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Selvregulering 

 - Barnets evne til å håndtere/endre aktivering/impulser som 
respons til interne og eksterne betingelser 

 - En utviklingsprosess som fremmer barnets ”fleksibilitet 
overfor situasjonelle krav” 

 - Fra ytreregulering (omsorgsgivere møter basale behov for 
trygghet, temperaturkontroll, ernæring og reduksjon eller 
eliminering av påvirkninger som skaper ubehag) 

 - Til indreregulering (regulering av søvn-/våkenhetssyklus, 
lære selvroing når opprørt, planmessighet)  







 Utvikling som utfolding og videreutvikling av barnets 
egenskaper i transaksjonell prosess med omgivelsene, 
først og fremst med foreldre og jevnaldrende 
 

 - forsterkes og tilpasses de gjensvarene barnet får 
på seg selv, primært fra de omsorgspersonene barnet er 
avhengig av og overgitt til 

  
 Hvordan den konkrete samhandlingen imøtekommer 

barnets utfoldende egenskaper vil avgjøre hva barnet 
utviklingsmessig kan ta ut av episoden, samt hvordan 
den er tilpasset barnets utviklingsnivå eller nærmeste 
utviklingssone» 

Hafstad, R., & Øvreeide, H. (2011). Utviklingsstøtte  



En	  transaksjonell	  utviklingsmodell	  med	  tre	  hovedfaktorer:	  

	  1.	  Barnets	  egenskaper	  –	  temperament	  osv.	  På	  ethvert	  
utviklingsnivå	  vil	  barnet	  på	  ulike	  psykososiale	  områder	  ha	  trekk,	  
egenskaper,	  behov,	  innsikt	  og	  tolkninger	  som	  det	  u?older	  og	  prøver	  
ut	  på	  omgivelsene	  

	  2.	  Foreldrene	  møter	  barnets	  iniCaCv	  og	  reaksjoner	  ut	  fra	  sine	  
egenskaper,	  innsClling,	  sosialiseringsintensjoner,	  tolkninger/
forståelse	  av	  barnet,	  og	  med	  egne	  behov	  

	  3.	  Interaksjonens	  mønster/karakter	  som	  påvirker	  og	  organiserer	  
a?erd/handlinger	  i	  neste	  episode	  («dialogmønstre»)	  
	  

Hafstad	  &	  Øvreeide,	  2011	  	  





 Individuelle variasjoner i barns selvregulering: 
Betydning av temperament 



  
 Tendensen til tilnærming eller tilbaketrekking 
som respons til ukjente mennesker, 
situasjoner eller oppgaver er et fremtredende 
aspekt ved temperament  



 

”…biologisk baserte, individuelle 
forskjeller i atferdstendenser 
som er tilstede tidlig i livet og 
som er relativt stabilt over 
forskjellige situasjoner og over 
tid…” 

 
Bates, 1989 



 Alexander Thomas & Stella Chess (1956): 
 

”The New York Longitudinal Study” 
 

85 familier, 141 barn. Middel - øvre middelklasse, 78  % jødisk 
                                                                       



- AKTIVITETSNIVÅ – grad av fysisk aktivitet gjennom 
dagen 

- RYTMISITET (regularitet) – i hvilken grad søvn, 
matinntak, naturlige funksjoner er konsistent 

- TILNÆRMING eller TILBAKETREKKING – innledende 
reaksjon på nye stimuli 

- TILPASNING – hvor lett eller vanskelig det er å 
modifisere innledende reaksjon i ønsket retning 

- INTENSITET I REAKSJON – grad av energi i 
emosjonelle uttrykk, positive og negative 



- TERSKLER FOR RESPONS – sensitivitet; hvilken 
styrkegrad for reaksjon på lys, lyd, sosialt 

- HUMØR – dominerende emosjonelle uttrykk, positiv 
eller negativ 

- DISTRAHERBARHET – hvor lett individet blir 
distrahert av lyd, lys, andre stimuli som forstyrrer 
opprettholdelse av atferd 
  
- OPPMERKSOMHETSSPENN og ÅRVÅKENHET - 
selektivitet, iherdighet og frustrasjonstoleranse 







 - Eksempel autisme: diagnostiserte barn har alvorlige 
varianter av trekk som sannsynligvis er delt av millioner andre 
(Institute of Child Health, UK; 2009) 

 - Mental helsearbeidere i Australia som arbeider med 
aboriginbarn, rapporterer at disse barna har en svært aktiv 
”scanning-type” oppmerksomhet, som i tradisjonelle 
omgivelser kan møte kriteriene for ADHD (Jensen, Knapp & 
Mrazek, 2006) 



”What	  would	  happen	  if	  you	  
eliminated	  the	  au=sm	  genes	  from	  
the	  gene	  pool?	  You	  would	  have	  a	  
bunch	  of	  people	  standing	  around	  in	  
a	  cave,	  chaCng	  and	  socializing	  and	  
not	  geCng	  anything	  done!” 
	  

