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Fortell meg hvem du omgås ...

Det norske språket har en rekke ordtak som kommer med en filosofisk betraktning med få, men velvalgte ord. Ordtaket “Fortell meg hvem du omgås
og jeg vil si deg hvem du er”, er eldgammelt og stammer fra en gresk vismann
som levde for flere tusen år siden. Relatert til denne artikkelen, henspiller
ordtaket på hvordan vi formes av omgivelsene på godt og vondt ved relasjonell speiling. Spesialpedagog, forfatter og relasjonsterapeut Herdis Palsdottir sier det slik: “Vi møter oss selv slik vi blir møtt og slik møter vi også
andre.” Det handler om alle barns behov for å bli speilet positivt ved å bli sett,
hørt og ikke minst forstått på en god måte1. Annerledesbarna er sårbare for å
oppleve negativ relasjonell speiling og utstøting fordi de skiller seg ut fra
omgivelsene på en måte som oppleves negativt. I denne artikkelen setter vi
fokus nettopp på disse barna.
BAKGRUNNSFORSTÅELSE
Hypotese
Vi har en hypotese om at negativ relasjonell
speiling og utstøting i skolen er til hinder for
sunn utvikling, trivsel og livsglede for de barna
som opplever dette. Med bakgrunn i dagens
kunnskap om barns utvikling både fysisk,
sosialt og psykologisk, ønsker vi å vise hvilke
negative konsekvenser vi kan se for oss for
sårbare skolebarn som over tid opplever negativ
relasjonell speiling og utstøting i skolen.
Denne artikkelen setter fokus på annerledesbarna. Fordi de skiller seg ut på en måte omgiv-

elsene deﬁnerer som negativt, er de ekstra
sårbare for å oppleve negativ relasjonell speiling og utenforskap i skolen. Det kan være funksjonshemmede barn, barn med sansetap,
lærevansker, barn med en annen hudfarge og
kulturbakgrunn eller som er annerledes av
andre årsaker.
Trygg tilknytning
Dersom barnets primæromsorgsgivere ikke får
til, evner eller er interessert i å svare på barnets
signaler, vil vi få en alvorlig skjevutvikling.
Trygg og god tilknytning er utgangspunktet for
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at barnet er i stand til å ta i bruk sine iboende
ressurser, lære og utvikle seg i samspill og lek
med andre. Dette er kjent kunnskap om barns
utvikling ut fra et utviklingspsykologisk perspektiv. Mer spesiﬁkt vil vi se på hva som skjer
om barn ikke blir positivt speilet i opplæringsmiljøet.
Negativ relasjonell speiling
Barn over en viss alder er mer sårbare for å
speile en annerledeshet i omgivelsene enn
yngre barn. Så lenge barna som trenger noe
annet/mer enn andre barn er i barnehagen, går
det som hovedregel bra. Siden lek er hovedaktiviteten i barnehagene, kan personalet lage
lekegrupper på tvers av alder slik at det ikke
blir synlig hvilke barn som strever. Dette
skyldes at i barnehagen er det yngre barn som
ikke behersker det som de eldste gjør. Derfor er
toleransevinduet for annerledeshet mye større i
barnehagen. De barna som har utfordringer vil
derfor gjerne bli regnet som yngre av de andre
barna i barnehagen, og det synes å være mer
akseptert i barnehagen enn i skolen. I skolens
er det fokus på læring og barnegruppa er
aldersmessig homogen. Det er derfor lettere at
barn sammenligner seg med klassekameratene
og derfor blir de som ikke når opp til de forventninger om progresjon som læreplanene
legger opp til synlig i klassen. Denne artikkelen
setter derfor søkelys på negativ relasjonell
speiling og utstøting hos skolebarn. De barna vi
vil si noe om er:
1
sårbare for å speile annerledeshet og avvisning, fordi de skiller seg ut fra jevnaldrende på
skolen og i hjemmemiljøet på en måte som
defineres negativt
2 sårbare for å speile barrierefokus i omgivelsene
og ikke bli møtt som barn med ressurser og
muligheter først og fremst slik som andre barn,
men som barn med hindringer av ulike årsaker
Selvekskludering
Negativ relasjonell speiling og utstøting får konsekvenser for sårbare barns relasjon til seg selv
og andre. Sårbare barn som speiler avvisning
blant jevnaldrende på skolen og i
hjemmemiljøet, kan utvikle et mønster på å avvise seg selv og andre. Sårbare barn som speiler
barrierefokus i omgivelsene, utvikler lavere for-



