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HELSE TILKNYTNING

- Det verste du kan true et barn med, er
tap av omsorgspersonen
BARNEHAGE 2016: - Hvis dere skal sikre barna trygghet i
og utenfor barnehagen, må dere ha kunnskap om
tilknytning, sier Kari Killén.
Av: Trine Jonassen 26.05.2016

Noe Kari Killén har lært i løpet av et langt og produktivt yrkesliv, er at barn knytter seg til sine
omsorgspersoner. Uansett hvordan de blir behandlet.
På barnehagekonferansen Barnehage 2016, øste superpedagogen, forskeren og forfatteren fra sin

På barnehagekonferansen Barnehage 2016, øste superpedagogen, forskeren og forfatteren fra sin
forskning om barns tilknytning.
- Det mest alvorlige du kan true et barn med, er tap av deres tilknytningsperson, derfor er det så
ødeleggende å true et lite barn med at nå går jeg og du blir alene. Parallelt med det jeg kaller
følelsesmessig vanskjøtsel og psykiske overgrep, utvikler barnet indre arbeidsmodeller som de tar
med seg videre i livet. Når det gjelder akkurat disse to typene omsorgssvikt, er det viktig at vi ikke
venter til vi får de alvorlige tilfellene av vold og overgrep i fanget. Vi må begynne med å se de
følelsesmessige overgrepene, sier Killén.
Barnet som omsorgsgiver
Hun har i ere hundre tilfeller observert barns tilknytning ved avskjed og henting og ser på graden av
følelser de viser.
- Noen barn har lært seg at de danser best med foreldrene når de ikke viser følelser, sier Killén og
forklarer at det nnes mange typer overgrep.
- I tilknytningsforhold der barnet er omsorgsgiveren, må vi se alvorlig på det. Omsorgsgiveren er
barnet som har lært seg at om de og foreldrene skal klare seg, må de ta vare på foreldrene. Det er
ikke søtt. Disse barna vil til slutt ikke vite hvem de er, men de nere seg ut fra ytre krav. De tilpasser seg
og lager ikke problemer, men er hele tiden i beredskap.
Det perfekte barnet
Killlén ber barnehageansatte være på vakt overfor perfekte barn som observerer den voksne verden
vaktsomt.
- Innen de er to år gamle, har de vent seg til å smile, fordi de vet at mor og far liker glade barn best.
Men ser du etter, er det et stivt smil, sier Killén.
De viser egentlige ikke følelser. For et barn med god tilknytning, vil vise følelser. De liker ikke at
foreldrene skal gå og spør hvor de skal og når de er tilbake. Og helst skal de være med.
Gjør foreldrene forutsigbare
- Veloppdragne, pene, snille barn som tilpasser seg og ikke protesterer, er ikke sunne barn. De har
derimot lagt lokk på sine følelser helt til de opplever en krise. Da klarer de seg ikke så godt.
Hun beskriver også et barn med passiv avhengighet som klynger seg til foreldrene for å hindre dem i
fra å dra. Da er gjerne foreldrene utilgjengelige og barnet vil gjøre dem forutsigbare ved å fysisk hindre
dem i å dra.
Når tilknytningsproblemet tiltar, kalles det desorientert tilknytning. Da snakker vi barn av alvorlige
deprimerte foreldre, barn som lever i voldelige samlivssituasjoner eller selv utsettes for vold. De kan
svinge mellom å være ekstremt utagerende og ekstremt innadvendt.
Ikke epilepsi, men traumer
- Slik reagerer et alvorlig traumatisert barn. Hjernen deres hjelper dem med å legge til siden traumet
og de er det ikke bevisst til daglig. Men så skjer det noe som trigger traumet, et inntrykk, en lyd og
lignende. Disse barna kan da bare melde seg ut, bare bli borte og stirre tomt ut i luften. Etter noen
minutter er de tilbake, forklarer Killén.
Før trodde man dette var en form for epilepsi. Nå vet vi bedre.

