det ofte litt kaotisk. Jeg kan jeg ha sterke, og litt forvirrende måter å signalisere ulike 
behov. Jeg kan være «brå» fordi jeg ikke alltid tenker så mye før jeg handler. Andre ganger kan 
jeg synes det er vanskelig om ikke ting blir på «min måte», eller sånn som jeg hadde sett det 
for meg. Noen kan derfor tenke at jeg er en urolig bråkmaker, sinnatagg, rotekopp og litt 
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«sær». Jeg har mange ideer, kan være underholdene og morsom, men strever med å 
gjennomføre prosjektene mine. 

Jeg er slettes ikke alene - det er mange som meg. Det vi trenger er å bli forstått og akseptert 
av dere voksne. 

Vi trenger bare at dere hjelper oss med å holde ro i noen situasjoner. Ofte kan det hjelpe at du 
er i nærheten av oss og at vi blir godt forberedt på det som skal skje.  Vi trenger mye godhet 
og tålmodige påminnelser. Da blir vi «ladet» og «roligere» inne i oss. Når vi har bråe og sterke 
reaksjoner, trenger vi å bli møtt med mykhet. Vi trenger også at dere kan se etter øyeblikk hvor 
vi klarer å stoppe oss selv. Husk at vi også blir litt ekstra slitne, selv om vi ikke klarer å roe oss 
ned. Til det trenger vi hjelp av dere, slik at vi kan få lade batteriene våre.


Tilleggsinformasjon:


Dette er et brev til oss fra en elev med et impulsivt/aktivt temperament. Elever med et 
impulsivt temperament bruker mye krefter til å forsøke å tilpasse seg alt som skjer i 
klasserommet. Da blir det viktig å tenke hvordan vi kan avlaste elevene:

Fordi hjernen arbeider med å predikere hva som skal skje er det godt for alle elever, og særlig 
elever med et noe impulsivt temperament og ha det oversiktlig og forutsigbart. Da får hjernen 
avlastning.

Elevene trenger å bli møtt på beroligende måter, ikke på måter som gjør de mer uregulerte. 
Det er også viktig å se etter små signaler på at de trenger «lading». Utnytt øyeblikk til å gi 
godhet til elevene. Når vi voksne greier å «lade» elevene i forkant, har de mere krefter til å 
tilpasse seg regler, beskjeder og alt annet som skjer i skolen. De får også da mere kraft til å 
lære.

De overstående punktene  kan være utfordrende for oss voksne fordi elever med impulsivitet 
kan ha atferd som kan forstyrre de andre elevene i klasserommet. I tillegg kan de ofte glemme/
ikke få med seg beskjeder. Vi voksne kan derfor både bli slitne og irriterte/sinte som gjør at vi 
kan handle med hardhet, svakhet eller likegyldighet. Det kreves derfor en særskilt bevissthet. 


Bilde #23: SEI refleksjonskort #mentale brev 

TIL REFLEKSJON


Hvordan var det for deg å få brev fra de forsiktige og de impulsive elevene? 

Fikk du hjelp til å stille inn den Mentale Kikkerten på noen elever du kjenner?

Fikk du lyst til å skrive et brev tilbake?


Bilde #24: Overgangsplansje Relasjonelle erfaringer 

Bilde #25: SEI læringskort #relasjonelle erfaringer 

Snakkeboble elev: Jeg føler trygghet. Jeg har tillit til at du vil beskytte meg. Jeg kan vise 
behovene mine til deg, uten å måtte forsvare meg.

Snakkeboble elev: Jeg føler utrygghet. Jeg har en tendens til å skjule mine egentlige behov fordi 
jeg ikke stoler på du vil være der for meg.


Tilleggsinformasjon:


Dette er et læringskort som viser noe av det som skiller en trygg elev fra en utrygg elev. En 
elev med utrygge erfaringer har i mindre grad erfart at han/hun kan vise sine egentlige behov 
uten å måtte forsvare seg eller å måtte tilpasse seg de voksnes behov. Dette gjør at utrygge 
elever ofte gir oss villedende signaler og derfor kan være vanskeligere å forstå for de ansatte. 
Vi må derfor jobbe litt ekstra for å forstå disse elevene innenfra.
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Bilde #26: SEI film #tilknytningskvalitet 

Innhold i filmen: 

I filmen redegjør Stig for hva som kjennetegner trygg og utrygg tilknytning. Barn som har 
erfaring med utrygg tilknytning har ikke hatt samme mulighet til å lære om egne emosjoner og 
behov. Dette innbærer to utfordringer: Både at emosjonene kan være ekstra store/uregulerte 
og at de vil ha ekstra stort behov for å få hjelp med egne følelser. Barn med utrygge erfaringer 
kan også ha lite tillit til at voksne kan være til hjelp når de trenger det. Dersom han/hun får 
erfaring med at voksne i skolen kan være til hjelp vil dette påvirke deres forventninger i nære 
relasjoner. 


Bilde #27: SEI læringskort #spor i elevens nervesystem 

VÅR SOSIALE HJERNE


Over tid, og etter som de gode erfaringene øker, vil de kunne ta mer over og gjøre sporene i 
nervesystemet etter traumer og/eller fravær av omsorg, mindre fremtredende.


Bilde #28: SEI film #relasjonelle erfaringer 

Innhold i filmen: 

I denne filmen snakker Ida om elever som har med seg utrygghet og mistillit enten fra 
hjemmesituasjonen eller fra tidligere klasser/barnehage. Disse elevene entrer klasserommet 
med en årvåkenhet. Det gjør at de er ekstra vare på å signaler fra deg om at de ikke blir likt 
eller at de ikke er like verdifulle som de andre elevene. Disse elevene har stort behov for å bli 
mentalisert. De trenger erfaring med at de voksne forstår deres ståsted og ser dem innenfra. 
På den måten kan mistilliten deaktiveres og tillit bygges. Ofte er det slik at 
klasseromserfaringene ikke er tilstrekkelige for disse elevene. Kanskje må man skape gode 
øyeblikk og møtepunkter utenfor klasserommet, for å sikre seg at tillit bygges. Til slutt minner 
Ida om at ingen elever ønsker å være vanskelige. Vanskelig atferd representerer noe vondt. I 
tillegg er det viktig å huske på at vanskelige situasjoner i klasserommet er særlig potente for å 
skape nye relasjonelle erfaringer og ny opplevelse av tillit i eleven - om den voksne greier å 
møte eleven på gode måter. 


Bilde #29: SEI læringskort #se meg innenfra 
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Snakkeboble elev: For at jeg skal bli trygg på deg, må du ta i bruk din mentale kikkert og se meg 
innenfra. Jeg har skrevet noen kort til deg, og håper de er til hjelp. 


Bilde #30: SEI tiltakskort #jeg synes nærhet er vanskelig 

 MIN UTRYGGHET SETT INNENFRA


Jeg ønsker nærhet, samtidig synes jeg nærhet er vanskelig. Jeg har erfaringer med at voksne 
blir urolige og ikke klarer å hjelpe meg når jeg føler meg sårbar. Derfor forsøker jeg å greie meg 
selv og/eller å være flink, når jeg egentlig har behov for en trygg havn.

Det er ikke bare lett å være meg, selv om det ofte kan se sånn ut fra utsiden. Dere kan nok 
oppleve at jeg er en som ikke søker så mye trøst eller nærhet men at jeg kan si at det går fint - 
selv om vanskelige ting har skjedd. Når jeg har behov for en trygg havn, trekker jeg meg 
tilbake og forsøker å håndtere følelsene på egen hånd - og når jeg ikke klarer det blir jeg 
fortvilet.  Noen ganger greier jeg ikke holde alle følelsene mine inne i meg, og da sprekker jeg 
og kan bli irritert og sint. 