ventninger til seg selv, lavere selvfølelse og opplevelse av mindreverd som følge. Disse barna
driver ofte med selvekskludering, fordi de har
opplevd så mange tapssituasjoner at de har
mistet håpet om å bli verdsatt (Portes &
Rumbaut, 2006; Valenta, 200). Dette er et
paradoks, for ofte er deres største ønske å få lov
å være med. Dersom en opplever barn som er
selvekskluderende, er dette et alvorlig varsko
om at noe er galt fatt!
Språk er makt
Utenforskap starter veldig tidlig i barns liv. Det
som er kjent i oss selv, deﬁneres som "vi", mens
den som oppleves som fremmed deﬁneres som
"de andre". Vi tror at dette skyldes at små barn
rent språklig jobber med begrepenes utstrekning og grenser, samtidig som førskolebarna
har en kritisk periode for å samle og
kategorisere begreper. Disse strukturene kan
også gjøre seg gjeldene i språket vi bruker om
andre barn. Ordene vi bruker påvirker holdningene og adferden vår. Språket konstruerer
vår sosiale virkelighet (Grue, 201)2. Språket utvikler seg i et felleskap med andre; det har altså
et iboende sosialt aspekt, nemlig å benevne
verden og snakke om den på en måte som gjør
at andre forstår hva vi prøver å fortelle. Dette
behovet for å konstruere og opprettholde vår
sosiale virkelighet gjennom språk, gjør at barn i
førskolealder som jobber så hardt for å tilegne
seg språklige ferdigheter, også får noen
vurderingssystemer inn med språket. Dette gjør
barna i stand til etter hvert å vurdere og
sammenligne sine prestasjoner med andre barn
i barnehagen. Det skjer mye språklæring hos
førskolebarn i barnehagen, og det gjør det også
hjemme. Noen barn deﬁnerer helt fra tidlig
barnehagealder hvem som er lik (altså "vi"), og
hvem som faller utenfor (altså "de andre"). De
kan ha fått med seg disse holdningene fra egne
nærpersoner. Dette er et perspektiv som er
vanskelig å forstå for foreldre, fordi de ofte er
nokså blinde for hvordan deres holdninger
spiller seg ut i verbalspråk og kroppsspråk
(Kermit mﬂ., 201).
Psykoedukativ samtale
De sårbare barna, som gjennom speiling opplever sin annerledeshet, har ingen forståelse for
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det de opplever. De har heller ikke språk til å
snakke om hva de opplever i de andres blikk. I
tillegg er det ofte slik at voksne ikke snakker med
barna om hva annerledesheten består i. Selv om
barn som får en diagnose har krav på å få den
presentert, tilpasset sitt modnings og utviklingsnivå. Vi tror at det er langt fra alle barn som har
hatt denne viktige samtalen med helsepersonell.
En slik psykoedukativ tilnærming er en rettighet
etter Pasientrettighetslovens § 3 (1999), som ville
forklart mange barn det de opplever i andres
blikk.
ULIKE SYN PÅ INKLUDERING
Antidiskriminering
Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (199) har i sin formålsparagraf klare føringer for både læring og trivsel.
Skolen og lærebedrifta skal møte elevane og
lærlingane med tillit, respekt og krav og gi dei
utfordringar som fremjar danning og lærelyst. Alle
former for diskriminering skal motarbeidast.
Det er særlig verd å merke seg at det i formålsparagrafen pekes spesielt på at all diskriminering skal motarbeides. I utdypingen av
formålsparagrafen for Opplæringslova, som vi
ﬁnner i den generelle delen av læreplanen, står
det skrevet:
Opplæringa skal: framelske særpreget hos den
einskilde, dei forskjellar som gjer kvart individ til eit
fond for andre - og å formidle dei felles kunnskapar
og dugleikar som gjer at vi kan fungere lett med
andre og saman medverke til at samfunnet veks.
Muligheter for alle
På tross av internasjonale og nasjonale føringer
om det motsatte, blir noen skolebarn satt på
sidelinjen som fellesskapstilskuere. FNs barnekonvensjon, som ble vedtatt i 199, gir barn
rettigheter uansett funksjonsnivå. Salamancaerklæringen (199) presiserer at alle mennesker
kan lære. Alle har rett til opplæring i et inkluderende skolemiljø, og mennesker med funksjonshemming skal ha like muligheter for personlig
vekst, deltaking og utvikling som alle andre.
Alle med
Det er tydelige føringer om inkludering for alle i
skolen fra myndighetenes side. Det er likevel