Før trodde man dette var en form for epilepsi. Nå vet vi bedre.
- Dette er simpelthen et barn som blir borte en stund. Det er en reaksjon på et traume og disse barna
lever med angst. Det er barn som har vært utsatt for skremmende opplevelser og her er det viktig å
sette inn hjelp tidlig. For i dette barnet legges grunnlaget for alvorlig voksen patologi.
Trøst uten å bli autoritær
- Dere har alle dette barnet i barnehagen. De som skaper kon ikt uten at noen vet hva som skjedde.
Det vi vet nå, er at når barnet er på sitt verste, er sorgen og traumet på det nærmeste. Det som er
hjerteskjærende er at disse barna ofte blir avvist og mobbet på grunn av oppførselen sin og blir
traumatiserte på nytt.
Hun minner de ansatte i salen på hvor viktig det er å trøste uten å bli autoritær. Å ikke bare sette
grenser, men å være der for barnet i følelsene.
- For vi tar med oss våre nære relasjoneserfaringer fra første år inn i relasjoner med andre senere i
livet.
Barn må føle
Forskning viser at hjernen vår er helt avhengig følelsesmessig engasjement. Det må være nærhet i
relasjonene hvor barnet føler seg sett.
- Barn har større følelsesmessige behov enn materielle behov. Jeg tror mange foreldre ville gjøre ting
annerledes om de visste hvor alvorlig dette var. Det er viktig at barn blir møtte på sorgen og sinnet i
for eksempel skilsmisser, sier Killén.
Barn må få lov å føle.
Kari Killén lister opp følgende signaler på omsorggsvikt som hun ber barnehageansatte være obs på:
Utviklingsforsinkelse
Depresjon. Hyperaktiv, inaktiv. Ekstrem passivitet eller det motsatte.
Avhengighetsproblemer. Helt avhengig som vil være på fanget og henger rundt personalet
eller helt uavhengig og ikke vil ha noe med voksne å gjøre.
Kontaktforstyrrelser. Unngår dere. Lite blikkontakt. Vanskelig å holde fast med blikket.
Kritikkløse som helst vil leke med vikaren. Opptatt av mennesker de ikke kjenner.
Aggresjonsforstyrrelser.
Angstproblemer – fobier. Prøv å nne ut hvilke traumer barnet opplevd. Ikke sikkert det er
alvorlig, men de kan få hjelp tidlig. Ikke alltid hjemmesituasjonen. Nettverk kan være
skremmende for et barn.
Konsentrasjonsproblemer-læreproblemer. Angst for å ikke være god nok.
Skyld- og skamfølelser. Seksuelle overgrep, de lekes inn i overgrep og ikke er klar over hva
som skjer før det har gått tid og truslene kommer og de skjønner at de ikke burde vært med
på dette.
Lav selvfølelse.
Somatiske reaksjoner. Ganske mange somatiske konsekvenser på lengre sikt.
Smertesyndromer, medisinske tilstander, vi kan forebygge tilstander som kan få
konsekvenser livet ut.
Omsorgsviktede barns behov:
Trygg tilknytning utenfor familien, for eksempel barnehagen.
Bearbeiding av opplevelser av omsorggsvikt. Ikke terapi, men hjelp til å få tillate seg å ha

Bearbeiding av opplevelser av omsorggsvikt. Ikke terapi, men hjelp til å få tillate seg å ha
følelser.
Kontinuitet.
Muligheter for å påvirke.
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Bli med i diskusjonen ...
Rune Fardal • for ett minutt siden

Litt artig å se at Killen, etter år med massiv kritikk, er bekymret for barn som mister kontakt med sine
foreldre.
Samtidig skriver hun i "Sveket" at man må bevisst frustrere foreldrene og hvis de ikke klarer
håndtere det må en gripe inn og fjerne barna.
Hun sier en ting i oﬀentlighet og lærer bort det motsatte. Alle de barn som er fjernet fra sine foreldre
av barnevernet hvis pensum er hennes bøker, har blitt utsatt for "det værste man kan gjøre med et
barn" .... fjerne det fra sine foreldre.
Killen fortsår at hun er på et synkende skip og prøver redde sitt omdømme.