Jeg er slettes ikke alene - det er mange som meg. Det vi trenger er å bli forstått og akseptert 
av dere voksne. 

Vi synes det er lettere å være sammen med dere voksne når vi er i læringssituasjon eller gjør 
ting sammen med dere. Men vi kan være var for kritikk og bli ute av oss når vi ikke mestrer. 
Det er lettest for de som kjenner oss godt å se tegn på at vi er sårbare og trenger en trygg 
havn. Vi trenger at dere viser oss at dere ser at vi trenger trøst eller beskyttelse, slik at vi litt 
etter litt «tørr» å søke dere.  Vis oss også at vi kan lade oss hos dere.  Vi trenger å erfare at det 
er trygt å gjøre feil, vise sårbarhet og behov for nærhet.


Tilleggsinformasjon:


Dette er et brev til oss fra en elev med utrygghet. Vi anvender den mentale kikkerten for å se 
eleven med en tilknytningsstil preget av unngåelse og demping av følelser, og hvor det å 
uttrykke sårbarhet kan kjennes vanskelig ut.

Å møte disse elevene krever en særskilt bevissthet fordi elevene ikke tydelig signaliserer sine 
behov for trygg havn. Vi voksne må derfor aktivt lese situasjonen som eleven har vært i, eller 
er i. 

En del elever med utrygghetserfaringer kan også trekke seg tilbake fra deg og holde deg på 
avstand. Let etter muligheter for å gi eleven godhet og omsorg. 

Om man er sammen med eleven i små grupper kan det være lettere å se etter subtile signaler 
på at eleven trenger en trygg havn. Det er også lettere å se disse signalene om du kjenner 
eleven godt. 

Vi voksne kan lett kjenne oss avvist av elever med denne form for utrygghet. Husk at dette er 
elever som synes at nærhet er vanskelig og at det kan være årsaken til at de trekker seg unna. 
Se bak elevens atferd og forsøk å se han/henne innenfra.


Bilde #31: SEI tiltakskort #jeg synes selvstendighet er vanskelig 

MIN UTRYGGHET SETT INNENFRA


Jeg ønsker å være selvstendig og utforskende, men kjenner meg redd for å stå alene. Jeg har 
erfaringer med at de voksne ikke alltid har gitt så god støtte til min utvikling av selvstendighet. 
Jeg liker derfor å holde meg i bakgrunnen. For å slippe å føle meg alene unngår jeg å stå frem 
og heller tilpasser meg deg og de andre i klassen.

Det er ikke lett å være meg, selv om det ofte kan se sånn ut fra utsiden. Jeg kan fort bli 
usikker og lei meg om jeg ikke kjenner meg akseptert og likt. Jeg ber ofte om hjelp fordi jeg 
føler meg så hjelpeløs og engstelig, særlig når jeg blir bedt om å gjøre ting alene. Ofte kan 
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følelsene mine bli veldig store. Jeg kan trenge at dere er tålmodige når dere skal trøste meg. 
Da får jeg ny kraft til å være utforskende og selvstendig.

Jeg er slettes ikke alene - flere har erfaringer med en begrenset sikker base og støtte til 
selvstendighet. Det vi trenger er at dere ser bakenfor våre utydelige signaler for å se oss 
innenfra.

Vi har det aller best i mindre grupper med andre elever som vi er trygge på og at den voksne vi 
har tillit til er tilgjengelig. Vi trenger at dere gir oss kraft til å bli litt mer selvstendige. Vis oss at 
dere har tro på oss, og vær oppmerksom når vi tar små initiativer. Repeter gjerne det vi sier og 
løft opp det vi gjør. Hjelp oss ved å være interessert i hva vi føler og tenker, slik at vi blir 
tydeligere for oss selv. Da kan vi få mer tro på at vi kan være selvstendige og utforskende.


Tilleggsinformasjon:


Dette er et brev til oss fra en elev med utrygghet. Vi anvender den mentale kikkerten for å se 
eleven med en tilknytningsstil preget av vansker med være tydelig for seg selv og det å være 
selvstendig og stå frem sammen med andre. 

Dette krever en særskilt bevissthet fordi elevene ikke tydelig signaliserer behovene sine for 
hverken trygg havn, sikker base eller selvstendighet. Vi voksne må derfor aktivt lese 
situasjonen som eleven har vært i, eller er i. 

Noen elever kan gi signaler om at de ikke vil gjøre ting alene eller være selvstendige. Det kan 
være vanskelig for dem å vite/fortelle om hva de føler, tenker eller vil. Forsøk derfor å se etter 
subtile signaler og å forstå elevene innenfra. Ved at de får hjelpe til å sette ord på følelser, 
tanker og ønsker de gradvis bygge opp en selvstendighet. 

Det er også nyttig for elevene at vi voksne ordsetter hva vi voksne føler, tenker og ønsker slik 
at de får språk på indre tilstander og erfaring med at det er trygt å sette ord på egne 
intensjoner, tanker og emosjoner.  

Om man er sammen med elever i små grupper kan det være lettere å se og støtte, barnas 
initativ til å gjøre ting på egen hånd eller å uttrykke egne ønsker/tanker. Det er også lettere å se 
initiativene om du kjenner eleven godt.

Noen ganger kan barn med denne form for utrygghetserfaringer ha følelsesmessige reaksjoner 
som kan være utfordrende for de voksne. Husk da at dette er elever som trenger hjelp med å 
roe sitt tilknytningssystem, slik at de kan få kraft og ressurser til å lære. Elevene har lite 
erfaring med å bli trøstet helt igjennom, og på den måten få hjelp til å kjenne trygghet. 

Vi voksne kan lett kjenne oss utålmodige, slitne og av og til irriterte sammen med elever som 
kan ha store følelser og/eller som er klamrete og lite utforskende/selvstendige. Om vi ikke 
jobber med våre røde reaksjoner kan vi bli både harde, svake eller likegyldige. Se bak barnets 
atferd og forsøk å se han/hun innenfra.


Bilde #32: SEI tiltakskort #jeg er livredd 

MIN UTRYGGHET SETT INNENFRA


Jeg ønsker nærhet, allikevel er jeg redd for at dere ikke vil meg vel. Jeg har få erfaringer med 
godhet, og noen voksne har også oppført seg på måter som har skremt meg. Derfor holder 
jeg dere på avstand og kan bli sint om dere nærmer dere meg.

Det er derfor ikke bare lett å være meg. Av og til forsøker jeg å ta kontroll over dere lærere og 
medelever. Noen ganger tar jeg kontroll ved å være sint, frekk og krenkende. Andre ganger tar 
jeg kontroll ved å være veldig grei og passe på at dere voksne er blide. Dette er min måte å 
forsøke å få verden til å kjennes litt mer trygg ut. Men jeg blir veldig sliten av å være så på vakt 
hele tiden og det er vanskelig for meg å styre følelsene mine - også sammen med andre 
elever. 

Jeg er slettes ikke alene - det er mange som meg. Det vi trenger er at dere ser bakenfor min 
forvirrende eller kontrollerende måte å være på og ser meg innenfra.