stor avstand mellom inkluderingstankens ideer
og idealer om alle med og muligheter for alle i
praksis. Felles innsats for en inkluderende
norsk skole har på mange måter ikke lykkes så
godt som mange hadde håpet, og undersøkelser
viser at det er avstand mellom teori og praksis. I
et intervju i artikkelen – Likegyldighet til inkludering i skolen er farlig (2016) sier forsker Eva
Simonsen at inkluderingstanken nærmest er
parkert og gitt opp, og at begrepet inkludering
er forsvunnet fra oﬀentlige måldokumenter.
Hun mener at inkludering i praksis ikke er
mulig når den behandles for seg og ikke blir en
del av den generelle skolepolitikken. Forskning
og systematisk arbeid for økt kvalitet i den
spesialpedagogiske opplæringen er viktig, og vi
vil vise til to gode eksempler: SPEED-prosjektet
og Vi sprenger grenser.
SPEED
SPEED-prosjektet vil ﬁnne svar på hvordan
spesialundervisningen foregår i virkeligheten,
og målet er å forbedre den. SPEED-forskerne
slår fast at alle barn lærer best i klassen
sammen med jevnaldrende (Tøssebro, 2016).
Likevel foregår fremdeles mye av spesialundervisningen ute av klassefelleskapet og i form av
særtrening. SPEED-prosjektet viser at dersom
skoleeier satser på inkludering, går
prosentandel med timer til spesialundervisning
ned. Skoler med inkluderende praksis har god
allmennpedagogisk tilnærming – og bruker
virkemidler knyttet til lovens paragraf om
likeverdig opplæring til å tilpasse opplæringen
for grupper som trenger det. Disse skolene
kjennetegnes ved at rektor er aktiv med i utformingen av skolens politikk, og at lærerne får
tydeligere rammer å styre etter gjennom faglige
drøftinger om målet med skolegangen. Disse
skolene greier også å tilrettelegge bedre i ungdomsskolen fordi tankegangen om inkluderende praksis ikke opphører selv om barna blir
eldre.
Vi sprenger grenser
I prosjektet Vi sprenger grenser (201) har Statped
satt fokus på å vise metodikk som skal bidra til
å øke forventningene, bevisstheten og kompetansen om læring og utvikling hos barn og
elever med store sammensatte lærevansker og
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utviklingshemminger. Målet er at elevenes faglige og sosiale utbytte i barnehage og skole
økes. Prosjektet har fått mye oppmerksomhet,
og det viser at dersom forholdene legges til
rette, er det mulig å ha en skole som ivaretar og
inkluderer alle elever. På tross av de gode resultater i gode eksempler, viser praksis at det er
mye utenforskap i skolen i dag. Holdning til
barn, kunnskap om de som faller utenfor, forståelse for lovverket og det handlingsrommet
det gir, tror vi er nøklene til bedre inkluderende
praksis. Praksis viser at spesialpedagogikk ikke
alltid tas like mye på alvor i skolen. Vi fortsetter
med noen eksempler på dette.

bekreftes i en undersøkelse gjennomført av
Skolelederforbundet (2016) blant 112 rektorer.
Rapporten peker på et ensrettet faglig fokus i
skolen. De sier at nyutdannede lærere kan
fagene godt, men er ikke like godt forberedt på
arbeid med sosial kompetanse og relasjonsbygging, spesialundervisning, skolejuss og samarbeid. Samtidig viser forskning at det som er
den viktigste faktoren for læring er lærerens
relasjon til elevene, altså relasjonskompetanse
(Drugli, 2012; Federici & Skaalvik, 2013; Utdanningsdirektoratet, 201).
PISA
Mange mener noe av årsaken til utviklingen
mot det økte faglige fokuset i skolen, kan
relateres til den lave rangeringen av den norske
skolen på PISA-undersøkelsene. Det har
resultert i en utvikling mot en testskole med
sterkt fokus på å få elevene til å prestere faglig.
I 200 gjennomførte Utdanningsforbundet en
undersøkelse blant sine medlemmer i grunnskolen og videregående skole. Mange lærere
hevdet at skolemyndigheter og politikere legger
for stor vekt på PISA-resultatene i utviklingen
av den norske skolen og for lite på forskning på
norske forhold (Midtbø og Stavik, 2009).

Inclusion is not for the faint hearted
Setningen, som kan oversettes med Inkludering
er ikke for pyser, er hentet fra en forskningsrapport som kom i 201: En av flokken. Inkludering og ungdom med sansetap – muligheter og
begrensninger. NTNU-forskerne har lånt setningen fra en artikkel av Antia mﬂ. fra 2002.
Ifølge NTNU-forskerne med prosjektleder
professor Patrick Kermit i spissen, er ungdom
med sansetap ikke en del av "ﬂokken" på
skolen, men ensomme og isolerte. Forskerne
mener det er de funksjonshemmede elevene og
deres foreldre/foresatte som bærer mesteparten av inkluderingskostnadene. Dette ved
opplevd ekskludering, dårligere opplæringstilbud og segregering, som igjen påvirker både
trivsel og læring. Det står i sterk kontrast til føringene i ICF (International classiﬁcation of
functioning, disability and health). ICF ble opprettet av WHO/FN i 2001, som sier i klartekst at
inkludering er et samfunns- og systemansvar
(KITH, 2006). Rettigheter blir ikke en reell
mulighet, før de settes ut i livet i pedagogisk
virksomhet. Spørsmålet blir da hvordan disse
rettighetene for mennesker med funksjonsnedsettelse kan settes ut i livet i skolen, slik at
staten Norge oppfyller de forpliktelser de har
påtatt seg gjennom internasjonalt arbeid både
med å ratiﬁsere Salamancaerklæringen og å anerkjenne Barnekonvensjonen?