△ ▽ • Edit • Reply • Share ›
Liv Marit Bakke • for 5 måneder siden

Biter meg merke i hvordan ordet "omsorgspersoner" er brukt. Disse "omsorgspersoner" ynder å
kalle seg mamma å pappa, mor å far, foreldre, overfor det lille barnet dem ikke engang er i slekt
med. Å sån fordreier systemet sannheten. Disse "omsorgspersoner" er ikke ekte mamma å pappa,
mor å far, foreldre. Disse "omsorgspersoner" er nettop hva dem er. Dem som har overtatt
"omsorgen" etter barnet er stjålet fra sine ekte foreldre. Disse barna lider av PTSD etter den
traumatiske opplevelsen det er å bli frarøvet hele sitt liv! Det er skremmende å lese at systemet
TROR dette er epilepsi! Særlig når man veit at
"Behandling
Behandling av epilepsi kan deles i tre punkter;
1. Anfallsforebyggende tiltak
I mange tilfeller kan opptreden av epileptiske anfall tilbakeføres til spesielle anfallsutløsende forhold
som f.eks. søvnmangel, lite mat, stort alkoholforbruk eller psykisk stress. Det er viktig at hver
pasient nøye ser om det kan være forhold av betydning for anfallsutløsning nettopp hos ham i det
dette kan gi mulighet til anfallsforebygging uten bruk av medisiner.
2. Medikamentell behandling
Valg av medikament vil avhenge av pasientens anfallstype. Ikke sjelden kan det være nødvendig å
see more

△ ▽ • Reply • Share ›

Jonas Sandøy • for 6 måneder siden

Den gang jeg tok oppdrag fra barnevern, sosialkontor og private for å rette opp kursen for barn med
ulik problematikk, inkludert den aller tyngste, var det et fellestrekk: Til mer skadeskutte de burde
være, til mer sympatiske, kloke og ressurssterke var de.
De det var vanskelig å jobbe med, var de som var forstått i hjel av foreldre og hjelpeapparat, som
hadde blitt tatt på alvor, som hadde blitt utredet og det som verre er.
Når du vet hva det handler om og hva som skal til, er det nifst lite som trengs for å endre kurs. Selv
årevis nesten uten skole, var tatt igjen nesten over natten. I to tilfeller hadde de ikke fått med seg
ungdomsskole, men gikk rett inn på videregående og klarte seg utmerket.
Det vil ta noen år, men ordet «traume» vil bli forbudt å bruke i nærheten av barn og i alle former for
skole/utdanning.

△ ▽ • Reply • Share ›
Anne Grete • for 6 måneder siden

Ho oppleves som meget farlig - IKKE mere snakk om det.
1△

▽ • Reply • Share ›

ohansen • for 6 måneder siden

Av og til leser en artikler skrevet av mennesker som burde vært beskyttet mot seg selv. Med fare for
å være uﬁn, Kari Killen fremstår som utrolig useriøst i denne artikkelen, og jeg synes det er utrolig at
dette mennesket får lov til å reise rundt og forkynne sine forvaklete meninger.
2△

▽ • Reply • Share ›

Scott Johansen • for 6 måneder siden

Denne dama er riv ruskende gal.Hennes forskning baserer seg av en studie av kun 17 barn...uten å
ha en referansestudie. Dsv. rein svindel. Killen har en datter som ikke vil ha noe med sin mor å
gjøre...da datteren mener moren er gal. Det sier noe...
2△

▽ • Reply • Share ›
Eilen Torstensen > Scott Johansen • for 6 måneder siden

Når ble ﬂere hundre barn til 17? Slenge rundt med påstander uten dokumentasjon er noe alle
kan

△ ▽ • Reply • Share ›
Anne • for 6 måneder siden

Denne dama er meget farlig for barn og foreldre. Gå av med pensjon nå frue.
3△

▽ • Reply • Share ›
Eilen Torstensen > Anne • for 6 måneder siden

Denne damen er nettopp det motsatte av farlig for barn!! Gjennom tusenvis av timer med
forskning med hundrevis av barn og gjennom mange år hvordan kan du si det?

