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Plan	  for	  dag	  2	  
O Resiliens og beskyttende 

prosesser 
O Hvordan vansker kommer til 

uttrykk i tidlig levealder  
O Utviklingstema i de første leveår 
O Tilknytning som psykologisk 

begrep 
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Resiliens	  og	  
beskyttende	  prosesser	  



Løvetannbarn?	  

MSS & KGF Stoerfjell 2017, dag 2 4 



Kauai-‐studien	  
(Werner	  &	  Smith,	  1982;	  Werner,	  2005)	  

O Beskyttende faktorer  
O I barnet: temperament som utløser positiv respons i 

første leveår, samt god språklig og motorisk 
utvikling 

O I familien: barnet har mulighet til å knytte seg til 
minst en følelsesmessig stabil person som er 
sensitiv overfor barnets behov  

O I det utvidete sosiale miljøet: tilgjengelighet av 
andre personer som er positive rollemodeller, som 
barnet kan få støtte fra når kriser oppstår 

MSS & KGF Stoerfjell 2017, dag 2 5 



Oppsummert: 
O De som klarer seg bra under belastende 

oppvekstforhold, har kapasitet til og 
mulighet til å inngå i positive og 
utviklingsstøttende relasjoner til andre  

O .....slik at beskyttende prosesser oppstår                 

MSS & KGF Stoerfjell 2017, dag 2 6 



Beskyttende	  prosesser	  
(Rutter,	  1990,	  2000)	  

O Opplevelse av egenverd og tillitt til å klare 
livets utfordringer, dvs positiv selvfølelse 
fungerer beskyttende for barnet.  

O Positiv selvfølelse henger sammen med tidlig 
trygg tilknytning til primære omsorgsgivere 
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Vanskelig	  å	  oppdage	  
skjevutvikling	  hos	  de	  minste	  	  
O De kan ikke med verbalspråk formidle hvordan de har 

det 
 
O Symptomer hos de minste barna er mer globale enn 

hos eldre barn 
 
O Barns medfødte evne til tilpasning tildekker hvordan 

de har det 
 
O Trengs god kunnskap om tidlig utvikling, metoder for å 

«få tak i barnets språk» … og mengdetrening  
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Stress-‐	  symptomer	  hos	  
spedbarn	  

O hurtig pust 
O gulping 
O hikking 
O nys  
O gjesp 

O sitringer i 
muskulaturen 

O stivhet i armer og 
ben 

O glassaktig, stirrende  
blikk 

O visuell unngåelse 
O marmorert hud 
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De	  minste	  barnas	  stemme	  
O uttrykkes gjennom  

kropp, bevegelser, ansiktsuttrykk, lyder, 
regulering, samspill og relasjon til omsorgsgiver 

O NB! Bruk av video er nødvendig 

Stoerfjell 2017, dag 2 10 MSS & KGF 



Tema	  for	  
utviklingen	  i	  de	  to	  
første	  leveårene	  
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Regulering	  	  
Utviklingstema	  de	  første	  to	  –	  tre	  måneder	  

Regulering av fysiologiske prosesser i det 
autonome nervesystemet; pust, temperatur og 
bevegelser som ikke er viljestyrte 

Regulering av motorikk 
Regulering av tilstander 

•  dyp søvn  
•  lett søvn  
•  døsig 
•  våken og oppmerksom  
•  våken og urolig  
•  gråt 

Regulering av sosial atferd: evne til å være i våken 
og oppmerksom tilstand og inngå i kontakt 

MSS & KGF 12 Stoerfjell 2017, dag 2 



Vi	  ser	  etter	  om	  foreldrene	  er	  

O  sensitive overfor barnets signaler 
O nennsom og støttende i fysisk håndtering 
O responderer, prøver å forstå, reparerer 
O hjelper barnet med tilstandsregulering 

O NB! også til å være våken, oppmerksom og 
i kontakt 

O gir trøst gjennom kroppskontakt og rytme 
O “timing” 

