
hemmeligheter
Mange barn opplever seksuelle overgrep eller andre 
traumatiserende hendelser. Som foreldre er det vår 
grunnleggende oppgave å beskytte og gi omsorg til 

barna våre. Så ha skjer med oss foreldre dersom barnet 
vårt plutselig forteller at han eller hun har opplevd en 

traumatiserende hendelse? 
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Når noe vondt rammer barnet, vekkers 
sterke følelsesmessige reaksjoner. For-
eldre kan bli både triste, redde, sinte, 
urolige, og føle skyld og skam. At det 
har skjedd noe med barnet ditt kan 

rokke ved opplevelsen av å være en god mamma 
eller pappa, og mange opplever at de har mislyk-
tes i sin viktigste oppgave i livet; å beskytte bar-
net sitt. Traumatiserende hendelser kan ramme 
alle barn og alle familier. Foreldre som synes de 
har taklet foreldrerollen godt, kan plutselig opp-
leve at det er tungt å være forelder. Barna kan en-
dre atferd og få nye behov, og det er ikke alltid 
enkelt å tilpasse foreldrestilen deretter. Noen for-
eldre kan også kjenne på så sterke følelsesmessige 
reaksjoner at det kan bli vanskelig å være støtten-
de ovenfor barna. 

SAMSPILLET MED BARNET KAN ENDRE SEG
De to amerikanske forskerne, Michael Scheerin-
ga og Charles Zeanah har skrevet om hvordan 
foreldre og barn kan komme inn i uheldige sam-

handlingsmønstre etter at barna har opplevd 
traumatiserende hendelser. De beskriver tre ulike 
feller foreldre kan gå i, og som på hver sin måte 
kan føre til at samspillet med barna blir vanske-
lig. Den første væremåten som de beskriver, er 
foreldre som er unnvikende og som trekker seg 
unna alt som handler om traumet og barnets re-
aksjoner. De vonde hendelsene vekker så sterke 
reaksjoner at det blir for overveldende for forel-
drene å forholde seg til dem. Barna får da en be-
kreftelse på at traumene er farlige å snakke om, 
og de kan gå inn i unnvikelsen sammen med for-
eldrene. Den andre væremåten beskriver foreldre 
som blir for overbeskyttende etter at barna har 
opplevd traumatiserende hendelser. Dette er ofte 
fordi de er engstelige for at barna skal oppleve 
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Mange kjenner også på 
skyld og mislykkethet når 

noe rammer barna.

Det er ikke slik at barnets følelser 
er de samme som foreldrenes 
følelser; disse skiller seg ofte 
fra hverandre. Foreldres egne 
reaksjoner er merket av deres 
erfaringer og opplevelser. Ofte 
sitter disse i ryggraden, og man 
må øve seg på å komme ut av 
kjente mønstre. Legg for eksem-
pel merke til hvordan engstelige 
foreldre reagerer når de slipper 
løs 1-åringen sin som nettopp har 
lært seg å gå. De viser ofte frykt 
for at barnet skal falle å slå seg. 
Ofte kan man observere at det 
er en konflikt mellom foreldre-

nes frykt og barnets behov for 
utfoldelse i disse situasjonene. 
For foreldre som har barn som 
har opplevd traumatiserende 
hendelser, kan denne konflikten 
bli enda sterkere, fordi barnets 
behov for selvutfoldelse og 
foreldrenes behov for å beskytte 
barnet kan være motstridende. 
Derfor vil det noen ganger være 
viktig at vi foreldre jobber med 
å forstå hvorfor vi reagerer som 
vi gjør, slik at vi ikke risikerer å 
definere hva barnet føler og 
overføre egen engstelse, sinne og 
skyld til barnet. 

FORSTÅ EGEN REAKSJON
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Når barn har det 
vanskelig trenger de 

trygge voksne rundt seg 
som lytter, er rolige og 

prøver å forstå.

nye traumer. Overbeskyttelsen kan virke mot sin 
hensikt og forsterke barnas engstelighet. Den 
kan i tillegg forstyrre barnets behov for å utvikle 
selvstendighet og behov for å løsrive seg fra for-
eldre. Den tredje væremåten beskriver foreldre 
som kan virke skremmende på barnet fordi de er 
for pågående. De slutter aldri å spørre og disku-
tere traumet med barnet. Foreldre kan også bli 
for ettergivne, og synes det blir for vanskelig å 
sette grenser etter at barnet har opplevd en opp-
rivende hendelse. De ulike foreldrestilene kan 
variere med ulike situasjoner, og foreldre kan gå 
litt ut og inn av dem. Å ha en forståelse og be-
vissthet rundt hvordan man selv reagerer kan li-
kevel være hjelpsomt i jakten på å finne tilbake til 
det gode samspillet med barnet.