△ ▽ • Reply • Share ›
Jonas Sandøy > Eilen Torstensen • for 6 måneder siden

Du kan forske så mye du vil på ting som ikke eksisterer, det endrer ingenting.
Har du fått noe for deg, vil «forskning» bekrefte det. Spesielt forskning der det du
opplever er sterkt farget av hvem du er og hva du tror og hva du er avhengig av å
ﬁnne.

ﬁnne.
Har lest et annet sted at hun ble styrket i sin tro da hun leste forskning som sa at
(uheldig) oppvekst preget hjernen. Hva så? All oppvekst preger hjernen. Er du
overdrevet opptatt av noe, vil det prege hjernen, faktisk endre den fysisk. Områder
som er mye i bruk, trekkes nemlig mot hverandre. Det betydde altså null og niks!
Jeg har rettet opp ﬂere barn, noen med de aller tyngste diagnosene. Det var aldri
komplisert, tok ikke lang tid og hadde varig virkning. Det aller vanskeligste var diverse
fag-personer som var fulle av forskrudde og håpløse hypoteser. De måtte nøytraliserer
med største varsomhet.
2△

▽ • Reply • Share ›

Anne Grete > Eilen Torstensen • for 6 måneder siden

Da har du ALDRI opplevd hennes uttalelser i sine bøker og opptredener på TV. Du må
bare tru på denne dama - men vi som har full innsikt i hennes system vet bedre hva
som foregår. Ho er jo også elsket av Inga marte Thorkildsen og det sier mye, Hvorfor
trur du Vibeke Løkkeberg kom på Tv samme kveld som disse spøkelsene fra Bv sida
? Hvorfor tror du psykolog akkyndig Einar Salvesen er imot Bv systemet ? Hvofor er
advokater og andre høytstående fagfolk MOT BV systemet ? Hvorfor har over 160
fagfolk skrevet bekymringsmelding til Storting/regjering ? NÅ skal vi nedkjempe dette
uvesenet. Barn og foreldre blir alvorlige syke av at BV får lov å herje som de vil. Hva
gagner dette vårt land ?
1△

▽ • Reply • Share ›
Eilen Torstensen > Anne Grete • for 6 måneder siden

Joda har lest de ﬂeste av hennes bøker, vært på ﬂere av hennes forelesninger
også så jeg er godt informert om hennes virke! BV herjer ikke som de vil- de er
underlagt er strengt lovverk. Ja det går som en farsott over ﬂere land dette
med motstanden mot bv Men belymringen fagfolkene innleverte gikk ikke på å
legge ned BV, eller nedkjempe som du sier, men at det må en endring til på
noen områder. De sier i sin bekymring at noen barn faktisk ikke kan bo
hjemme, men savnet bl. a tidlig intervenering og ﬂer hjelpetiltak

△ ▽ • Reply • Share ›
Jonas Sandøy > Eilen Torstensen • for 6 måneder siden

Ingen har sagt at alt barnevernet gjør er galt. Det opprøret gjelder er:
1.
Såkalt barnevernkompetanse ﬁnnes ikke.
2.
Barnevernet har ikke reelt alternativ til barn under kritisk omsorg. De later som
om, men har det ikke. Noen fosterhjem har fungert, men selv de er kritiske til
barnevernets hersketeknikker og inkompetanse.
3.
Barnevernet griper ikke inn, når det er hevet over tvil at det haster.
4.
I et høyt antall tilfeller griper de inn uten at det er nødvendig, foretar tvungen
omsorgsovertakelse av prestisjehensyn, og har i utallige tilfeller forfalsket,
skreddersydd, tilpasset dokumentasjon for ikke å tape ansikt, og skadet barn
og deres familier for livstid. Det er overgrep i klasse med forbrytelser mot

og deres familier for livstid. Det er overgrep i klasse med forbrytelser mot
menneskeheten.
see more