Uten mål og mening
I Barneombudets fagrapport (201), slås det fast
at mange av elevene som mottar spesialundervisning ikke får et forsvarlig utbytte av opplæringen, og at disse elevene har et dårligere
psykososialt skolemiljø enn andre elever. De
blir verken hørt eller får medvirke i opplæringen. Elevene og foreldrene forteller om
lærere uten nødvendig kompetanse, om mange
vikarer, og om undervisning utført av voksne
uten godkjent utdanning. I tillegg får både
elever og foreldre for lite informasjon om konsekvensene når de f.eks. velger vekk fag, eller
velger vekk vurdering i fag. Vårt spørsmål er;
hvordan skal vi motvirke denne trenden, og
hvilke metodiske utforskninger innebærer
dette?

Generasjon prestasjon
NTNU-forskerne setter fokus på bl.a. utenforskap hos elever med sansetap i skolen. Det at
sosial inkludering blir for lite vektlagt i skolen,

Barnas arbeidsmiljølov
Systematisk negativ relasjonell speiling og utstøting i skolen er mobbing. Første august 201
trådte det i kraft endringer i Opplæringslovens
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kapittel 9A om elevenes skolemiljø (Skolemiljø,
201; Kunnskapsdepartementet, 201). Endringene erstatter den såkalte "mobbeparagrafen" som ble innført i Opplæringsloven i
200. Endringene er ment å styrke elevenes
rettsvern, blant annet ved at nulltoleranse mot
mobbing lovfestes. Regjeringen har også fornyet og forbedret klageordningen, og det er blitt
enklere og raskere å melde fra om mobbing. §
9A gir elever rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og
læring (Opplæringslova, 199; Skolemiljø,
201). På tross av systematisk innsats for å bekjempe mobbing i skolen, blir 0 000 barn og
unge mobbet. Ifølge en rapport fra Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger,
følges ikke elever som blir mobbet opp lenge
nok, og risikerer derfor senskader som helserelaterte plager og skolerelaterte utfordringer
(Tharaldsen, mﬂ., 201). Undersøkelser viser at
funksjonshemmede elever er særlig utsatt for
mobbing i skolen. Eksempelvis viser en ny
undersøkelse i Blindeforbundets regi (2016), at
0 % blinde elever i skolen mobbes og at hele 6
% (1 av 3) svaksynte elever utsettes for dette. I
en rapport fra en undersøkelse i Hørselshemmedes Landsforbunds regi (201), fremkommer det at hver fjerde hørselshemmede
elev opplevde å bli mobbet ﬂere ganger månedlig. Mange opplevde også at skolen visste om
mobbingen uten at det hjalp. I undersøkelsen er
det brukt mange av de samme spørsmålene
som i den oﬃsielle Elevundersøkelsen. Mens
det der er ,6 prosent av landets totale
elevmasse som opplever å bli mobbet ﬂere
ganger i måneden, så er tallet 2 prosent blant
de hørselshemmede. Spørsmålet blir: Hvordan
blir disse resultatene tatt imot og jobbet med i
skolen?

ANNERLEDESHET
Annerledesbarn
Utfordringene for annerledesbarn som opplever negativ relasjonell speiling i skolen, kan
analyseres, forstås og bakgrunn beskrives ut fra
ulike perspektiver. Som på mange andre områder, utvikler barn seg også følelsesmessig og
sosialt fra fødselen av og langt oppover i tenårene. For å forstå barnas utfordringer, er det
nødvendig å forstå hva slags utvikling som foregår nevrobiologisk. Relasjonell nevrobiologi
eller interpersonlig nevrobiologi er grunnlaget
for utvikling, også relasjonelt (Siegel 1999, 2006,
200, 201, 201a, 201b). Negative miljømessige betingelser over tid endrer hjernen
(Blindheim, 200). En slik endring kan handle
om at barn som opplever negativ relasjonell
speiling og utstøting i skolen over tid, utvikler
et mønster på utenforskap ved at terskelen for å
oppleve avvisning blir lav. Hos den sårbare
eleven i skolen kan dette uttrykkes enten ved
tilbaketrekning eller det motsatte, ved å utagere
og "kreve" sin plass i fellesskapet. Elevene "Ann"
og "Anton" uttrykker de to ulike reaksjonene i
sin væremåte.