Vi fungerer best når det er rolig og god stemning, og vi ikke blir møtt med sinte stemmer og 
brå bevegelser, sinte øyne eller straff og trusler. Det er også lettest å være oss når det er gode 
rammer med forutsigbarhet og at den læreren som vi kjenner godt og er trygg på, er sammen 
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med med oss. Det er godt for oss med mindre grupper. Når vi blir som mest redd og uttrykker 
dette med sinne, trenger vi at dere forsøker å forstå og hjelpe oss. Da kjennes det ut som om 
vi blir reddet når nøden er som størst.  Vi trenger at  dere gir oss erfaringer med interesse, 
godhet og trøst om det skal være mulig for oss å bli trygge på dere. Det vil ta lang tid før vi 
kan tillate oss å tro på at dere vil oss vel. Bruk tid på oss, gjerne også utenfor klasserommet 
og ikke gi oss opp. Fortsett å vis oss at dere liker oss, at dere ønsker å forstå oss og vil oss 
godt. Vi drømmer om å finne en tone sammen med en voksen hvor vi både kan tulle og tøyse 
litt og å være nær og sårbar.


Tilleggsinformasjon:


Dette er et brev til oss fra en elev med utrygghet. Vi anvender den mentale kikkerten for å se 
eleven med en utrygg tilknytning med erfaring fra omsorgssvikt og/eller traumer.

Barn med utrygge erfaringer bruker mer krefter enn trygge barn på å regulere seg selv og å 
tilpasse seg klasserommet og skolen. Det er derfor barna trenger voksne som forsøker å 
avlaste dem gjennom å vise dem at dere vil dem vel og at det er trygt å komme til de dere 
med det sårbare. 

Dette krever en særskilt bevissthet ovenfor barn som har lite erfaring med godhet fra andre 
voksne. Barn med så sterk utrygghet kan forsøke å ta kontroll over oss voksne. 

Når barna tar kontroll ved å være styrende, kommanderende, krenkende eller sinte, kan dette 
skape hardhet, svakhet eller likegyldighet som gjensvar fra oss voksne. Da bekrefter vi barnas 
forventning om at voksne ikke vil dem vel og at de må ta kontroll om livet på egen hånd. Dette 
er en altfor stor og skremmende oppgave for et barn.

For å hjelpe barn som har grunnleggende svikt i tillit til voksne blir det særdeles viktig å bli så 
godt kjent med barna at de kan utvikle en trygg tilknytning til en av de voksne. Dette kan 
innebære å jobbe aktivt for at barnet skal få gode erfaringer med den voksne, og også gjøre 
ting sammen utenfor klasserommet.

Del noen hverdagslige hendelser fra eget liv. Da blir det lettere for eleven å bli kjent og trygg 
på deg. 

Legg til rette for oversiktlige aktiviteter for eleven og sørg for at eleven er godt forberedt på 
hva som skal skje. Dette er barn som lett blir aktiverte og engstelige - selv om det ikke alltid er 
den følelsen de viser. Ofte kan det være  godt med et rolig miljø og å være sammen med andre 
elever som virker trygghetsfremmende.

Sett ord på og ton dere inn på elevens vanskelige følelser, og gjør reparasjoner når noe er blitt 
vanskelig mellom dere. 

Husk at ingen elever ønsker å være vanskelige, og at de utrygge elevene er grunnleggende 
usikre på om voksne vil dem vel eller er til hjelp. Arbeid aktivt med å se eleven innenfra og 
hjelp dem med å få tillit til at de kan lene seg til dere og at de kan kjenne seg som gode og 
verdifulle barn.


Bilde #33: SEI grafikk #du er verdifull 
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Snakkeboble elev: Jeg trenger å oppleve at jeg er verdt god omsorg.


Bilde #34: SEI grafikk #du er verdifull 

Snakkeboble lærer: Jeg er her for deg, og du er verdt det.


Tilleggsinformasjon:


Disse tiltakskortene tydeliggjør hva vi formidler gjennom hvordan vi gir omsorg. Å møte en elev 
med godhet innebærer samtidig å formidle til eleven at han/hun har verdi. 


Bilde #35: SEI refleksjonskort #mentale brev 

TIL REFLEKSJON


Hvordan var det for deg å få brev fra elever med utrygge erfaringer? 

Fikk du hjelp til å stille inn den Mentale Kikkerten på noen barn du kjenner?

Fikk du lyst til å skrive et brev tilbake?


Tilleggsinformasjon:


Ta i mot deltakernes tanker om hva de ville skrive i et slikt brev. Om noen av deltakerene 
kjenner på sårhet eller skyldfølelse  - så vær god mot dem og vis forståelse for at slike følelser 
kan komme i dette arbeidet. Minn dem på at krever mot å snakke om det sårbare og at vi ikke 
trenger å være perfekte. Det ligger muligheter i reparasjonene.


Bilde #36: SEI læringskort #positive linser i den mentale kikkerten 
 

Snakkeboble lærer: Alle elever, uavhengig av kjønn, temperament eller relasjonelle erfaringer 
med utrygghet, trenger at du ser dem med positive linser i den mentale kikkerten


Bilde #37: SEI tiltakskort #positive linser i den mentale kikkerten 
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POSITIVE LINSER I DEN MENTALE KIKKERTEN


Ta fram din positive mentale kikkert og let etter ting å like ved eleven, overse aktivt det som 
provoserer deg, og forsøk å legge merke til småting du kan verdsette, som at f.eks. Torjus gir 
plass til et annet barn ved siden av seg, eller at Kristine smiler til deg i garderoben. 

Snakk positivt om eleven, så andre hører det: «Kanskje du kan gi plass, sånn som Torjus 
gjorde så fint i stad?»

Tenk at du skal hjelpe eleven heller enn å irettesette det. Vær oppmerksom på situasjoner hvor 
barnet trenger hjelpen din. Husk at elever som kjenner seg utrygge skjuler behovene sine. 

Bruk grepene med å se barnet innenfra aktivt, forsøk å forstå hvilke behov barnet har i ulike 
situasjoner, og hva slags støtte du kan bidra med. 

Grip anledninger som oppstår gjennom dagen til blikk-kontakt og vennlig berøring slik at 
barnet får hjelp til å være emosjonelt stabilisert (dvs oppladet). Tøys med barnet, forsøk å få 
ham eller henne til å le, og le du også.

Gjør reparasjoner når kontakten brytes. Eleven er ikke i mot deg, han/hun trenger bare noe fra 
deg. Husk at ingen elever ønsker å være vanskelige.


Bilde #38: SEI refleksjonskort #lesehesten 

BOKSIRKEL


Ønsker du å lære mer om dette, foreslår vi å lese følgende kapittel i boken Se Eleven Innenfra 
(Brandtzæg, Torsteinson & Øiestad, 2016):


Kapittel 6: Hvordan være sammen med barn med ulike temperament? 


Kapittel 7: Utrygghet – løsningen er å være sammen


Bilde #39: Bearbeiding 

BEARBEIDING AV KAPITTEL


Noe dere likte? Hva er det viktigste dere sitter igjen med fram til nå?

Noe dere ikke likte? Noe dere savner, eller er uenige i?

Hvordan er det å dele med de andre i gruppa?

Hvordan er det å lytte til de andre i gruppa?

Det viktigste arbeidet skjer i det daglige. Håper du at noen elevene vil merke en endring? Fortell…


Bilde #40: Øvelse 

OPPGAVER TIL NESTE GANG


Øv deg på å ha et mentalt fokus. Legg merke til når det er lett og når det er vanskelig.

Er det noen av elevene du må jobbe spesielt med for at de skal kjenne på en større grad av 
trygghet og tilhørighet?
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Kapittel 4 Når nøden er størst 

Bilde #1 Kapittel tittel: KAPITTEL 4 

NÅR NØDEN ER STØRST


Tilleggsinformasjon: 

Dette er et kapittel hvor vi skal fordype oss i situasjoner som kan være utfordrende for mange i 
skolen. Vi velger å fordype oss i dette  fordi de utfordrende situasjonene har store muligheter i 
seg og kan være utviklingsfremmende for elevene om vi greier å møte dem på gode måter.