Temple	  Grandin,	  1998	  







Temperamentstrekk og konstellasjoner – sammenheng 
med ulike atferdsforstyrrelser (Thomas & Chess): 

   - Biologisk uregelmessighet, irregularitet  
 - Hovedsakelig negative responser til nye stimuli  
    (tilbaketrekking)  
 - Langsom tilpasning til forandringer i miljøet  
 - Overveiende negativt humør  
 - Overvekt av intense reaksjoner 

 
 (”Difficult children”) 



Uregelmessighet:	  Særlig	  første	  levemåneder	  og	  år	  

–	  Søvn;	  syntes	  å	  trenge	  mindre	  søvn	  i	  24	  Cmers	  periode	  enn	  
gjennomsniYlig.	  Våkner	  2	  eller	  3	  ganger	  om	  naYen	  med	  
upredikerbare	  intervaller,	  mens	  andre	  ganger	  kan	  det	  sove	  så	  
lenge	  som	  5	  eller	  6	  Cmer	  om	  gangen.	  
	  	  
-‐	  Ma=ng;	  kan	  en	  dag	  ta	  i	  mot	  en	  halv	  skje,	  mens	  andre	  dager	  
flere.	  Kan	  bli	  sulten	  igjen	  innen	  en	  halv	  Cme,	  eller	  ikke	  
akseptere	  mat	  de	  neste	  5	  eller	  6	  Cmer.	  
	  	  
-‐	  Vansker	  med	  toaleHrening.	  	  	  	  



Tilbaketrekking:	  o_e	  overfor	  enhver	  ny	  eksponering.	  

Men	  noen	  barn	  bare	  negaCve	  overfor	  spesifikke	  aspekter	  –	  for	  
eksempel	  berøring/smak,	  og	  ikke	  Cl	  nye	  mennesker,	  mens	  andre	  
kan	  vise	  et	  motsaY	  mønster.	  	  

Spesielt	  tydelig	  i	  spedbarnsalder;	  ved	  bading,	  ny	  mat,	  nye	  klær,	  nye	  
mennesker	  og	  plasser	  –	  omtrent	  hver	  ny	  akCvitet	  medfører	  
innledende	  Clbaketrekking,	  klynging,	  høymeldt	  protest,	  eller	  gråt.	  	  	  



Tilpasning	  8l	  forandring:	  Clvenning	  eYer	  hyppig	  og	  repetert	  
eksponering.	  	  

Kan	  sparke	  og	  skrike	  under	  bading	  de	  første	  gangene,	  men	  hvis	  
badet	  daglig	  i	  flere	  uker	  så	  vil	  det	  bli	  en	  gradvis	  men	  merkbar	  
demping	  av	  negaCv	  a?erd.	  Men	  så	  kan	  det	  bli	  protester	  og	  gråt	  når	  
han	  blir	  taY	  opp	  av	  badet…	  	  

Tilsvarende	  for	  mat,	  situasjoner	  og	  mennesker.	  Hvis	  barnet	  kan	  bli	  
giY	  muligheten	  av	  å	  oppleve	  det	  nye	  uten	  press	  mot	  å	  være	  posiCv	  
med	  én	  gang,	  så	  vil	  det	  eYer	  hvert	  Clpasse	  seg.	  	  



Humør:	  Mer	  gråt	  enn	  glede	  i	  spedbarnsperioden,	  og	  i	  førskolealder	  
Clsvarende	  mer	  negaCvitet.	  Spesielt	  overfor	  nye	  situasjoner	  og	  
krav.	  	  

NegaCvt	  humør	  o_e	  det	  mest	  fremtredende	  trekket	  ved	  et	  
temperamentsmessig	  ”vanskelig”	  barns	  møte	  med	  nyhet.	  	  



Intensitet	  i	  reaksjonene:	  barn	  som	  hyler	  o_ere	  enn	  de	  jamrer	  
seg,	  som	  har	  en	  skrallende	  laYer	  heller	  enn	  å	  smile.	  	  

En	  to-‐åring	  som	  blir	  presset	  Cl	  å	  gå	  ut	  når	  han	  holder	  på	  med	  en	  
favoriYakCvitet	  innendørs	  kan	  reagere	  med	  et	  kra_ig	  sinneanfall.	  
Glede	  er	  også	  uYrykt	  høyt,	  o_e	  med	  å	  hoppe,	  klappe	  hendene	  og	  
å	  løpe	  rundt.	  