Mobbeadferd
Nyere forskning viser at barn lærer mobbeadferd av sine foreldre. I artikkelen Slik lærer
barn mobbeadferd av foreldrene sine sier pedagog
Ingrid Grimsmo Jørgensen (2012) at barn
trenger veiledning og grenser, men at de også
har behov for at foreldre gir omsorg, tar del i
livet deres og hjelper dem med å håndtere
tanker og regulere følelser i forhold til andre.
Barn fornemmer voksnes holdninger både

"Ann"
"Ann" er en sterkt svaksynt elev i . klasse ved
Dal skole. I storefri denne dagen som de ﬂeste
andre dager, sitter hun for seg selv i ytterkanten
av skolegårdens lekeområde. Medelevene i
klassen er opptatt med aktivitet og lek, og synsvanskene gir ikke "Ann" oversikt over hvor de
andre beﬁnner seg. De første skoleårene, forsøkte "Ann" å få innpass i det sosiale fellesskapet, men jevnaldrende ga henne tydelige

gjennom ordvalg, stemmeleie og kroppsspråk.
De lærer tidlig å lese foreldrenes verbale og
kroppslige uttrykk, og så trekker de konklusjoner fra det de opplever. Er det ikke kongruens mellom ordene, stemmeleiet og det
kroppen forteller, er vi programmert slik at vi
stoler mest på kroppsspråket (Dragland, 2016).
Selv om vi voksne tror vi har kontroll på både
ordvalg, stemmeleie og kroppsspråk, så vil våre
holdninger ofte være tydelige for andre, - både
barn og voksne. Selv hvor god kontroll vi tror vi
har på kroppsspråket vårt, vil våre holdninger
avspeile seg i våre handlinger.
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signaler om at hun var til hinder for lek og utfoldelse. I starten forsøkte også de voksne på
skolen å hjelpe til slik at "Ann" ble en del av det
sosiale fellesskapet, men etter hvert ga både de
voksne og "Ann" opp. De voksne på skolen fortsatte å ta kontakt med "Ann" i friminuttene,
men det likte hun ikke. "Ann" opplever at hun
skiller seg mer ut ved å gå sammen med de
voksne, enn å sitte for seg selv på sin faste plass
i utkanten av skolegården i friminuttene. Fordi
prosessen har pågått i noen år, føler "Ann" seg
tom og sosialt utvisket som person. Hun er ofte
lei seg og gråter mye hjemme. Hver morgen
bruker "Anns" foreldre mye tid på å få henne til
å stå opp og gå på skolen.
"Anton"
"Anton" er sterkt tunghørt og elev i . klasse ved
Berg skole. Han er som regel oﬀensiv og
(over)aktiv i sine forsøk på å få en plass i det
sosiale fellesskapet blant jevnaldrende på
skolen og i hjemmemiljøet. Av medelever oppleves "Anton" som masete og krevende, ofte
hyperaktiv og en som søker oppmerksomhet ut
fra hypotesen om at negativ oppmerksomhet er
bedre enn ingen oppmerksomhet. De andre elevene i klassen mener at "Anton" alltid krever sin
plass i fellesskapet ved å forsøke å ta styring og
kontroll i aktivitet og lek i skolegården. "Anton"
er ofte i konﬂikt med medelever og har ingen
venner i klassen. "Anton" får mye kjeft både av
medelever og voksne i løpet av skoledagen. Han
føler seg mye sint og krangler også mye med de
andre også hjemme. "Anton" er sint og frustrert
allerede når han våkner om morgenen, og han
hater å måtte gå på skolen.
Både "Ann" og "Anton" har forståelige reaksjoner
i forhold til sine opplevelser av utenforskap; Det
er opp til de voksne rundt dem å tolke og forstå
hvorfor mønstrene er blitt slik de observerer, og
ikke minst å komme med tiltak som motvirker
utenforskapet. Slik det er i dagens skole vil nok
mange pedagoger legge ansvaret på utenforskapet på eleven. For "Ann" ville lærere kunne si
at hun ikke ønsker seg et felleskap, og at de har
prøvd alt. For "Anton" ville lærere kunne
komme med utsagn som "Han er så voldsom, så
det er ikke rart at ingen orker å være sammen
med han". I begge tilfellene tar ikke skolen som
organisasjon formålsparagrafen om trivsel som
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gir læring på alvor. De setter heller ikke i gang
tiltak på adferd de observerer.
En av flokken
Mennesket er ﬂokkdyr, og derfor har vi et
iboende og grunnleggende behov for å tilhøre
en ﬂokk, vår ﬂokk (Fugelli, 201). Denne
lengselen etter å høre til, gjør oss alle sårbare
dersom vi blir deﬁnert utenfor "vi"-et.
"Vi" og "de"
Det å være et annerledesbarn innebærer en
sårbarhet, og ikke minst en redsel, for å ikke
passe inn i normen. Det gjør barn sårbare for å
bli skjøvet utenfor "vi-ﬂokken". Å havne utenfor
"vi-ﬂokken" betyr å bli del av "de andre", som er
de som skiller seg ut fra oss som er ﬂertallet.
Utenforskap er skambelagt og får den utstøtte til
å føle seg underlegen og mindre verd.
To eksempler
Det å bli deﬁnert "innenfor" eller "utenfor", kan
være kulturbestemt. "Vi"-ﬂokken består av de
ﬂeste, og i vårt samfunn betyr det etniske nordmenn. På en skole i en klasse med bare norske
skolebarn, vil eksempelvis et barn med en
annen hudfarge og etnisk kulturbakgrunn være
sårbart for å bli skjøvet ut på sidelinja. I noen afrikanske land skjer det at barn som er født
albino med hvit hud og lyst hår, utstøtes (Nilsen,
2011). Utstøtingsmekanismene kan utløses både
ved at andre oppleves som annerledes i like stor
grad som om de ser annerledes ut. Dette gjelder
i høyeste grad for barn med samisk bakgrunn,
som over ﬂere generasjoner ble utsatt for en
sterk fornorskningspolitikk. Den har representert både strukturell, språklig og kulturell
undertrykking som har gitt kollektive traumer
om å bli behandlet som mindreverdige (Granfjell, 201)3. Da snakker vi om en kultur som på
utsiden ikke har noen fysiske trekk som skiller
dem fra den norske majoritetsbefolkningen. I de
samiske kjerneområdene har det norske hatt
deﬁnisjonsmakten, og den har vært utøvd med
en særdeles brutal fremgangsmåte.
Relasjonskompetanse i skolen
Elevene "Ann" og "Anton" viser eksempler på at
negativ relasjonell speiling og utstøting over tid,
gir store følelsesmessige utfordringer for

