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God psykisk helse bygges i relasjoner

• Barn- og familieteamet

• Foreldreveiledning og oppfølging av barn og unge som har utfordringer. Lavterskeltilbud.

• Systemarbeid

• Forståelsesramme

• God psykisk helse bygges ikke primært i behandling/terapi men i alle de små samspillsituasjonene som barnet deltar i 

gjennom dagen

•Gode tilbakemeldinger fra både barnet og ungdommen og foreldre

•Forskning viser at relasjonen mellom (barnehage)lærer og elev/barnehagebarn synes å være den viktigste enkeltfaktoren for 

fungering i skole og barnehage.

• Toleransevindu-modellen kan brukes som forebyggende psykisk helsearbeid i skolen



Hva har alle barn og unge til felles?

• Alle barn og unge trenger å bli sett

• Alle barn og unge trenger å bli tålt

• Alle barn og unge trenger å høre til







Toleransevindumodellen

Toleransevindumodellen hjelper oss å se bak atferd og heller være nysgjerrig på hva barnet 

trenger (heller enn å tenke at det er vanskelig)





Aktiveringskurven, emosjonsreguleringsstrategier 

og størrelsen på vinduet

• Påvirkes av

•Temperament

•Medfødte egenskaper knyttet til emosjonsregulering

•Erfaringer

•Dagsform

•Fysisk helse

•Sosial kontekst

•Aktuelle belastninger/påkjenninger

•Uro hjemme for eksempel





Traumefeltets viktigste "terapi"? - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=hiOgpLjNcTA


Jonas på 13 kan være «litt mye». Han har

mye uro i kroppen, og han får sjelden med 

seg beskjeder. Jonas har vansker med å 

samle seg om skolearbeidet, og kan ofte

forstyrre de andre elevene. Når Jonas blir 

snakket til av læreren, kan han reagere med 

sterke følelser og ufine kommentarer.

«JONAS» 13 ÅR







Overaktivering
Hva som roer barn og unge? Hva som stresser barn og unge?



«Hanna» 5 år

Hanna på 5 år som ingen riktig føler 

de kjenner, som gir lite av seg selv, og 

det oppleves som vanskelig å komme i 

kontakt med henne. Det virker som 

hun ofte er «i sin egen verden» og 

viser lite spontanitet og vitalitet/giv i 

aktivitet.







Underaktivering
Hva som støtter barn og unge Hva som stresser barn og unge



Hjernens utvikling

https://www.youtube.com/watch?v=ap4iaxYa33o



• Hvor befinner barnet eller ungdommen seg nå?

• Hvorfor befinner barnet/ungdommen seg her nå, i denne 

situasjonen?

• Hva trenger barnet eller ungdommen av meg som voksen 

nå?



• Forståelse av barnet eller ungdommen

• Tydelige og gode beskrivelser

• Planlegging av hjelpetiltak

• I kollegafellesskapet

• I møte med hjelpetjenestene





Vi ønsker å bidra til de voksne føler seg 
tryggere i relasjonsarbeidet til ulike typer barn 
og ungdom

• Naturlig refleks

•Speile den negative følelsen og slik komme ut av eget toleransevindu

• Bli kjent med ditt eget toleransevindu

• Og hva som øker og demper aktivering

•Kan være forhold utenfor jobb, egen historie og erfaringer

• Nyttig for selvrefleksjon, kommunisere egne reaksjoner og be om støtte

• Helt naturlig og normalt og falle utenfor gjennom dagen, uken og livet



Som voksne i 
møte med 
barn og unge 
må vi:



Relasjonsarbeid krever at man 
arbeider over tid

• Fra brannslukking til forebygging og langsiktig jobbing

• Gir oss som voksne trygghet og tålmodighet

• Alle de små og store samspillsituasjonen er med å skape endring og trygghet for barnet og ungdommen

• Som voksen:

•Større, sterkere, klokere og god

•I god balanse

• COS – Circle of security

• PPT



Oppgave(r) i grupper

Dere blir delt inn i grupper og skal nå jobbe med noen oppgaver

- hovedsakelig knyttet til eget toleransevindu 

Om tid har vi flere gode oppgaver

Skal hjelpe dere i gang med refleksjon knyttet til dette temaet – viktig at alle bidrar men dere 

bestemmer selv hvor mye dere vil dele



Ressurser

https://www.cactusnettverk.no/

Bok: Klok på følelser av Reidar Stiegler, Aksel Inge Sinding og Leslie Greenberg

Youtube – Dag Nordanger

Barne og familietjenesten i Østbyen Trondheim

Takk for oss 

https://www.cactusnettverk.no/