Stoerfjell 2017, dag 2 13 MSS & KGF 



Utvikling	  av	  dialogferdigheter	  
	  3	  -‐	  6	  mnd.	  alder	  

O Barnets mest sosiale periode 
O Elsker ansikt-til-ansikt kontakt 
O Vokalisering 
O Turtaking 
O Økende motorisk kontroll og styrke 
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I	  3-‐6	  måneders	  alder	  ser	  vi	  etter	  om	  	  

	  

Stoerfjell 2017, dag 2 15 

O barnet søker  foreldrenes ansikt 
O barnet har lyder og hva slags 
O det er turtaking  
O barnets mimikk er flat eller vital 
O  foreldre og barn viser gjensidig positive følelser  
O det tilrettelegges for sosial utveksling: blikkontakt, 

bruk av stemme og mimikk, pause for å gi barnet 
rom for å svare 

O det tilbys leker eller ansikt  
O  hvordan leker brukes - ertende, invaderende eller til 

felles lek 
 MSS & KGF 



”Samhandling	  med	  variasjon”	  	  
6	  -‐	  9	  mnd.	  alder	  

O Lengre og mer varierte samspillsekvenser 
med vokalisering 

O Motorisk utvikling gjør barnet i stand til i 
større grad å utforske gjenstander og leker 

O Barnet er i stand til selektivt å hemme atferd 
O Danner personspesifikk tilknytning 
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I	  6-‐9	  måneders	  alder	  ser	  vi	  etter	  om	  

O barnet er passe aktivert og oppmerksom på det 
som skjer 

O  reagerer på andres atferd 
O  tar kontakt med en forventing om at noe skal skje 

– enkel turtaking 
O mor/far og barn deler oppmerksomhet 
O den voksne skaper mening i det som skjer 
O det er følelsesmessig inntoning 
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Felles	  oppmerksomhet	  
	  Gjensidig	  kommunikasjon	  om	  leker	  og	  

det	  som	  skjer	  	  9	  -‐	  12	  mnd	  

 
O Tilknytning etablert ved 8-10 måneders 

alder  
O Felles oppmerksomhet mot det som skjer 

utenfor foreldre-barn forholdet 
O Sosial referering. 
O Barnet uttrykker seg med lyder, 

kroppsspråk, følelsesuttrykk. 
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2.	  leveår	  –	  økt	  betydning	  av	  
språk	  og	  forhandlinger	  

O Turtaking med større vekt på talespråk –repetisjon 
av enkeltord og fraser 

O Den voksne tar ledelse slik at barnet både kan 
utforske og søke trøst 

O Regulering av følelser slik at det kan uttrykkes 
uten at det ”tar av” 

O Stoppe risikoatferd og lede over til det som er trygt 
på en tydelig og støttende måte 

O Foreldre går fra hovedsakelig å være 
omsorgsgivere til også å bli oppdragere  
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Følelsesmessig	  inntoning	  
O Bekreftelse av barnets følelser og 

opplevelser med stemme, mimikk 
og bevegelser 

O Bekreftelsen skjer i en annen 
sansemodalitet enn det uttrykkes 
hos barnet, altså ikke ren imitasjon 

O Det er barnets følelsestilstand som 
bekreftes, ikke den ytre atferden 
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Manglende	  følelsesmessig	  
inntoning	  

O Barnet blir alene med sine følelser/indre 
spenningstilstander  

O Får ikke bekreftet og differensiert egne 
opplevelser 

O Lærer ikke å forstå seg selv, lærer ikke å 
forstå andres følelser  

O  Indre tomhet, alene i verden  
O Får ikke hjelp til regulering 
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Selektiv	  følelsesmessig	  
inntoning	  

O Forming av barnets følelser – bevisst eller 
ubevisst 

O Noen følelser er uakseptable – ex. positive 
følelser som glede og begeistring tas i mot, men 
ikke såkalte negative følelser som sinne, tristhet 
osv  

 
Effekter av egen oppveksthistorie og kultur 

Stoerfjell 2017, dag 2 22 MSS & KGF 



Misvisende	  følelsesmessige	  
inntoning	  

O Noen følelsesuttrykk forstås ikke, 
bekreftes som om de var noe annet   

 
O Gir barnet erfaringer med ”falsk 

affekt” – ex. tristhet forstås som sinne 

Stoerfjell 2017, dag 2 23 MSS & KGF 



Begynnende	  tvangspreget	  atferd	  
(compulsive)	  