Reaksjonene	  synes	  å	  ha	  en	  ”alt	  eller	  intet”	  kvalitet,	  med	  lite	  
modulering.	  Intens	  negaCvitet	  eller	  stor	  entusiasme.	  	  



-‐	  Gjennomgående	  viste	  det	  seg	  at	  de	  foreldrene	  som	  lyktes	  i	  
håndteringen	  av	  barn	  med	  vanskelig	  temperament	  forsto	  at	  det	  
var	  barnets	  egenskaper	  som	  var	  problema=sk.	  

-‐	  Et	  vanskelig	  temperament	  er	  sannsynligvis	  en	  av	  de	  største	  
u?ordringene	  for	  foreldre.	  GiY	  en	  opCmal	  oppdragelsesstrategi,	  
så	  vil	  barnet	  bli	  giY	  en	  sjanse	  Cl	  å	  utvikle	  seg	  normalt.	  



 	     
Temperamentstyper 

 	  

 	  

  
Gruppenavn 
 	  

  
Beskrivelse	  

  
Omtrent frekvens i generell 
populasjon 
i skolealder (%) 
 	  

  
Moderat 
 	  

  
Gjennomsnittlige nivå av 
hoveddimensjonene, uten ekstremer 
 	  

  
35	  

  
Mild 
 	  

  
Lavere nivå av tilnærming og energi, 
men ikke spesielt engstelig og med 
god regulering 
 	  

  
20	  



  
Agitert 
 	  

  
Høy energi men også tilbøyelig til å 
oppleve negative emosjoner som kan 
være vanskelig å regulere 
 	  

  
10	  

  
Sikker 
 	  

  
Høy ekstroversjon og sosial 
deltagelse, med lav engstelighet og 
god regulering 
 	  

  
20	  

  
Engstelig 
 	  

  
Høy negativ emosjonalitet men lavere 
regulering og lavere ekstroversjon 
 	  

  
15	  



Jerome Kagan: Laboratory for Child Development 
Harvard University 

-  500 spedbarn (4 måneder) 
 
-  45 min undersøkelse i 1989: 

(høre opptak av ukjente stemmer, 
ballonger som plutselig sprekker, 
fargefulle bevegelige leker, lukte 
på bomull med alkoholduft) 
 
Atferdsobservasjoner og 
fysiologiske mål: hjerterate, 
blodtrykk, fingertemperatur, 
øyedilatasjon, kortisol etc. 



Atferdsmessig hemming overfor det 
ukjente: 

-  Markert hemming eller fryktsomhet overfor 
fremmede mennesker, situasjoner eller 
hendelser 

 
-  Moderat arvelig; estimert 41 % - 70 % av 

variansen forklart (Kagan & Snidman, 2003) 

 



-  Longitudinell undersøkelse: testet ved 2, 
7, 11 år osv, etter hvert intervjuer:  

 
-  Foretrekker du én eller to nære venner 

framfor en gjeng/gruppe? 
-  Liker du å dra til nye plasser? 
-  Liker du å ta sjanser eller er du forsiktig? 
-  Ser du på deg selv som sjenert eller 

freidig? 











 Fra tidlig alder: atferdsmessig inhiberte barn en tilbøyelighet til 
å oppfatte nyhet i omgivelsene (”higher detection of novelty/
heightened orienting to threat”) 
 

 Slik tilbøyelighet hos små barn kan føre til overgeneralisering 
av trusler, med økt sosial tilbaketrekking som respons 
 

 Dersom oppmerksomhetsstilen får vedvare: kan føre til at barna 
trekker seg fra sosiale situasjoner i en fastlåst og lite hensiktsmessig 
måte, noe som kan resultere i angstforstyrrelser 
 

 Opprettholdelsen av oppmerksomhetsstil mest sannsynlig 
resultatene av konteksten; hvordan omsorgsgivere/voksne 
responderer til barnets reaktivitet og hyperårvåkenhet 





Ekstraversjon og risiko 

 - Disinhiberte tilstander som antisosialitet, 
psykopati, rusmisbruk og hyperaktivitet 

 - Mediert av dopaminerge systemer; sammenheng 
med at individer opplever spenning overfor nye 
stimuli, fører til eksplorerende aktivitet, impulsive 
avgjørelser, og blir lett frustrert 

 Høy terskel for fysiologisk aktivering, lav engstelse 
og skyldfølelse, spenningssøking 