Bilde #2: kapitteloversikt  

Innledning: Oppstart og forberedelse til SEI programmet

Kap #1: Veien til trygghet og utvikling

Kap #2: Den mentale kikkerten

Kap #3: De mottakelige elevene

Kap #4: Når nøden er størst

Kap #5: Den mentaliserende kulturen


Bilde #3: copyright - 

 «Ikke tillatt å ta film, lydopptak eller bilder under foredragene. Manual, handouts og filmmaterialet 
kan ikke kopieres, gis bort eller selges til andre».


Bilde #4: Overordnede mål kapittel 4:  

Vi vil i dette kapittelet rette søkelyset mot situasjoner preget av dilemmaer, konflikt og stress.

Målet er få anledning til å reflektere rundt disse situasjonene, slik at lærere i skolen kan å se 
betydningen av å ha balanse i omsorgen.

Vi vil hjelpe lærere med å forstå at nettopp de vanskelige situasjonene er potente med tanke 
på å fremme tillit og trygghet i relasjonen, og god utvikling i elevene.


Bilde #5: SEI Refleksjonskort #før vi starter


Kan dere komme på eksempler fra uken som gikk på det vi har gjennomgått?

Hent frem den spesielle eleven dere skulle ha i mente gjennom kurset. 


Gi gruppen tid til å bearbeide eksempler fra forrige uke og hjelp deltakerene med å hente frem 
den spesielle eleven de skal ha i mente gjennom kurset. 


Minn deltakerene på de fire gruppereglene:


Regel 1 #Husk: du bestemmer hva du har lyst til. Regel 2 #Ha respekt for individuelle forskjeller. 
Regel 3 #Vær fortrolige og vennlige med hverandre. Regel 4 #God nok er det nye perfekte.


Bilde #6: SEI grafikk #behovstriangelet 
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Elevers psykologiske behov




Snakkeboble lærer 1: Vi skal også i dette kapittelet anvende «Den mentale kikkerten». Vi 
fokuserer på behovet for «Trygg Havn». 

Snakkeboble lærer 2: Ta med deg oversikten over de ulike linsene i den mentale kikkerten.


Bilde #7: SEI læringskort #den mentale kikkerten - 3 ulike linser 

 

Se eleven innenfra - Behovstriangelet 

Se deg selv innenfra - Reaksjonsbarometeret 

Se det som er i mellom - Handlingsbarometeret - Reparasjoner


Bilde #8: SEI læringskort #den mentale kikkerten - dybde 

Snakkeboble lærer: Kanskje du vil gjenkjenne noen barn.

De trenger en dybderelasjon til deg.

Dybde er det mest effektive.


Tilleggsinformasjon:
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Som vi også har vært inne på tidligere i programmet: Vi mennesker blir lettere roet og trøstet 
av en vi har utviklet en tilknytnings- eller dybderelasjon overfor. Elever er selektive - det er bare 
noen av dere voksne i skolen de utvikler en dybderelasjon med. Som nevnt er det særlig noen 
elever som trenger en dybderelasjonen for å kunne kjenne seg trygge. De har et behov for å 
vite at de har rask tilgang til noen som kan berolige og beskytte dem.


Bilde #9: Overgangsplansje - Eleven som ødelegger for deg  

Bilde #10: SEI film #urolig klasseromssituasjon A 

Innhold i filmen: 

Filmen starter med å beskrive at det er en travel periode med nasjonale prøver rett rundt 
hjørnet. Læreren har vært tydelig på at alle må gjøre lekser og være godt forberedt. En elev 
starter timen med å si: "Det var ikke lekser til i dag, var det vel?». Det er ikke første gang 
denne eleven spør om dette, så læreren blir irritert, men forsøker å bite det i seg. Likevel 
lekker irritasjonen ut da læreren spør: Har du ikke gjort lekser i dag heller? Noen medelever 
fniser. Filmen fortsetter med å beskrive hva som skjer videre etter som situasjonen eskalerer, 
før lærerne dette programmet følger til slutt blir intervjuet. Blant annet viser filmen også 
hvordan eleven tar frem «skjoldet» sitt (se under) og beskytter seg mot skam.


Bilde #11: SEI grafikk #urolig klasseromssituasjon  
 

Snakkeboble lærer: Elever kan gi oss lærere røde reaksjoner. Det er ikke lett å holde balansen. 
Når vi ikke klarer å rette opp ubalansen - blir handlingene våre røde også.
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Bilde #12: SEI grafikk #urolig klasseromssituasjon  



Snakkeboble elev: Jeg kjenner meg både skamfull og alene når dere voksne blir sinte på meg. 
Da tar jeg frem «skjoldet» mitt.


Bilde #13: SEI grafikk #forsvar 



FEM «SKJOLD» MOT SKAM


Benekte: Jeg gjorde det ikke

Skyldfordele: Det var  han - ikke meg

Tildekke: Ha-ha  det var gøy

Minimalisere: Jeg slo ikke hardt

Angripe: Jeg skal slå igjen


Bilde #14: SEI refleksjonskort #urolig klasseromssituasjon 

TIL REFLEKSJON


Tilknytningspsykologene Side  av 60 75 Copyright © 



SEI Manual 2.1

Hva er din første reaksjon dersom en elev ler etter at det har sparket til eller forstyrret de 
andre, eller legger skylden på en annen?

Husk: Å benekte kan være et «skjold» og bety at eleven er redd/overveldet og forsøker å 
forsvare seg.

Er det andre «skjold» som kan gi deg røde reaksjoner?

Har du noen tanker om hvordan situasjonen kunne blitt løst på en bedre måte? Bruk de tre 
linsene i den mentale kikkerten.


Tilleggsspørsmål: 

Hvordan er det for deg om en elevs atferd går utover de andre elevene? Hvordan påvirker 
dette din måte å møte eleven på?


Bilde #15: SEI film #urolig klasseromssituasjon B 

Innhold i filmen: 

I denne filmen diskuteres hva som skjedde og hva som er grunnen til at situasjonen eskalerte.

Det hele starter med at lærerens vipper mot hard i dumphusken og at det indre volumet i elevene 
deretter øker.


Bilde #16: SEI refleksjonskort #urolig klasseromssituasjon 

TIL REFLEKSJON


La oss si at den urolige eleven som trommer på pulten har temperamentsmessige utfordringer. 
Husker du hva som som stod på postkortet fra et barn med tilsvarende temperaments-trekk?

La oss si at hun som spør om lekser har det vanskelig hjemme og får lite hjelp og støtte og 
oppfølgning. Kan du finne frem et utrygghets-postkort som kunne passe til henne?

Hva skjer med deg når du jobber med å forstå elevene i filmen med en større dybde?


Bilde #17: Overgangsplansje - «Eleven som er så urolig» 

Bilde #18: SEI film #selvregulering 

Innhold i filmen: 

I denne filmen snakker lærerne i programmet om hvordan uro kan vise seg og hvordan uro kan 
være et uttrykk for elevens forsøk på selvregulering.


Bilde #19: SEI refleksjonskort #selvregulering 

DRØFT SEI FILM


Hvordan tilrettelegge for selvregulering?

Hvorfor ikke tygge tyggegummi?

Noen ganger er det ikke nok å legge til rette for selvregulering, og barnet vil også trenge 
relasjonell regulering. Gi eksempler på dette.
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Bilde #20: Overgangsplansje - Eleven som er «frekk og uvillig» 

Bilde #21: SEI film #frekkhet og uvilje A 

Innhold i filmen: 

Denne filmen handler om Elise som kommer inn i klasserommet med hetta over hodet. Hun 
hilser ikke og ser ned. Lærer legger merke til at hun ikke har hengt opp klærne sine og ber 
henne om å gå ut i gangen å henge opp klærne. De har gruppearbeid, og Elise viser uvilje. 
Hun er negativ til de andre i gruppen og sier negative ting, særlig til en av de andre 
gruppedeltakerene. Lærer irettesetter Elise og sier at sånn er det ikke greit å si. I filmen 
forteller Nathalie og Håvard om hvor mange dilemmaer elever med uvilje kan skape for 
lærerne. Hvordan møte eleven som viser uvilje på måter som samtidig ivaretar de andre 
elevene? Hvordan møte eleven samtidig som de andre elevene forstår at dette ikke er ønsket 
atferd?