O Ikke vise behovene sine og etter hvert 
undertrykke negative følelser, vise det som   
forventes 
O  Ser barnet ut til å tåle mye? 
O  Passivitet? 
O  Unngåelse av blikk-kontakt? 
O  Manglende mimikk? 
O  Anstrengte lyder? Ingen lyder? 
O  Smiiiilende (”over-bright”) – ikke tilpasset 

situasjonen? 
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Tvangspreget	  atferd	  –	  viktig	  å	  være	  
oppmerksom	  på	  

O Oppdages ikke, kan skjule alvorlig omsorgssvikt 
O Fokus på den voksnes behov  
O Falsk positiv affekt 
O Ta på seg ansvar for atmosfæren ved å være et 

solskinnsbarn 
O Er funksjonelt i dyaden, en tilpasnings-strategi 
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Falsk	  kommunikasjon	  
O  Det letteste er å bruke falske ord. Lyve! 
O  Smil kan være falskt. Ekte smil starter langsomt og går 

langsomt bort. Falske smil kommer og går raskt. Se på 
ansiktet når det ser en annen vei! 

O  Stemme vanskeligere å gjøre falsk – kan bli ”oversøt” eller 
anstrengt. 

O  Kroppskontakt vanskeligst å late som om er god. Se på 
åpenhet i kroppen, koordinering av bevegelser og 
reaksjon på berøring. Hvordan reagerer dyader på kyss? 

 
Vær oppmerksom på rask eksponering av glede uten klar 

referanse til kontekst (for rask og for glad )! 
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Eksempel	  på	  falsk	  
positiv	  affekt	  

https://media.giphy.com/media/
l0Ex1LNjfMRTAPOhi/200.gif 



Tilknytning	  –	  både	  et	  folkelig	  
og	  et	  psykologisk	  begrep	  

	  
«Det ser ut som gutten har en god tilknytning til 
moren sin 
 
«Hun var svært knyttet til faren som døde i fjor» 
 
«Kristin er sterkt knyttet til katta si. 
 
«Mette har en sterk tilknytning til Trøndelag» 
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Eksempel	  1	  

” Mor og barn koser seg sammen med å huske 
på dumphuske, etterpå spiser de middag 
sammen, mens de snakker om alt som har 
skjedd i løpet av dagen. Det er ingen tvil om 
at tilknytningen mellom mor og barn er god.” 

 
Sakkyndig rapport       NB! SIER IKKE NOE OM TILKNYTNING! 

MSS & KGF Stoerfjell 2017, dag 2 29 



Eksempel	  2	  

”Mor bærer preg av omfattende 
mishandling, bl.a. brudd i en arm. 
Hun har Ada på 14 måneder på 
fanget. Jeg er foreløpig ikke bekymret 
for jenta. Hun smiler lenge til både 
mor og meg under konsultasjonen og 
det ser ut til å være god tilknytning.” 

 
Helsestasjonsjournal NB! SIER IKKE NOE OM TILKNYTNING! 
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Eksempel	  3	  
” Far følger barnets oppmerksomhetsfokus, 

han benevner det jenta gjør, og forbereder 
henne på det de skal gjøre sammen. Når 
jenta ikke vil slutte å leke for å pusse tenner, 
løser far det ved å la dukken bli med og sitte 
på vasken ”og se på”, mens far og jenta 
pusser…… Konklusjon: Utviklingsstøttende 
samspill og god tilknytning.”  

 Marte- meo terapeut NB! SIER IKKE NOE OM TILKNYTNING! 
 