     



 - Kan være en temperamentsmessig 
risikofaktor for ADHD og andre utagerende 
forstyrrelser 

 - Tvillingstudier har vist at atferdsmessig 
disinhibisjon har felles genetisk variasjon med 
et spektrum av utageringsvansker 
(”eksternalisering”), så som misbruk av 
rusmidler, atferdsforstyrrelse og ADHD 



 5 – 6 år gamle barn med atferdsmessig 
disinhibisjon - høyere andel av plassering i 
spesialklasser, mer atferdsproblemer i skolen, mer 
problemer i fritid, lavere generell fungering, og høyere 
andel av psykososial behandling 

Hirshfeld-Becker m.fl., 2003  



For at et gitt temperamentsmønster skal 
utvikle seg til å bli en forstyrrelse, så krever 
det spesielle samspill mellom barn med sitt 
mønster og dets effektive miljø 



Goodness or poorness of fit: Gjensidig tilpasning 

 Når forventninger eller krav fra foreldre eller 
andre i miljøet er i samsvar (konsonans) eller 
motsvarende (dissonans) med barnets 
temperament og ferdigheter  

 
 Må ses ut fra verdier og forventninger ut fra en 
gitt kultur eller sosioøkonomisk gruppe 



Goodness of fit  
(Thomas & Chess, 1977) 

 



   Tilpasninger avhenger like mye av 
karakteristika ved miljøet som av egenskaper ved 
barnet 

 
   - å skape en god tilpasning innebærer at man 
arbeider med barnets temperament, heller enn å 
arbeide mot, eller ved å forsøke å forandre det 

 
   En gjensidig god tilpasning fremmer positiv 
selvfølelse og oppmerksomhet på egenverdi, fordi 
barn blir sett ut fra hvem de er (heller enn hva 
de gjør)  





 Omsorgsmiljøet som bidrar til utvikling av 
tilknytningsforhold, bidrar også til å regulere barnets 
reaktivitet 

  



•  100 spedbarn, valgt ut fra vurderinger av høy irritabilitet i 
nyfødtperioden 

•  Sensitiviserende intervensjon ved 6 måneder: 3 sesjoner inntil 
barna var 9 måneder 

•  A) oppfattelse av barnas signaler; B) korrekt fortolkning av 
signalene; C) velge en passende respons; D) effektiv utføring 
av responsen 



Intervensjonsmødre betydelig mer responsive, mer 
stimulerende, mer visuelt oppmerksomme, og mer opplevd kontroll 
av barna (9 mnd) 

Barna i intervensjonsgruppen betydelig mer 
sosiale overfor mor, mindre negativ emosjonalitet i samspill, mer i 
stand til å trøste seg selv, samt at de var mer eksplorerende (9 
mnd) 

12 måneder: barn i intervensjonsgruppen 
betydelig oftere trygt tilknyttet, sammenlignet med kontroll (62% 
vs. 28%) 



Van den Boom hevder at det viktige ved 
intervensjonen er at den øker mødres opplevelse av 
mestring  



Trygghetssirkelen 
Fokus på barnets behov 

© 2000 Cooper, Hoffman, Marvin & Powell 

• Beskytt meg  
• Trøst meg 

• Vis godhet for meg 

• Organiser følelsene 
mine 

• Pass på meg 
• Vær god mot meg 

• Hjelp meg 

• Vis glede når vi er 
sammen 

Være der for meg 
når jeg søker deg 

Jeg 
trenger 
deg til 
å.. 

Jeg 
trenger 
deg til å 

Støtte min 
utforskning 



Emosjonsregulering	  
	  

-‐  Å	  oppdage	  barnets	  følelser	  
-‐  Å	  akseptere	  barnets	  følelser	  
-‐  Å	  benevne	  barnets	  følelser	  
-‐  Å	  forklare	  barnets	  følelser	  
-‐  Å	  veilede	  barnet	  i	  håndteringen	  av	  følelsene	  



Tilknytning et sammensatt system 

Biologisk reaktivitet til miljømessige stressorer 
involvert i psykisk og biomedisinsk forstyrrelse 

Nevroendokrine forandringer som følge av stress er 
fysiologiske, homeostatiske mekanismer som sikrer 
overlevelse under trusler, men kan også være 
starten på dysregulerende utviklingsstier 



•  Foreldrea?erd	  holder	  høy	  stabilitet	  på	  tvers	  av	  Cd	  
(Holden	  &	  Miller,	  1999)	  

•  Hva	  påvirker?	  Det	  er	  det	  dagligdagse	  samspillet	  i	  
familien	  som	  preger	  barn	  mest,	  sjelden	  
enkeltepisoder	  med	  unntak	  for	  mer	  
traumaCserende	  situasjoner	  (Hankin	  &	  Abela,	  2005)	  









Høyt reaktive barn med oppvekst i støttende (supportive) miljøer 
mer motstandsdyktige enn andre barn når det gjelder vanlig 
forkjølelse og andre luftveissykdommer, men blir lettere syk hvis 
de har hatt oppvekst under stressende betingelser (Boyce & Ellis, 
2005)     
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Hvor  utbredt  er  psykiske  vansker  i  barnebefolkningen? 