Psykologi i kommunen 2-2019

Fortell meg hvem du omgås ...

sårbare skolebarn som opplever dette. Når
skolen som system ikke har pedagogisk fokus
på det, blir elevene overlatt til seg selv for å
takle slike utfordringer uten at de er nevralt
modne for det. Det vil over tid utfordre barnas
stressaktiveringssystem, noe som vil gi belastningsskader senere i livet (Blindheim, 200,
Braarud & Nordanger, 2011, Nordanger & Braarud, 201). Tidlig stress hos barn gir helseproblemer som eksempelvis psykiske lidelser i
voksen alder (Kaufman mﬂ., 2000; Felitti mﬂ.,
199 i Blindheim, 200). Med denne kunnskapen, vises behovet for tidlig intervensjon for
sårbare barn (Børve, 201). Tidlig intervensjon
forutsetter at skolen har kompetanse og verktøy
til å håndtere slike utfordringer fra starten av,
og ikke lar det eskalere.
HJERNEN ER ALENE (DELILLOS)
Relasjonell nevrobiologi
For å forstå sårbarheten hos barn som opplever
negativ relasjonell speiling og utstøting i skolen
over tid, er det nødvendig med kunnskap om
nevrobiologi. De siste tiårene er det forsket mye
på barns nevrobiologiske utvikling, og det er
nødvendig at vi forstår hvordan negativ relasjonell speiling og utstøting over tid påvirker
barnet- både nevrologisk, de fysiologiske reaksjonene barnet får i kroppen og konsekvenser dette får for barnets relasjon til seg
selv og andre. Amygdala, hippocampus, prefrontal cortex, HPA-aksen og modellen tredelt
hjerne er eksempler på sentrale begreper som
hjelper oss å forstå bedre konsekvensene av
negativ relasjonell speiling og utstøting over tid.
Aller først vil vi se litt på kjernen i tenkningen:
nevroner, speilnevroner og synapser.
Nevroner, speilnevroner og synapser.
Hver gang vi utsettes for sansestimuli fra
omgivelsene eller kroppen, "fyrer" nevroner i
hjernen. Vi utsettes for enorme mengder inntrykk hver dag, og den nevrale aktiviteten er
tilsvarende stor. Nervecellene i hjernen kalles
nevroner. Synapser er strukturer som overfører
impulser fra et nevron til neste (Nordanger &
Braarud, 201). Disse inngår i nevrale mønstre,
som aktiveres om og om igjen. "Jeg går i bane",
heter det i teksten til låten "Englefjes" fra
DumDumBoys. Vi mennesker har en tendens til