Stoerfjell 2017, dag 2 31 MSS & KGF 



	  
Tilknytning	  

	  John Bowlby 1969, `73, `80 og `88: 
o  Evne til å utvikle tilknytning er medfødt 
o  Det er biologisk forankret, nødvendig for 

overlevelse 
o  Iboende tendens til å søke nærhet og kontakt 

med beskyttende voksne  
o  Den som søkte til omsorgspersonene ved 

opplevd fare, overlevde 
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Bowlby (1969) beskrev tilknytning 
som barnets motivasjon til å søke 
trøst og beskyttelse ved opplevd 

fare 
 

Den emosjonelle binding barnet har 
til omsorgspersonen 
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Litt	  mer	  om	  begrepet	  
«tilknytning»	  

O Tilknytning utvikles gjennom kontakt og samspill med 
omsorgsgivere og er etablert rundt 8 – 10 måneders 
alder  

O Tilknytning er personspesifikk 
O Barn utvikler tilknytning til sine omsorgspersoner  

O uavhengig av slektskapsforhold  
O uavhengig av kvaliteten på omsorgen 

O Barn knytter seg til den som «trøster og bærer», som gir 
mat. Den som er der når barnet er sårbart 

O Det skjer også i familier der mor slår, far drikker, eller 
mor er alvorlig deprimert 
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Tilknytning	  er	  altså	  et	  kvalitativt	  
begrep	  

O Det er ikke et spørsmål om barnet er knyttet 
til 

O Tilknytning vurderes ikke som sterk eller svak  
O Tilknytning vurdere som trygg / utrygg eller 

utviklingsfremmende / hemmende  

O Tilknytningens kvalitet kan endres 

35	  Stoerfjell 2017, dag 2 MSS & KGF 



Tilknytnings-‐	  og	  
omsorgssystemet	  

O Tilknytning i barndommen: ikke-symmetrisk 
og ikke-gjensidig. Barnet har den voksne 
som tilknytningsperson, ikke omvendt  

O Foreldre utvikler følelsesmessige bånd til sine 
barn: omsorgssystemet (trangen til å ta vare 
på barnet) som samvirker med det 
psykologiske tilknytningssystemet 
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Tilknytning	  i	  et	  livsløpsperspektiv	  

O Barn har altså foreldrene som sine tilknytningspersoner  
O Foreldre har ikke barnet som sin tilknytningsperson: Det 

motsatte handler om  «parentifisering» / 
«rollereversering» 

O Etter hvert som barnet blir eldre, får det flere 
tilknytningspersoner. Ex.: besteforeldre, primærkontakt i 
barnehage, lærer, god venn, trener…, kjæreste, partner  

O Ved stor grad av belastning/trussel, kan ungdommer og 
unge voksne søke tilbake til de primære 
tilknytningspersonene/foreldrene  

O Som voksen, blir partner eller nære venner primære 
tilknytningspersoner  
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De	  første	  relasjonserfaringene	  

O De første relasjonserfaringer med foreldrene 
danner et mønster for hvordan denne 
relasjonen utvikles videre (positive / 
negative transaksjonsprosesser) 

O Erfaring med relasjonen til foreldrene danner 
en forventing hos barnet om hvordan andre 
forhold vil være. 

O Gjennom relasjonserfaringene med 
foreldrene utvikler barnet en indre 
arbeidsmodell av seg selv og andre. 
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Indre	  arbeidsmodeller	  
O Mentale modeller eller representasjoner som gjør 

det mulig å skape generaliseringer og 
”sammendrag” av tidligere relasjonserfaringer  

O Hjelper individet til å forstå hva som skjer og 
forutsi hva som vil skje, bidrar til å skape 
handlingsstrategier 

O «Hvor kompetent er jeg? I hvilken grad er jeg verdt 
å bli elsket?» 

O «Hvor tilgjengelig og følelsesmessig støttende er 
mor og far?» 
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Når	  tilknytning	  er	  etablert…	  
O Barnet er knyttet til sin(e) omsorgsperson(er) hele 

tiden og i alle situasjoner, men det synes ikke 
alltid 

O Tilknytningssystemet aktiveres ved opplevd fare, 
eller når barnet er redd, syk, lei seg, sliten 

O Da utløses tilknytningsatferd 
O Tilknytningsatferd er alt som øker 

sannsynligheten for å oppnå nærhet til eller 
beskyttelse fra tilknytningspersonen. Kan være 
bevegelser og atferdssignaler som f.eks. smil, 
gråt eller sinneutbrudd 
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Tilknytningsatferd utløses 

Atferd som øker sannsynligheten for beskyttelse. Ex.: gråt  

Tilknytningssystemet aktiveres 

Dette er fælt, skummelt, vondt…. Jeg trenger pappa´n/mamma´n min! 