- Barn i Bergen (2007) – rundt 7 % i småskolealderen, 
angstproblemer mest vanlig 
- Sourander (2001) – 7,9 % av finske 3- åringer 
- Tidlig Trygg i Trondheim (2012) – 7,1 % av 4- 
åringer (ADHD 1,9 %; ODD 1,8 %; CD 0,7 %; 
angstforstyrrelser 1,5 %; depresjon 2,0 %) 
- Egger & Angold (2006) – 16.2 % hos førskolebarn i 
USA 

- Utbredelse for 2-3 åringer varierer mellom 7 % 
og 24 % (Carter m.fl., 2004)  



- Foreldrekarakteristika: Foreldre med egen angst-/ 
emosjonell problematikk høyere sannsynlighet for å ha vært 
sjenerte, inhiberte eller engstelige selv (Ellenbogen & 
Hodgins, 2004; Zahn-Wachsler m. fl., 2000) 
 
- Genetiske likheter bidrar til likhet i sosial varsomhet 
 
- Oppdragelsespraksisen til foreldre med angstproblematikk 
risikofaktor (engstelige mødre særlig overbeskyttende 
oppdragelsesstil) 
 
- Engstelige foreldre også mer tilbøyelig til å oppleve og 
uttrykke uro/ubehag og negativ affekt i forbindelse med 
oppdragelsen  



 Barn som er vanskelig regulerbare har en 
annen innvirkning på foreldre i kulturer med 
tidsklemme (vestlige land), sammenlignet 
med foreldre i India hvor tidsfrister ikke er 
en sentral kulturell verdi  



 

-  Individuelle egenskaper og trekk kan 
forsterkes og intensiveres i ulike situasjoner; 
betydn. av gjensidig tilpasning mellom 
person og miljø (”goodness-of-fit”)  



 De forskjellige temperamentkategoriene og 
konstellasjoner representerer alle 
variasjoner innenfor normale grenser.  

 
 Ethvert barn kan være lett, vanskelig, eller 
sky, ha et høyt eller lavt aktivitetsnivå, 
være distraherbar med lav utholdenhet, 
eller få en relativt ekstrem skåre på et 
spesifikt trekk. 
  
 Dette er ikke kriterier for psykopatologi 
men heller en indikasjon på spennvidden i 
normalvariasjon.   



 For eksempel tenderer vi til å behandle 
barn forskjellig hvis vi anser de som å 
reflektere en spesiell ”type” barn, 
sammenlignet med hvis barnet bare er 
høyere eller lavere på en dimensjon 



 Lærere kan reagere forskjellig hvis de blir 
fortalt at et barn er hyperaktiv, 
sammenlignet med hvis det samme barnet 
blir beskrevet som mer aktiv enn andre 
barn i alderstrinnet 



    
 Barn som er distraherbare og som har kort 
oppmerksomhetsspenn får mer kritikk fra 
lærere 

    



    Temperamentsteori fokuserer på hvordan individer 
bidrar til egen utvikling. Alle barn har temperament, 
mens bare et mindretall har abnormaliteter i hjernen 



-‐  Tidlige	  erfaringer	  og	  gener	  former	  arkitekturen	  Cl	  hjernen	  

-‐  Tidlige	  erfaringer	  gjør	  seg	  gjeldende	  i	  relasjoner	  

-‐  Alle	  utviklingsområder	  henger	  sammen	  

-‐  Utvikling	  er	  kumulaCv:	  Tidlig	  erfaring	  legger	  grunnlaget	  
for	  det	  som	  følger	  

-‐  På	  grunn	  av	  at	  Cdlige	  erfaringer	  har	  betydning	  må	  vi	  
intervenere	  overfor	  barn	  i	  risiko	  

-‐  Tidlige	  gode	  erfaringer	  er	  en	  dokumentert	  investering	  i	  
fram8den	  
	  	  (Lurie-‐Hurvitz,	  2009;	  se	  også	  Heckman	  i	  Science,	  2006)	  