Bilde #22: SEI refleksjonskort #frekkhet og uvilje 

TIL REFLEKSJON


Kjenner du igjen barnet som er beskrevet i denne videoen? 

Kjenner du deg igjen som irritert lærer som ønsker at eleven skal oppføre seg ordentlig?

Hvordan vipper læreren i filmen? 

Merket du at det var vanskelig å se eleven innenfra? Hvordan tolker du atferden hennes ut fra 
det du vet til nå?

Så langt -  ville du gjort noe annerledes?


Bilde #23: SEI film #frekkhet og uvilje B 

Innhold i filmen: 

I denne filmen diskuterer vi hvordan man kunne løst denne situasjonen, hvis det var mulig å 
«spole» tilbake. Hva gjør situasjonen med læreren? Hvordan kan læreren jobbe med å finne 
balanse i dumphuska? Hva er egentlig Elises behov i en slik situasjon? Stig minner om at Elise 
er i en tilstand hvor tenkehjernen ikke er koblet på. Elises hjerne bruker alle sine ressurser til å 
håndtere egen tilstand. Derfor greier ikke Elise å ta imot beskjeder eller motivere seg for å 
lære. Elise trenger derfor avlastning og hjelp i dette arbeidet. Hun trenger å bli møtt på en 
emosjonsregulerende måte. Første skritt vil derfor være å mentalisere eleven. 


Tilleggsinformasjon til filmene Frekkhet og Uvilje, A og B: 

I etterkant av filmene kan det også være nyttig å diskutere lærerens dilemma når det gjelder 
ivaretakelse av klassen som helhet når en elev har det vanskelig. En viktig innfallsvinkel kan da 
være at alle elevene i en klasse påvirkes av lærerens måte å ivareta den eleven som har det 
vanskelig. Det er rett og slett både godt og beroligende på se på god omsorg - og det ligger 
mye sosial og emosjonell læring i det. Forskning viser da også at den voksnes oppførsel 
faktisk har mer å si enn elevens atferd (Hamm & Hoffman, 2016). På den måten kan regulering 
av en elev også innebære grupperegulering.

I tillegg viser studier at de voksnes holdninger og atferd i stor grad legger føringer for elevers 
og relasjoner til hverandre (Wentzel & Ramani, 2016). Å ivareta elever som har det vanskelig vil 
derfor også være mobbeforebyggende.
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Bilde #24: SEI refleksjonskort #frekkhet og uvilje 

DRØFT SEI FILM


Drøft analysen av situasjonen:

Noe du likte? 

Noe som overrasket deg? 

Noe du er uenig i? 

Var det noe i denne filmen som vil komme deg til nytte i lignende situasjoner?


Bilde #25: SEI læringskort #balansekunst 
 

Snakkeboble lærer: Når vi har røde handlinger går det utover eleven og relasjonen mellom deg 
og eleven.


Bilde #26: SEI læringskort #balansekunst 

Snakkeboble lærer: I tillegg legger lærerens holdninger og handlinger i stor grad føringer for 
elevenes relasjoner til hverandre.


Bilde #27: SEI læringskort #balansekunst 

Snakkeboble lærer: Det er tre gode grunner til å stoppe røde handlinger - selv når du kjenner på 
røde reaksjoner.


Bilde #28: SEI læringskort #stoppe på rødt 

SE DEG SELV INNENFRA


Trinn a: Oppdag de røde reaksjonene 

Vi kan oppdage de RØDE reaksjonene på tre måter: 


1.Gjennom følelsene våre: Vi blir agiterte, oppgitte, likeglade, sinte, hjelpeløse, fjerne.

2.Gjennom kroppslige fornemmelser: hjertebank, aktivering, svette, trøtthet.

3.Gjennom hvordan vi tenker om barnet: 
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Om den sinte eleven: «Han er patetisk, slem. Hun er håpløs, vil ødelegge». 

Om den engstelige eleven: «Hun er så klengete, skikkelig «needy». 

Om den motvillige eleven: «Han er en særing, så negativ til alt».

Om den triste eleven: «Hun er manipulerende og krevende». 

Om den glade, livlige eleven: «Han er helt vill, så oppmerksomhetskrevende».


Bilde #29: SEI læringskort #skifte til grønt 

SE DEG SELV INNENFRA


Trinn b: Finn en indre balanse


Nå gjelder det å gjenvinne den indre balansen. 

Forsøk å finne metoder for å berolige deg selv. Det kan hjelpe å bevege seg, puste dypt, eller 
se et øyeblikk ut av vinduet. 

Plant bena godt i bakken og se for deg pilen på barometeret synke mens den skifter til 
GRØNT, og kjenn at du får balanse i vippen. 

Du kan snakke til deg selv. Du kan f.eks. si: «Jeg kan handle når det er GRØNT». Det er da du 
klarer å «se eleven innenfra».


Bilde #30: SEI læringskort #balansekunst 
 

Snakkeboble voksen1: Det er lett å miste balansen og glemme den mentale kikkerten og bare 
«speile» eleven når eleven står for:


Konflikt

Krenkelser

Uvilje

Sinne og aggresjon

Likegyldighet


Snakkeboble voksen 2: Gjennom den mentale kikkerten kan vi kjenne oss selv igjen i eleven, og 
vi skjønner hva eleven trenger:


Samarbeid

Respekt og toleranse

Velvilje, initiativ og Interesse

Mildhet

Involvering
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Tilleggsinformasjon:


Med denne plansjen ønsker vi å fremme de ansattes bevissthet på hvordan våre handlinger 
påvirker eleven. Hvordan vi møter og reagerer på eleven, er med på å forme elevens følelse 
der og da, men gir også eleven et erfaringsgrunnlag som er med på å forme elevens utvikling.  
Ved å anerkjenne hvilke reaksjonsformer vi ønsker å fremme i eleven, kan vi enklere finne en 
retning for oss selv i møte med eleven. Ønsker vi eksempelvis å fremme mildhet i en elev, vil 
det være viktig å forsøke å gi beskjeder på en mild måte. Vi bør således forsøke å møte eleven 
varsomt, ha et mildt ansiktsuttrykk og snakke med rolig og vennlig stemme. Handler vi brått, 
skaper vi også enda flere brå reaksjoner inne i eleven. Om vi da vil hjelpe å modulere elevens 
reaksjoner i etterkant, blir også løsningen å imøtekomme eleven på en mild måte, som 
eksempelvis: «Du Markus, jeg skjønner om beskjeden kom litt brått på. La oss se om jeg kan 
hjelpe deg med å forstå hva du skal gjøre….»


Bilde #31: SEI læringskort #skifte til grønt 

SE DET SOM ER I MELLOM


Trinn C: Fra rød reaksjon til grønn handling


Prøv å argumenter imot de negative tankene du har om eleven. «Er det sant at Sivert er helt 
umulig? Er han ikke bare litt trøtt og sliten?».

Forsøk å se eleven innenfra. Hvilket behov har eleven? Er det trygg havn, sikker base eller et 
ønske om å være selvstendig? 

«Grønne Handlinger» - når du skjønner hva som mest sannsynlig er elevens egentlige behov, 
kan du komme deg på sporet igjen.