å fokusere på det samme, noe som får de
samme nevronene til å "fyre". Dette gjenspeiles
i vår virkelighet, og vi har tendens til å repetere
våre tanke-, følelses- og handlingsmønstre.
Tenk bare på når vi når samles til seminar, og
de samme menneskene ﬁnner "sine" plasser i
lokalet etter hver pause. Det å snu gamle vaner
og det å lære nye ting, kan være en utfordring.
Dette er i samsvar med Donald Hebbs berømte
sitat: Neurons that fire together, wire together, og
Neurons out of sync fail to link (Siegel, 1999). Når
det gjelder speiling, handler det om en spesiell
type nevroner, nemlig speilnevroner. Det er
nevroner som "fyrer" samtidig i ulike personers
hjerner. Et eksempel er at vi fort føler trang til å
gjespe når den vi er sammen med gjesper. Ved å
speile andres kroppsspråk og bevegelser, er
hjernen i stand til å skape en tilsvarende indre
tilstand hos både betrakteren og den som blir
betraktet (Blindheim, 200). Speilnevronsystemet gjør at vi kan lære andres følelser å
kjenne gjennom kontakt med tilsvarende følelser i oss selv. Speilnevronsystemet danner
grunnlag for utvikling av empati og sosial interaksjon.
Denne artikkelen setter fokus på at sårbare
elever som opplever negativ relasjonell speiling
og utstøting, og det skjer noe med barn som er i
en slik situasjon over tid og kanskje i årevis.
Barna vil etter hvert speile "blikkene" de møter,
og lærer å avvise seg selv og å ikke anerkjenne
seg selv. Over tid kan situasjonen føre eleven
inn i sosial tilbaketrekningsmønstre eller til det
motsatte; - dvs. evig "kamp" for å bli en del av
ﬂokken blant jevnaldrende på skolen og i
hjemmemiljøet, slik som vist i eksemplene
"Ann" og "Anton". Noen barn vil også veksle mellom de to ytterpunktene. Vi mener at dette er
en kunnskap skolen ikke har fokus på i dag. Eksemplene "Ann" og "Antons" skolehverdag er
preget av stress, og vi fortsetter med å se på
hvordan kronisk stress virker inn på kroppen.
Stress
Nyere forskning på stress viser at også barn opplever stress (Diseth, 200, Diseth mﬂ., 200).
Professor og barnepsykiater Trond H. Diseth
(2016) viser til en femdobling av sykehusinnleggelser av unge med stressrelaterte sykdommer og
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lidelser. Diseth mener den alarmerende utviklingen har innvirkning på hjerneutviklingen
og den følelsesmessige, atferdsmessige, sosiale
og kognitive utviklingen hos de dette gjelder. For
mange fører det til vedvarende skoleproblemer,
lærevansker, dropout og familiære problemer.
Nevral utvikling hos barn skjer parallelt med
annen utvikling. Vi mener at sårbare barn som
opplever negativ relasjonell speiling og utstøting
i skolen daglig og kanskje i årevis, utsettes for
mer stress enn de er nevralt modne for å takle på
egenhånd. Stressforskeren Hans Selye skiller
mellom eustress som er positivt stress, og distress som er negativt stress (Nelson & Simmons,
2003). Kronisk distress blir toksisk. Professor og
psykologspesialist Dag Øystein Nordanger (201)
beskriver toksisk stress som negative erfaringer
som setter seg i kroppen. Toksisk stress påvirker
stressaktiveringssystemet - HPA-aksen - negativt.
HPA-aksen (hypotalamus-hypofyse-binyrebarkaksen), har som oppgave å regulere stress ved å
sende stresshormonene adrenalin, noradrenalin
og kortisol rundt i blodet (Blindheim, 200). Det
gir kroppen ekstra energi til å takle stress.
Negativ feedback
Like viktig som å tilføre ekstra energi, er tilbakekoblingssystemet - negativ feedback - som
bidrar til at kroppen gjenvinner homeostatisk
balanse når stresset gir seg (Blindheim, 200,
Siegel 1999, 200). Ved toksisk stress vil ikke
negativ feedback fungere. Stresshormonene fortsetter å pumpes rundt i blodet slik at kroppen
ikke gjenvinner indre ro og balanse. Konstant
økt spenningsnivå i kroppen vil etter hvert bli
merkbart som hodepine, stiv nakke, "vondter" i
muskler og ledd, nedsatt immunforsvar, nedstemthet, angst og uro, e.l. Mens homeostase
henspiller på organismens evne til å bevare en
indre stabilitet, viser begrepet allostase til dens
evne til ﬂeksibilitet i møte med stressfaktorer
(Kirkengen & Ulvestad, 200). Allostatisk ubalanse vil på sikt skape mer alvorlige helseproblemer relatert til hjerte- karsystemet,
endokrine sykdommer, skjelett- og muskelsykdom, psykiske lidelser, osv. Barn som opplever toksisk stress over tid, kan få helserelaterte
problemer som voksne (Nordanger, 201,
Blindheim, 200).