Opplevd fare 

Redd, lei seg, sliten, sulten, slått seg…… 
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Hva	  kjennetegner	  trygg	  
tilknytning?	  

O Barn med trygg tilknytning antas å oppleve 
tilknytningspersonen som forutsigbar, 
tilgjengelig og beskyttende  

O Kommer til uttrykk ved at de bruker 
omsorgspersonen aktivt både under lek og 
når de blir aktivert og stresset i forbindelse 
med atskillelse. Søker trøst og lar seg trøste 

O Kan gi uttrykk for egne behov, snakke om det 
som skjer 

O Har utviklet tillitt til seg selv og andre  
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Utviklingshemmende	  
tilknytning	  

Barnets strategier  
O virker ikke 
  eller  
O er funksjonell i dyaden, men har 

store negative helse- og 
utviklingsmessige konsekvenser 
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Når	  kilden	  til	  trygghet	  	  
er	  kilden	  til	  fare	  

Tilknytningsatferd hos barn kan bidra til ”tåkelegging”  
 
O Barnet undertrykker egne fryktresponser fordi åpen 

frykt vil irritere en labil omsorgsperson og i neste 
omgang utløse mer fare. 

O Å smile og gi mor/far en klem vil således være mer 
adaptivt for barnet enn å gråte,- eller kanskje sitte 
musestille/usynlig for å unngå å tiltrekke seg 
oppmerksomhet.  

 
Utsatt for denne typen kronisk stress bruker mange barn 
dissosiasjon. Fare for integrert selvutvikling og en 
helhetlig historie. 
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Barnets	  tilpasningsevne	  bidrar	  
til	  å	  tildekke	  

Viser atferd og følelsesuttrykk 
som er nyttige for overlevelse, 
men ikke nødvendigvis 
«sanne», i betydningen utrykk 
for barnets indre tilstand og 
behov. 
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Underkommunisere	  tilknytningsbehov	  
O Vise lite følelsesmessige behov og fokusere på lek, ikke være i veien, klare seg 

selv 

O Fokus på mor / far, gi dem oppmerksomhet i form av oppmuntrende pludring, si 
pene ting til dem, gi dem leker, komplimenter eller trøst 

O Være svært flink, for mors og fars skyld, vise fram prestasjoner i tråd med 
foreldrenes ønsker 

O Være usynlig, følge nøye med på foreldrenes adferd og følelser, lydig og 
pliktoppfyllende for å unngå fare 

O Slutte å forvente noe av noen, det er tryggest kun å stole på seg selv og trekke seg 
fra menneskelig relasjon, eller være ustadig,  stadig videre til nye (overfladiske) 
relasjoner 

 
 
OFTE OVERSETT SOM PROBLEMATISK I FØRSTE OMGANG, SER BRA UT 
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Overkommunisere	  
tilknytningsbehov	  	  

O kan gå fra å være litt ambivalent, sutrete og 
klamrende eller sint 
O til å inngå i uløselige maktkamper med sinne  

 eller  
O framstå med utstrakt grad av lært hjelpeløshet 

O være truende og appellerende og intenst tilstede, 
men alltid i et konfliktfylt forhold 

O terroriserer omgivelsene 
BLIR ETTER HVERT OPPFATTET SOM ET PROBLEM 
HOS BARNET ALENE, FORELDRENES BIDRAG KAN 
GÅ HUS FORBI 
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Både	  over-‐	  og	  
underkommunisere	  

O Kan ha ett mønster ved lavt stress og et 
annet når stresset øker 

O Kan veksle ut fra mors eller fars dagsform, 
eller om de har for eks. ruset seg eller ikke 