Bilde #32: SEI læringskort #arbeid i etterkant 
 

Snakkeboble voksen: Når du ikke klarer å stoppe deg selv - du overser det røde lyset og handler 
rødt - så er det fremdeles ting du kan gjøre. Du kan jobbe med situasjonen i etterkant og gjøre en 
reparasjon.


Bilde #33: SEI læringskort #arbeid i etterkant 
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Snakkeboble voksen: Når du ikke klarer å stoppe deg selv - du overser det røde lyset og handler 
rødt - så er det fremdeles ting du kan gjøre. Du kan jobbe med situasjonen i etterkant og gjøre en 
reparasjon.


Bilde #33: SEI tiltakskort #arbeid i etterkant 

NÅR DU IKKE KLARTE Å STOPPE PÅ RØDT


Snakkeboble voksen: Husk! Ha omsorg med deg selv. Alle kan trå feil. Det er «god nok» som er 
det nye perfekte.


Trinn d: Se tilbake på situasjonen 

1. Beskriv situasjonen: 
Hvor var du (i klassen / ute på tur)? 

Hvem var til stede? 

Hva gjorde eleven (beskriv atferden)? 

Hva tenkte du før reaksjonen din? 

Hvilke følelser kjente du på før reaksjonen din? 

Hadde du en fysisk reaksjon (for eksempel hjertebank, skjelving, svette, varme,  
kulde, etc.)? 

Beskriv reaksjonen du hadde på elevens atferd (reagerte du med å bli hard/kald,  
svak eller fjern/tilbaketrukket?) 

La du merke til hvordan eleven/ barnegruppa reagerte på din atferd?


2. Reflekter rundt din egen innstilling: 
Kan du argumentere imot tankene du hadde i denne situasjonen (for eksempel «er det sant at 
Ebba var helt umulig?»)? 

Kunne du tatt kontroll over disse tankene? 

Kan du se at din følelsesmessige reaksjon har referanser til tidligere erfaringer? 

Kunne du ha gjort noe for å regulere disse følelsene? 

Hva kan du planlegge å gjøre neste gang? 

Kan du ha medfølelse med deg selv?


Bilde #34: SEI film #hva hadde du trengt 

Innhold i filmen: 

Filmen starter med å fortelle om at Elise hadde det vanskelig hjemme og at det var grunnen til 
at hun kom inn i klasserommet som en mørk sky med hetten over hodet. Videre i filmen 
intervjues lærere om hvordan de hadde trengt å bli møtt dersom de hadde det vanskelig og 
følte seg sårbare. Det reflekteres over hvor lett man kan kjenne seg overveldet og derfor ha 
behov for å trekke seg unna. Å forholde seg til mange personer og til oppgaver blir rett og slett 
for mye å håndtere. Håvard løfter også opp hvor viktig dette perspektivet er, også fordi 
ungdommer er i en periode hvor de ofte kan kjenne på sårbarhet. Tonje reflekterer også over 
hvor vanskelig det må være å bli møtt av en «superglad» lærer dersom du føler deg nede. Med 
dette belyser hun viktigheten av å møte elevene med affektiv inntoning, fremfor feilinntoning.


Bilde #35: SEI refleksjonskort #frekkhet og uvilje 

DRØFT SEI FILM


Hvordan var det å se denne filmen?

Hva fikk den deg til å føle?

Hva trenger du når du synes livet er vanskelig?
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Bilde #36: SEI læringskort #arbeid i etterkant 

Snakkeboble voksen: Kanskje du har gjort noe mot en elev som du har lyst til å si unnskyld for?


Bilde #37: SEI tiltakskort #reparasjon 

SORRY DUDE 

Er det noen du har lyst til å sende et «Sorry, dude»-kort til? Husk disse seks punktene:


1. Sett ord på dine røde handlinger i møte med eleven. 

2. Sett ord på hvordan det må ha vært for eleven.

3. Be om unnskyldning og vis at du mener det.

4. Fortell eleven hvordan du i ettertid tenker at du burde ha handlet.

5. Gi rom for at eleven kan reagere, ikke forvent å ble tilgitt med en gang.

6. Gjenta og hold fast på at du er lei deg for det som skjedde.


Tilleggsinformasjon:


Her åpner vi opp for at deltakerene kan fortelle om negative reaksjoner og også øyeblikk hvor 
de kanskje ikke greide å kontrollere seg. Vær med deltakerne i det vanskelige. Tål de 
vanskelige følelsene, men anerkjenn motet som ligger i å dele dette. Og husk også at vi ikke 
trenger å være perfekte. Vi kan alle ha negative reaksjoner, og vi kan alle gjøre alle «feil». Det er 
en utfordrende oppgave å jobbe i skolen. Det holder å være god nok. Likevel: Å våge å 
reflektere er både viktig for elevene og for egen utvikling.


Bilde #38: SEI læringskort #reparasjon 
 

Snakkeboble voksen: Det er vekstmuligheter i feilgrepene som vi alle gjør, når vi tar ansvar og 
forsøker å reparere. 

Eleven får erfaringer med at det finnes en løsning når noe blir vanskelig.

Eleven får også tillit til at læreren vil dem vel.


Bilde #39: SEI læringskort #reparasjon 
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Snakkeboble voksen: Reparasjoner er spesielt viktig for elever som har opplevd mange negative 
reaksjoner fra voksne. 


Bilde #40: SEI tiltakskort #reparasjon 

SMÅ BRUDD OG SMÅ REPARASJONER


Det er ikke alltid at brudd er så store, de kan vare bare et lite øyeblikk. Da er det heller ikke 
nødvendig å bruke så lang tid på reparasjonen, det gjelder bare å koble seg på igjen, finne tilbake 
til kontakten. 


Snakkeboble voksen: Hei, jeg ble litt opptatt av noe annet et øyeblikk. Nå er jeg her…


Bilde #41: SEI tiltakskort #reparasjon 

STØRRE BRUDD OG STØRRE REPARASJONER


1. Ta grep om deg selv og ro deg selv ned.

2. Skru på oppmerksomheten og registrer elevens tilstand.

3. Responder med først å følge eleven, si f.eks. «dette ble dumt, jeg ser du er lei deg». Viktigst er    
det at du virkelig mener det.

4. Responder deretter med å ta tak og si f.eks. «unnskyld, jeg ble for sint».

5. Vis at du vil eleven vel og si f.eks. «du hadde trengt at jeg sa i fra med en annen stemme».

6. Vær tålmodig - eleven trenger ikke forandre tilstand med en gang. 


Snakkeboble voksen: Jeg har tenkt litt. Jeg så at det ikke ble greit for deg inne i klasserommet i 
sted. Jeg burde ha beskyttet deg bedre.

Snakkeboble barn: Takk! Jeg blir lei meg når de andre ler av meg.


Bilde #42: SEI læringskort #reparasjon 

Snakkeboble voksen/barn: Reparasjoner gir viktig læring og tryggere relasjoner.


Bilde #43: SEI refleksjonskort #lesehesten 

Ønsker du å lære mer om dette, foreslår vi å lese følgende kapittel i boken Se Eleven Innenfra 
(Brandtzæg, Torsteinson & Øiestad, 2016):

Kapittel 8: Om brudd i kontakten og betydningen av reparasjon

Etterord: Ømhet for barnet


Bilde #44: Bearbeiding 

Noe dere likte? Hva er det viktigste dere sitter igjen med fram til nå?

Noe dere ikke likte? Noe dere savner eller er uenige i?

Hvordan er det å dele med de andre i gruppa?

Hvordan er det å lytte til de andre i gruppa?