Tredelt hjerne
Tredelt hjerne-modellen belyser hvordan våre
følelser, tanker og handlingsmønstre
henger sammen med ulike strukturer, deler og
funksjoner i hjernen. Ifølge RVTS-nettsidene
var den amerikanske hjerneforskeren Paul
McLean den første som beskrev den tredelte
hjernen i 193 (RVTS). Den nederste delen er
den autonome, sansende hjernen eller reptilhjernen/hjernestamme/lillehjernen. Den
regulerer grunnleggende kroppsfunksjoner,
som balanse, hjerterytme, søvn/våkenhet, aktiveringsnivå, osv. Delen i midten kalles
følehjernen eller det limbiske system. Den representerer evne til tilknytning, følelser, noen
hukommelsesfunksjoner, konsentrasjon og
arbeidsminne. Den øverste delen er den
tenkende hjernen eller korteks. Den kan bearbeide informasjon, planlegge og ta avgjørelser. Språkfunksjoner, minner for fakta,
fornuft og bevissthet er også representert i
denne delen av hjernen (Siegel, 1999, Nordanger og Braarud, 201). Like bak øret, midt
mellom reptilhjernen og følehjernen er
amygdala. Det er kroppens alarmsentral. Når
amygdala oppfatter «fare» settes kroppens
alarmsystem i gang. Hippokampus er plassert
bak amygdala, og er hjernens bibliotek for emosjonelt betingete minner. Den hjelper til med å
sortere reelle farer fra ikke reelle. Sammen
med prefrontal korteks, som er lokalisert bak
pannelappen, hjelper den til med å skille mellom det amygdala trenger å alarmere om og når
amygdala-respons ikke er nødvendig (Jørgensen
& Steinkopf, 2013). Når vi utsettes for mye relasjonelt stress over tid, kan amygdala bli overaktiv. Da vil den sette kroppen i
alarmberedskap ofte. Hippokampus og prefrontal korteks vil etter hvert ikke få gjort
jobben sin med å sortere reelle farer fra ikke
reelle. Stress aktiveres gjennom stresshormonene i kroppen via HPA-aksen. Negativ
feedback iverksettes ved faren over slik at stress
reduseres. Et overaktivt amygdala gjør det å
regulere ned stress vanskelig.
Toleransevinduet
Toleransevinduet er metafor for det nivået hvor
elever i skolen fungerer godt, slik at de har oppmerksomhet, fokus og konsentrasjon nok til
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læring i skolen (Nordanger & Braarud, 201).
Utenfor toleransevinduet er det vanskelig for
elever både å lære og fungere godt sosialt i relasjon til andre. Utenfor sitt toleransevindu, vil
sårbare elever som opplever mye negativ relasjonell speiling og utstøting, preges av
amygdala-responser ofte, der smertefulle tidligere erfaringer trigges i nye tilsvarende
situasjoner. Etter vårt syn, trenger voksne i
skolen som arbeider med sårbare elever som
opplever mye negativ relasjonell speiling og utstøting over tid, å vise stabiliserende lederansvar og hjelpe barna inn i en bedre
skolehverdag. De trenger nødvendig relasjonskompetanse til å kunne hjelpe barna til å lære
hvordan de kan holde seg innenfor sitt
toleransevindu. Da kan læring basert på en god
relasjon til seg selv og andre skje. Barn utvikler
seg nevrologisk i takt med annen utvikling, og
skolebarn er ikke nevralt modne nok til å takle
negativ relasjonell speiling og utstøting på
egenhånd. Voksne i skolen har en stor oppgave i
å se og møte disse barna, anerkjenne de vanskelige følelsene, trøste og gi de støtte til å roe
seg ned i krevende relasjonelle situasjoner.

4. Kurs Oppdal, februar 2017.

Plastisitet
Denne artikkelen setter fokus på negativ relasjonell speiling og utstøting hos sårbare
barn/annerledesbarn i skolen. Uttrykk som
hjernen formes av bruken, og use it or loose it, er betegnende for hvordan toksisk stress hos sårbare
skolebarn over tid påvirker strukturer i hjernen,
kroppen og dermed relasjonen til barnet selv og
andre og ikke minst; - evnen til oppmerksomhet,
konsentrasjon, impulskontroll og dermed evne
til trivsel og læring i skolen. Uttrykkene som
henviser til hjernens plastisitet, har også positive
fortegn, og neste artikkel vil omhandle hvordan
kunnskap og kompetanse fra relasjonell
nevrobiologi kan bidra til å snu negative mønstre
og reversere en uheldig utvikling. I det perspektivet får uttrykkene hjernen formes av bruken,
og use it or loose it, en helt annen betydning.
I grunnskolens formålsparagraf (199) heter det:
Skolen og lærebedrifta skal møte elevane og lærlingane med tillit, respekt og krav og gi dei utfordringar som fremjar danning og lærelyst. Alle former
for diskriminering skal motarbeidast. Vi tror at formålsparagrafen ikke gjelder for alle elever –
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