BEHOLDE ROEN OG VÆRE RESPONSIV
Følelsene våre kan ofte styre hvordan vi sam-
handler med barna. Når vi får sterke følelsesmes-
sige reaksjoner, kan vi kople ut all fornuft. Redsel 
og sinne kan kjennes som bulldosere med sterke 
krefter som overskygger alt annet. Mange kjen-
ner også på skyld og mislykkethet når noe ram-
mer barna, og de kan få tanker som: «Hvordan 
kunne jeg la dette skje med barnet mitt uten å 
beskytte det?» Å bli bevisst at sterke følelser vir-

ker på denne måten, kan være viktig i prosessen 
med å regulere oss når vi er sammen med barna 
våre. Selv om det er normalt å føle seg overveldet, 
er det nemlig viktig å prøve å være rolige når vi 
er sammen med barna. 

Når barn har det vanskelig trenger de trygge 
voksne rundt seg som lytter, er rolige og prøver å 
forstå. Den sveitsiske forskeren Eva Alisic har 
pekt på at det som er mest hjelpsomt for barna 
etter traumatiserende hendelser er at foreldrene 
er «responsive». Det betyr at foreldrene er opp-
merksomme på barnet og etterstreber å handle 
utfra barnets behov. Mer spesifikt er det anbefalt 
at foreldre gir barna lov og rom til å reagere. Når 
barn er usikre på hvordan deres reaksjoner blir 
møtt av voksne, kan de lett holde tilbake. Det vil 
hjelpe barnet når forelderen tar seg tid til å lytte 
til barnas signaler og spørre hvordan det går, selv 
om hverdagen er hektisk. Det kan være en hjelp-
som øvelse å prøve forestille seg at du selv er 
svært opprørt over noe du har opplevd. Hva tren-
ger du da fra andre? Trenger du noen som er like 
frustrerte og opprørte som deg, eller trenger du 
noen som lytter og roer ned?

Det vil også være en hjelp for barna at foreldre 
er oppmerksomme på at barnets reaksjoner kan 
være knyttet til det barnet har opplevd selv i lang 
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tid etter at hendelsene har opphørt. Barn er gjer-
ne ikke i stand til å gjenkjenne og sette ord på fø-
lelser på samme måte som mange voksne er. 
Noen barn kan bare oppleve et sterkt ubehag, 
sinne eller frustrasjon, uten å vite eller forstå hvor 
ubehaget kommer fra. Barn som har opplevd 
opprivende hendelser kan for eksempel være sinte 
i lang tid etterpå. Når foreldrene forstår at sinne-
utbruddene kan være knyttet til hendelsene bar-
net har opplevd, heller enn at «barnet er 
vanskelig», kan dette hjelpe foreldrene å møte 
barnets signaler på en måte som gjør at barnet 
kjenner seg mer forstått. Foreldres oppgave er 
selvsagt å hjelpe barnet med å gjenkjenne, sette 
ord på og skille tanker og følelser i forbindelse 
med alle hverdagsopplevelser, men dette blir sær-
lig viktig etter at barnet har opplevd traumatise-
rende hendelser. 

TRYGGHET OG FORUTSIGBARHET
Det å forsikre barnet om at du alltid vil være glad 
i han eller henne, og fortelle og signalisere at si-
tuasjonen nå er trygg, vil også hjelpe barnet til å 
føle seg trygt. Det er viktig at foreldrene også gir 
barnet håp om at ting skal bli bedre. I tillegg til 
at foreldrene selv er rolige (som beskrevet over), 
handler trygghet og forutsigbarhet også om å gi 

Det er viktig at 
foreldrene gir barnet 
håp om at ting skal bli 

bedre. 

....hvis du er bekymret for barnet eller trenger hjelp til 
å håndtere egne reaksjoner? Mange barn kan trenge hjelp 
og behandling hvis de opplever traumatiserende hendelser, og 
mange foreldre kan trenge hjelp til å håndtere egne reaksjoner. 
Det første skrittet for å få profesjonell hjelp er å ta kontakt med 
fastlegen din. Han eller hun hjelper deg videre. Alle Barne- og 
Ungdomspsykiatriske Poliklinikker (BUP) i Norge gir hjelp til barn 
som har opplevd traumatiserende hendelser. Mange av BUP’ene 
tilbyr også en traumefokusert behandlingsmetode (traumefoku-
sert kognitiv atferdsterapi: TF-CBT) som involverer foreldrene i 
behandlingen. Du kan også ta kontakt med nærmeste helsesta-
sjon eller familievernkontor. De som jobber der har lang erfaring 
med å møte foreldre som trenger hjelp og støtte.

HVA KAN DU GJØRE...

tydelig informasjon til barnet. Fortell barnet hva 
som skal skje, hva du vet og hva du ikke vet, fordi 
det gir trygghet og forutsigbarhet å vite. Barn får 
med seg mye mer enn vi voksne tror. Det er også 
anbefalt å fortsette hverdagen i så stor grad som 
det lar seg gjøre med vanlige aktiviteter og fami-
lieliv. Dette vil også gi barnet forutsigbarhet og 
trygghet. Snakk også med andre du har tillit til, 
og bruk nettverket rundt familien, for eksempel 
venner og besteforeldre, når du trenger støtte.

Ekstra vanskelig kan dette være når foreldre 
selv har opplevd traumatiserende hendelser som 
vekkes opp av barnas historie. Da kan det være 
særlig viktig å oppsøke hjelp for å bli bedre til å 
sortere i hva som handler om egne vonde opple-
velser og hva som handler om barnets behov. 
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