Det viktigste arbeidet skjer i det daglige. Håper du at noen elever vil merke en endring? Fortell…


Bilde #45: Øvelse 

Øv deg på å ha et mentalt fokus. Legg merke til når det er lett og når det er vanskelig.

Er det noen elever du må jobbe spesielt med for at de skal kjenne på en større grad av trygghet 
og tilhørighet?
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KAPITTEL 5 DEN MENTALISERENDE KULTUREN 

Bilde #1 Kapittel tittel: KAPITTEL 5 

DEN MENTALISERENDE KULTUREN


Tilleggsinformasjon: 

I dette kapittel skal vi se på hvordan mentaliseringsperspektivet kan være til hjelp både i 
samarbeidet mellom kolleger og i samarbeidet med foreldrene til elevene i skolen.


Bilde #2: Kapitteloversikt  

Innledning: Oppstart og forberedelse til SEI programmet

Kap #1: Veien til trygghet og utvikling

Kap #2: Den mentale kikkerten

Kap #3: De mottakelige elevene

Kap #4: Når nøden er størst

Kap #5: Den mentaliserende kulturen


Bilde #3: Copyright - 

 «Ikke tillatt å ta film, lydopptak eller bilder under foredragene. Manual, handouts og filmmaterialet 
kan ikke kopieres, gis bort eller selges til andre».


Bilde #4: Overordnede mål kapittel 4:  

Vi har gjennom dette kurset fått høre at skolebarn skal møtes med glede og omsorg, fordi de 
er barn. Voksne har ansvar for å utvikle en positiv relasjon til alle elevene og til å prøve å like 
alle.

Reflekterende kultur i skolen kan hjelpe dere med dette arbeidet. Å legge til rette for dette er et 
lederansvar, fordi det må organiseres og settes av tid til.  Jo flere av de ansatte som deltar i 
dette, jo bedre vil det fungere. 

Hvordan dere voksne har det sammen vil også påvirke hvordan dette arbeidet går.  

Vi skal også snakke om Omsorgskollektivet, som består av skolen og familien. Det er dere 
som sammen skal fremme god omsorg og fostre livsmestring. 


Bilde #5: SEI Refleksjonskort #før vi starter


Kan dere komme på eksempler fra uken som gikk på det vi har gjennomgått?

Hent frem det spesielle eleven dere skulle ha i mente gjennom kurset. 


Gi gruppen tid til å bearbeide eksempler fra forrige uke og hjelp deltakerene med å hente frem 
den spesielle eleven de skal ha i mente gjennom kurset. Minn deltakerene på de fire 
gruppereglene:


Regel 1 #Husk: du bestemmer hva du har lyst til Regel 2 #Ha respekt for individuelle forskjeller. 
Regel 3 #Vær fortrolige og vennlige med hverandre. Regel 4 #God nok er det nye perfekte.


Bilde #6: SEI læringskort #den kollektive mentaliseringen 
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Snakkeboble lærer: Mentalisering utvikles og bevares i det sosiale systemet vi lever i. Det 
innebærer at vi ikke bare kan jobbe hver for oss - vi må også jobbe sammen. Vi skal fremme et 
mentaliserende omsorgskollektiv.


Bilde # 7: SEI Film: #mentaliserende kultur 

Innhold i filmen:  

Til nå har programmet i hovedsak hatt fokus på relasjonen mellom de voksne og barna. I dette 
kapittelet vil vi også fokusere på hvordan verktøyene kan anvendes i arbeidet med foreldrene og i 
arbeidsmiljøet. 


Bilde # 8: SEI læringskort #den kollektive mentaliseringen 

Snakkeboble lærer: Lærerne bak meg har glemt den mentale kikkerten. La oss finne den frem og 
se hvordan den brukes i f.eks. foreldrearbeid.


Snakkeboble lærer 1: Dette må vi rapportere til foreldrene dine!

Snakkeboble lærer 2: Det går ikke an å oppføre seg sånn!


Bilde #9: SEI læringskort #den kollektive mentaliseringen 

 

Hele mikrosystemets (dvs. den direkte og nære kontekst) omsorgskollektiv rundt elevene trenger 

felles kunnskap om betydningen av trygge relasjoner for utvikling og helse. Systemet bør fungere 
sammen og ikke som to parallelle systemer.


Bilde #10: SEI læringskort #den kollektive mentaliseringen 

Snakkeboble lærer: Den mentale kikkerten er et redskap dere ansatte kan bruke for å beskrive 
og analysere eget arbeid - både de røde og de grønne reaksjonene og handlingene.


Bilde #11: SEI læringskort #den kollektive mentaliseringen 
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Snakkeboble lærer: Når du gjør dette sammen med andre kollegaer, regelmessig, så er du med 
på å skape en bevisst og aktivt reflekterende kultur på skolen.


Bilde #12: SEI læringskort #den kollektive mentaliseringen 

Snakkeboble lærer: Utfordringen er å anvende den mentale kikkerten i arbeidet med hele 
omsorgssystemet, som også inkluderer foreldrene.


Bilde #13: SEI film #omsorgskollektivet 

Innhold i filmen: 

Filmen diskuterer hvordan en omsorgsinnstilling er mentaliseringsfremmende for hele 
omsorgsmiljøet. Er du som lærer omsorgsfull i møte med foreldrene, gjøre du det lettere for 
dem å dele sårbarhet. Et mentaliserende omsorgsmiljø innebærer å være nysgjerrig på den 
andres ståsted, være åpen og fleksibel. Trenger foreldrene her en trygg havn? Eller er de kun 
utforskende og nysgjerrige? Humor er en viktig side ved et mentaliserende miljø. Humor 
styrker fellesskap og virker dermed beroligende. Mentalisering bidrar til å hindre at 
omsorgsmiljøet preges av å være lukket og selvbeskyttende. Dersom du ønsker å drøfte en 
elev som du er bekymret for, kan det være lurt å bruke seg selv som utgangspunkt; jeg kan bli 
usikker når han reagerer slik eller sånn, fremfor å definere eleven. Vær også åpen for 
foreldrenes refleksjoner og forståelse av situasjonen. 


Bilde #14: SEI refleksjonskort #den kollektive mentaliseringen 

TIL REFLEKSJON


Drøft hvordan kunnskap om mentalisering kan være til hjelp i arbeidet med «omsorgskollektivet?

Hvordan vil dere jobbe for å se faren til Jens innenfra? Hva trenger han fra dere?

Snakk om hvordan kritikk fra foreldre kan skape «røde reaksjoner».


Snakkeboble lærer: Jeg må jobbe med å holde balanse i dumphuska når faren til Jens ringer og 
sier han synes sønnen sin blir stimulert for dårlig i skolen.


Bilde #15: SEI refleksjonskort #den kollektive mentaliseringen 

TIL REFLEKSJON


Har skolen et spesielt ansvar for aktivt å å motvirke utviklingen av parallelle systemer? Hvordan få 
dette til, hvilke konkrete grep kan vi ta?


Tilleggsinformasjon: 

Med parallelle systemer mener vi her to ulike omsorgssystemer: skole og hjemmet.  To 
systemer som arbeider parallelt. Alle elever, men særlig noen elever, har imidlertid behov for at 
skolen og hjemmet arbeider sammen og virker som et helhetlig omsorgskollektiv.


Bilde #16: SEI læringskort #den kollektive mentaliseringen 
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Snakkeboble ansatt: At du tilbyr en kontakt og forbindelse med alle foreldre er viktig, men for 
noen er det spesielt viktig. Utrygge barn kan ha utrygge foreldre. Temperamentsfulle barn har ofte 
temperamentsfulle foreldre - i alle fall ofte minst en! Derfor må du bruke den mentale kikkerten til å 
se foreldrene innenfra. 