O Kan se rart ut utenfra, og medfører at barnet 
ikke blir forstått av andre 

KAN FØRE TIL AT MAN SYNES SYND PÅ MOR 
OG FAR SOM HAR FÅTT ET SÅ UFORUTSIGBART 
BARN, OG SER IKKE DERES BIDRAG 
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Tilknytningens	  regulerende	  funksjon	  
Barnet	  søker	  foreldre	  for	  beskyttelse	  og	  reguleringshjelp	  

O Regulering er tema i livets startfase….  og livet ut 
O Regulering av spedbarnet skjer gjennom den 

følelsesmessige og utviklingsstøttende relasjon til 
foreldrene 

O Barnet må få regulering sammen med en annen for så 
i stadig større grad å utvikle selvregulering 

O Trygg tilknytning innebærer god kapasitet til 
selvregulering 

O Utrygg tilknytning innebærer dårlig 
reguleringskapasitet 

O For at foreldre skal klare å gi reguleringshjelp er det 
nødvendig med god refleksiv kapasitet  
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Utviklingstraume	  
 

    Effekter av stressbelastninger i tidlig 
levealder kombinert med  

manglende relasjonell utviklingsstøtte  
gir  

utviklingstraume  
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Utviklingstraume	  
dysfunksjonell	  regulering	  på	  flere	  områder	  

O Regulering av følelser og kroppslige tilstander 
O Raske skift mellom følelsesuttrykk, problemer med å roe seg, vedvarende 

tilbaketrukkethet 
O Søvnforstyrrelser, spise- og fordøyelsesproblemer, forsinket eller forstyrret motorisk 

utvikling 
O Problemer med å tilpasse seg endringer i rutiner 
O Manglende bevissthet om følelser og kroppslige tilstander. Dette kan bl.a. komme til 

uttrykk som manglende reaksjoner på smerte eller skremmende hendelser 

O Regulering av oppmerksomhet og atferd 
O Problemer med impulsivitet, fokusert oppmerksomhet og med å konsentrere seg om en 

aktivitet over tid 
O Oppmerksomhet mot trusler eller vanskelig for å skille mellom hva som er trygt og hva 

som er farlig 
O Årvåken, selvtilstrekkelig, manglende tillit til andre 

O Sosioemosjonell regulering 
O Inngå i relasjon og samhandling med andre er vanskelig 
O Kreve konstant oppmerksomhet, vise sterke reaksjoner på å bli forlatt, men også 

vansker med gjenforening 
(Nordanger et al, 2011: van der Kolk et al, 2009) 
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Foreldres	  omsorgskapasitet	  
O Vi velger å bruke begrepet omsorgskapasitet 

framfor omsorgsevne eller -kompetanse, da 
disse begrepene assosieres med 
henholdsvis iboende egenskap og 
kunnskap.  

O Med begrepet omsorgskapasitet ønsker vi å 
understreke at det er en utforskning av 
hvilken kapasitet foreldrene har overfor det 
aktuelle barnet, og hvor bevegelig denne er.  
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Utredning	  av	  
omsorgskapasitet	  

O Innebærer vurdering av om foreldrenes totale 
ressurser er nok til å dekke barnets 
omsorgsbehov –nå og i framtiden.  

O Vi må altså foreta prognostiske vurderinger.  

O Vurdering av om det er mulig å skape endring 
raskt nok til at det kommer barnet til gode.  
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Foreldres	  omsorgshistorie	  
O Våre erfaringer fra oppvekst i egen opprinnelsesfamilie har 

stor betydning for hva slags omsorg vi selv gir til våre barn. 
Spesielt våre relasjonelle erfaringer har stor innvirkning.  

O Implisitt relasjonell kunnskap (Tronick, 2007) – vår kunnskap 
om hvordan det er å være sammen med andre mennesker. 
Kunnskap som erverves før vi har utviklet språk og som 
forblir implisitt gjennom hele livet.  