△ ▽ • Reply • Share ›
Undis Hansen > Eilen Torstensen • for 6 måneder siden

Hun glemmer det normale. Det er normalt at man har dårlige dager.
Det jeg reagerer på i hennes tilknytnings-meninger er at hun ser på avstand til foreldre
som behandling.
om barn har påbegynt ailiens-problematikk , PAS. Så er behandlinga nærhet og ikke
fjærnhet.
For å få være en myndighetsperson bør du ha ren sti selv. Ikke gi ut almenne råd på
spesiﬁkke problemstillinger.
Å leve med barn innebærer et langsiktig perspektiv. Hun tar selvfølgelige arenaer og
dividerer fram barnesinnet fra sitt ståsted.
Det er greit at hun har skrevet bøker. Det er greit hun har blitt omfavnet som
fagperson.
MEN det ﬁnnes hundre andre bøker av langt mindre omfavnede forfattere som har en
mer menneskelig vinkling.
Å deﬁnere barn utifra korte observasjoner og fordele skyld slik: problemer kommer
hjemifra mens dagtilbud løser de .
Hun blir utelukket brukt for å problematiaere den kjærligheten som ﬁnnes imellom
barn og biologiske foreldre.
2△

▽ • Reply • Share ›
Eilen Torstensen > Undis Hansen • for 6 måneder siden

Tror du må lese den artikkelen en gang til. Bhg kan for noen barn være en
redning - den signiﬁkante andre
Og i fht PAS. kan, ikke må, være påført av en av foreldrene, ubevisst muligens.
Forskning viser dette.
Alle har dårlige dager, men her snakkes det type atferd over tid, ikke en gang i
mellom

△ ▽ • Reply • Share ›

ALSO ON BARNEHAGE.NO

Kommersialisering av barnehager

Private barnehager under lupen

3 comments • for 4 måneder siden•

1 comment • for 7 måneder siden•

AvatarRoyne Berget — Er så enig, Heidi! Bra at en stor
utfordring i barnehagesektoren blir belyst. Hvorfor
skal det være lov å ta ut …

AvatarRoyne Berget — Om dette er stort problem eller
ei, vet vi kanskje ikke før det er sjekket ut, og hvis
det skulle være …

Kjære statsråd og andre politikere!

Føles vanskelig å melde til barnevernet

1 comment • for 6 måneder siden•

5 comments • for en måned siden•

AvatarRoyne Berget — Veldig godt innspill og
beskrivelse av utfordringene barnehageansatte
står overfor i …

AvatarAnne — Den terskelen er kjempehøy. Melder ikke
fra om noen, med mindre jeg var 100% sikker på
overgrep. De ﬂeste …
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PÅ FORSIDEN
Nå kan ansatte i åpne barnehager få faglig påfyll

Fjerner bord etter ulykke

– Jeg er høysensitiv

Juleeventyr i 24 deler

Alle høstbarna kk barnehageplass

Intervjuet ere hundre barn om trivsel og vennskap i barnehagen
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MEST LEST I HELSE
– Jeg er ikke vanskelig. Jeg har det vanskelig

– Anerkjenn barnas gråt

– Jeg er høysensitiv

Derfor skal du holde syke barn hjemme

– Ikke fortell noen om det pappa gjør

– Hvis ikke vi hjelper barna, gjør ingen det

– Hvis ikke vi hjelper barna, gjør ingen det

LES OGSÅ
Slik kan barnehagen dyrke maten selv

Én saus - ere retter

Ha brannøvelse i barnehagen

Bløte i hodet og tynne i huden

– Hvis ikke vi hjelper barna, gjør ingen det

Når det utenkelige skjer
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