Bilde #17: SEI læringskort #den kollektive mentaliseringen 
 

Snakkeboble ansatt: Skyldfordeling og anklager er en måte vi ofte beskytter oss selv på.


Snakkeboble mor: Hjemme er alt bra, problemet er skolen.


Snakkeboble lærer: Vi har forsøkt alt - det må handle om manglende oppfølgning hjemme.


Tilleggsinformasjon: 

Skyldfordeling skaper vekker ofte forsvarsreaksjoner hos den andre parten og kan dermed 
føre til til konflikt fremfor samarbeid. Som ansatt i skolen blir det viktig å formulere seg 
varsomt og  ivaretakende overfor foreldrene. Som vi beskriver i filmen om Omsorgskollektivet 
vil det å ha en åpen og nysgjerrig innstilling fremme samarbeide og trygghet. Å være 
mentaliserende innebærer også å beholde godheten for elevene når man skal formidle såre 
eller vanskelige hendelser. Da er man fast og god. I programmet har vi jobbet med å fremme 
forståelsen om at vanskelig atferd handler om at barnet har det vanskelig inne i seg. Det dreier 
seg om at eleven har behov for en trygg havn. Denne forståelsen kan også være viktig å dele 
med foreldrene.

Som vi også har sett over kan foreldre være krevende, kritiske eller sinte på dere som er 
ansatte i skolen. Da kan det være utfordrende å holde balanse i egen vippe. Forsøk da å se 
foreldrene i innenfra og forstå at noe er vanskelig for dem. Voksne ønsker heller ikke å være 
vanskelige ovenfor dere ansatte. Kanskje er det noe de er engstelige for og derfor trenger en 
trygg havn? Forsøk å forstå foreldrene innenfra samtidig som dere holder øye med eget 
reaksjonsbarometer og jobber med å holde balanse i vippen. 


Tilleggsspørsmål: 
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Del en gang da du skulle fortelle noen foreldre om noe som var vanskelig for eleven og du 
merket at foreldrene ble skyldbeleggende. Med kunnskapen du har nå, hvordan ville du gått 
frem i denne samtalen i dag?


Bilde #18: SEI læringskort #den kollektive mentaliseringen 

Snakkeboble lærer: Om du er fortvilet skjønner jeg det - det ble en lei dag for Thomas på skolen i 
går. La oss sette oss ned - dette skal vi få til sammen. La oss hjelpe hverandre til å forstå det som 
skjedde  bedre.


Bilde #19: SEI læringskort #den kollektive mentaliseringen 

Tenkeboble lærer: Læreryrket er på mange måter et ensomt yrke. Man må ta mange vanskelige 
beslutninger helt alene. Ofte kan man bekymre seg for enkelte elever. Læreren trenger derfor også 
å være i et system hvor de blir sett innenfra.


Bilde #20: SEI film #mentaliserende skolemiljø 

Innhold i filmen: 

I denne filmen forteller lærere om betydningen av kollegastøtte. Et mentaliserende miljø blant 
kolleger hviler på en konsensus om at like  ingen er eller trenger å være perfekt. Å fortelle om 
sårbarhet og feil krever en tillit til at man blir ivaretatt - selv om man ikke er perfekt. Det er på 
denne måten man får hjelp til å utvikle seg. Ikke-mentaliserende miljøer er preget av 
selvbeskyttelse og vil hindre muligheten til å reflektere over øyeblikk hvor man ikke var på 
topp. I tillegg er det å jobbe som lærer eller annen ansatt i skolen, et krevende arbeid. De 
fleste vil ha behov for påfyll av godhet og støtte fra kolleger, og ikke minst ledelse, for å ha 
krefter og energi til å gjøre en god nok jobb i møte med elevene.


ass. 


De mentaliserende omsorgskollektivene 

De er tolerante og fleksible, fremfor rett- og galt-tenkende, og fastlåste. 

De kan bruke humor og være lekne på en måte som engasjerer individer, fremfor å være 
sårende og distanserende.

De løser vansker og problemer igjennom «å gi og ta» som krever at man evner å ta flere 
perspektiver.

De beskriver ofte egen opplevelse fremfor å definere andres opplevelse.

De har et eierskap til handlinger og viser agens og ansvar, bl.a. igjennom å gjøre reparasjoner 
når man har gjort en feilvurdering.

De demonstrerer åpenhet og nysgjerrighet overfor andre og andres perspektiver.

De er opptatt av å forstå hvordan nåværende og tidligere situasjoner preger eleven/den unge.

De jobber for å styrke omsorgskollektivet slik at eleven/den unge opplever en sammenheng i 
tilværelsen.


Bilde #22: SEI refleksjonskort #den kollektive mentaliseringen 

TIL REFLEKSJON


Plukk ut to punkter du tenker er spesielt viktige fra listen over hva som kjennetegner 
mentaliserende arbeidsmiljøer. 

Begrunn hvorfor du mener disse er spesielt viktige.
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Tilleggsspørsmål: 

Hør hvordan de ansatte opplever disse punktene på sin arbeidsplass.


Bilde #23: SEI film #avslutning 

Innhold i filmen: 

Filmen oppsummerer hvordan verktøyene kan anvendes på alle nivåer i organisasjonen. I 
tillegg påpekes det på at det ikke finnes noen definitiv målstrek i arbeidet med verktøyene. Det 
vil alltid oppstå nye situasjoner og utfordringer hvor verktøyene kan være til hjelp i arbeidet 
med å mentalisere.  

Bilde #24: Bearbeiding 

Noe dere likte? Hva er det viktigste dere sitter igjen med fram til nå?

Noe dere ikke likte? Noe dere savner, eller er uenige i?

Hvordan er det å dele med de andre i gruppa?

Hvordan er det å lytte til de andre i gruppa?

Det viktigste arbeidet skjer i det daglige. Håper du at noen elever vil merke en endring? Fortell…


Bilde #25: Oppgaver fremover 

Fortsett å øve på å holde et mentalt fokus fremover - også ovenfor de andre ansatte. 

Husk; dette er et pågående arbeide. Det er umulig å bli helt perfekt.

Hva vil du særlig ha med deg videre fra dette kurset?

Er det noen elever du må fortsette å jobbe spesielt med for at de skal kjenne på en større grad av 
trygghet og tilhørighet?

Hvordan kan deres skole arbeide for å bli en mentaliserende kultur på alle nivåer i 
organisasjonen?


Tilleggsspørsmål: 

Tror kursdeltakerne at elevene i skolen vil merke at de voksne har endret seg etter deltakelse 
på dette kurset? Er det noen elever som vil merke en endring mer enn andre elever? Eventuelt 
på hvilken måte? Hva tror deltakerene at de fremdeles har med seg om ett år?


Tilleggsinformasjon: 

Til slutt i programmet er det viktig å bruke tid på å bearbeide hvordan det har vært for 
deltakerene å være med på dette kurset. Hva har de likt og hva har de eventuelt ikke likt? Hva 
fremstår som spesielt viktig? 
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Forbehold 

Tilknytningspsykologene legger vekt på at all informasjon som er lagt ut på nettstedet skal være 
så korrekt som mulig. Vi påtar oss likevel ikke noe ansvar for feil, utelatelser eller unøyaktigheter i 
den informasjonen som finnes tilgjengelig. Tilknytningspsykologene legger vekt på 
virusbeskyttelse, likevel påtar Tilknytningspsykologene seg heller ikke noe ansvar for at denne 
hjemmesiden eller serverne er uten virus eller eventuelle andre skadelige elementer.


Brukere/ eller mottakere av psykoedukasjonskurset som føler seg urettmessig rammet av 
informasjon på nettstedet, oppfordres til å ta kontakt. 
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