O Som foreldre har vi tendens til å gi den omsorg vi selv har 
fått.  
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Intuitiv	  foreldrefungering	  
O Erfaringer med hvordan vi selv ble møtt som 

barn, vekkes til live i møte med eget barn 
(Stern, 2000) 

O Dette skjer intuitivt – implisitt relasjonell 
kunnskap vekkes til live. 
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Intuitiv	  foreldreatferd	  
(Papousek	  &	  Papousek,	  1987)	  

O Utløses av signaler fra barnet 
O Foreldre toner seg inn på spedbarnets behov 

og justerer seg  
O Skjer kontinuerlig fra øyeblikk til øyeblikk 
O Skjer ikke så raskt som en refleksiv handling, 

men raskere enn handlinger som krever en 
rasjonell vurdering før de utføres. 
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Eksempel	  på	  intuitiv	  
foreldreatferd	  

Regulering av avstand til det nyfødte spedbarnet ved ansikt-
til-ansikt kontakt: 

Når foreldre observerer og håndterer barnet som ikke har 
oppmerksomheten sin rettet mot dem, er avstanden 
mellom foreldres og spedbarnets ansikt ca. 40-50 cm, 
dvs vanlig leseavstand. 

Når spedbarnet ser mot mor eller far, endres avstanden til 
ca. 20-30 cm, den avstand nyfødte barn ser best på.  

Foreldre gjør dette uten kunnskap om nyfødte barns 
visuelle kapasitet. 
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Intuitiv foreldreatferd 
kan forstyrres  
eller vekkes,  

men vanskelig læres 
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Generasjonsoverført	  lidelse	  
 De grunnleggende samhandlingsmønstrene vi 
har lært i posisjonen som barn, vil også være 
tilstede når vi skal inn i den komplementære 
posisjonen som foreldre. (Hafstad & Øvreeide, 
2012)  

 
O Den som er blitt slått, kan bli voldsom. 
O Overgrepsofferet kan forgripe seg. 
O Den som ikke har mottatt trøst, kan forvente trøst 

fra sine barn. 
 
O Men.. ikke nødvendigvis.……. 
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Foreldres	  refleksive	  kapasitet	  

O Foreldres kapasitet til å reflektere over egne 
og barnets indre mentale erfaringer, er 
sentralt for å bryte overføring av lite 
helsefremmende tilknytning mellom 
generasjoner 

O Idyllisere, ikke huske eller benekte at det har 
vært vonde erfaringer i egen oppvekst er et 
dårlig utgangspunkt for å reflektere over 
egen atferd og for å kunne gi egne barn en 
annen omsorg enn den en selv fikk 
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Foreldres	  refleksive	  kapasitet	  nødvendig	  for	  
å	  gi	  reguleringshjelp	  til	  barnet	  

O Foreldre må selv romme og håndtere egne 
følelser for å kunne romme og hjelpe barnet 
med sine følelser 

O Barnet lærer at vonde følelser går over 
sammen med en annen. Etter hvert vil 
barnet selv kunne hjelpe seg med å få 
vonde følelser til å bli mindre plagsomme 

O Foreldrenes reflekterende kapasitet er en 
forutsetning for deres kapasitet til foreldre-
mentalisering 
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Foreldrementalisering	  
Innebærer at mor og far kan  
 
O observere, tolke og oversette barnets kroppslige signaler til uttrykk 

for indre tilstander, som følelser, tanker og intensjoner.  
O bruke denne forståelsen til å handle i tråd med barnets behov.  
O se barnet som et selvstendig individ som er påvirket av indre 

tilstander og som utrykker egne behov  
O forstå at det lille barnet ikke kan håndtere sine følelsesmessige og 

kroppslige tilstander på egenhånd, men trenger at foreldrene går 
inn og regulerer uro når det trengs 

 
Grunnlaget for sensitivt samspill og for helsefremmende tilknytning   
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O Foreldre vil ofte repetere egne 
omsorgserfaringer. Det kan skje selv om den 
psykiske fungering er blitt bedre som en 
følge av behandling.  

O Samspillet som har utviklet seg har lett for å 
bli selvforsterkende. Barnet har manglende 
forventninger til omsorgspersonen og vil 
bidra til å opprettholde mindre heldige 
samspillmønstre som er utviklet. 
(Transaksjonsprosesser) 

Stoerfjell 2017, dag 2 63 MSS & KGF 


