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Samspelet föräldrar -- barn lägger grunden
för barnets fortsatta utveckling
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7. Går det att bli en bättre föräldrar än sina föräldrar?

8. Socialt stöd och alternativa omvårdnadspersoner

1. En transaktionell modell --
grunden för att förstå utveckling

 När ägg och sädescell smälter samman ger
generna ramarna för vad barnet ska utvecklas till

 Under tiden i livmodern utsätts fostret för
miljöpåverkan

 Redan i livmodern börjar fostret samspela med
sin omgivning (sparkar, föräldrarnas fantasier
etc.)

 När barnet föds startar den ömsesidiga påverkan
på allvar

 Lösningen på en viss utvecklingsuppgift lägger
grunden för den fortsatta utvecklingen

Ur Broberg, Almqvist &
Tjus (2003). Klinisk barn-
psykologi -- Utveckling på
avvägar. Natur & Kultur
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2. Hjärnans utveckling

 En stor del av hjärnans utveckling sker efter
födelsen

 Fördelen är att hjärnans funktion blir bättre
anpassad till den miljö som barnet växer upp i

 Nackdelen är att hjärnan blir mer känslig för
skadliga miljöinflytanden

 Om små barn far illa/utsätts för omsorgssvikt är
det därför väsentligt att Socialtjänsten agerar
snabbt

3. Anknytningsteori -- underlag för
bedömning av relationen barn - förälder

 Anknytningen har evolutionsbiologisk grund
– Anknytning handlar om att möjliggöra utforskande av världen

under rimligt säkra betingelser
– Barnet kan inte välja att inte knyta an
– Anknytningen bestäms av fysisk närhet till vårdaren
– Att knyta an ≠  trygg anknytning

 Under det första halvåret lär barnet sig att känna igen de
viktigaste personerna i sin omgivning

 Under andra halvåret kan barnet på allvar visa att det
knutit an till sin(a) vårdare

 Barn kan utveckla anknytningsrelation till flera personer

Olika typer av anknytning
 Organiserad -- samspelet mellan barn och förälder

har varit rimligt konsekvent och barnet har lärt sig vad
det kan förvänta sig i relationen till föräldern

– TRYGG -- barnet kan använda föräldern som ’trygg bas’ och
’trygg hamn’

– UNDVIKANDE -- barnet begränsar sin känslomässiga kontakt
med föräldern av rädsla för att bli avvisad

– AMBIVALENT -- barnet söker föräldern men är osäker på
dennes tillgänglighet

 Desorganiserad -- Samspelet mellan barn och
förälder har innehållit element av rädsla. Spädbarnets
bristande kognitiva kapacitet gör det omöjligt för barnet
att organisera en sammanhållen representation av
samspelet med föräldern

Tidig desorganiserad anknytning och
senare utveckling

Barn med desorganiserad anknytning i åldern 12 –
18 månader löper en förhöjd risk att utveckla

– Aggressiva beteenderubbningar under förskole- och
skolåren

– Ångeststörningar senare i ungdomen
– Dissociativa tillstånd i tidig vuxenålder (och möjligen

borderlinestörning)
– Riskabla omvårdnadsbeteenden som förälder

Särskilt stor är risken om det samtidigt föreligger
en eller flera psykosociala riskfaktorer
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Inre arbetsmodeller (IAM) -- mentala
representationer av anknytningen

 IAM = Barnets anknytningserfarenheter
representerade som ”bilder” av:

– barnet själv (som t.ex. värd eller inte värd
att älskas)

– föräldern (som någon som barnet t.ex.
kan/inte kan vända sig till och få beskydd
av i stunder när fara hotar).

Betydelsen av olika Inre
arbetsmodeller (IAM)

 IAM utvecklas till generaliserade förvänt-ningar
på hur barnet kommer att bli bemött (t.ex.
uppskattad och beskyddad snarare än utnyttjad
och hånad) i känslomässigt viktiga relationer

 IAM formar därigenom barnets sätt att närma
sig och samspela med personer utanför
familjen, som kamrater, lärare, fosterföräldrar,
och senare i egna kärleksrelationer

Också otrygga IAM ger ”trygghet”

 Den anknytning barnet utvecklat till
föräldern är barnets bästa lösning, utifrån
de förutsättningar som relationen givit
barnet

 Även otrygg anknytning ger trygghet
eftersom den att den ger barnet en
sammanhållen ”världsbild” rörande det
viktigaste som finns -- hur fungerar nära
relationer

Barn som inte ges möjlighet att
utveckla en anknytningsrelation

 Studier i Europa och USA från 1940 - 1960

 Studier av rumänska barn uppvuxna på barnhem och sedan
placerade i adoptiv- eller fosterfamiljer i Europa, USA &
Australien (ERA-studierna)

Barn som tillbringat sina första år med täta byten av vårdare
och utan möjlighet att forma en anknytningsrelation
drabbas av långsiktiga, i värsta fall permanenta, psykiska
skador främst en oförmåga att senare i livet knyta nära
ömsesidiga relationer, och en kraftigt förhöjd risk för
allvarliga utagerande beteendeproblem.
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4. Föräldrars omvårdnad
kommer naturligt

 Omvårdnadssystemet är evolutionärt grundlagt precis
som anknytningssystemet

 Det som kommer naturligt är det vi lärt oss i anknytnings
- - omvårdnadsrelationen till våra egna vårdare
– En del föräldrar har fått sin goda föräldraförmåga ”med

modersmjölken”, dvs. som gåva av sina egna föräldrar
– Andra har på egen hand, eller med hjälp av andra under tonår

och tidig vuxen ålder, ”gjort upp” med sina negativa
uppväxterfarenheter. De kan bli goda föräldrar trots sina erfaren-
heter från barndomen

– Alltför många föräldrar upprepar dock tyvärr den omvårdnad
”som kommer naturligt”, dvs. den de själva har erfarenhet av

 Vi är alltså väldigt olika väl förberedda för att axla det
omvårdnadsansvar man har som förälder

Psykosociala riskfaktorer avseende
samspelet förälder - barn

Respektive förälders
 Mentala hälsa
 Missbruk av alkohol/narkotika
 Bruk av våld i relationer
 Begåvning
 Egna negativa uppväxterfarenheter
 Ålder vid barnets födelse (tonårsgraviditet)
 Dålig aktuell relation till de egna föräldrarna

och därmed sämre socialt stöd
 Avbruten utbildning under tonåren

Antalet riskfaktorer snarare än någon
enskild faktor

 Enbart en psykosocial riskfaktor ger knappast
någon förhöjd risk alls

 Barn som växer upp i miljöer karakteriserade av
flertalet faktorer, löper flerfaldigt större risk (10
– 20 ggr) att utveckla psykisk ohälsa

Bedömningen av risk bör fokusera på det
sammanlagda antalet riskfaktorer snarare än
på en eller ett par enskilda faktorer

Sociala adresser och verkliga
riskfaktorer

 Sociala adresser (Bronfenbrenner) -- förälders arbetslöshet,
missbruk, fattigdom etc.-- påverkar inte barn

 Barn påverkas av föräldrar gör

 För att sociala adresser ska vara meningsfulla som
psykologiska förklaringar måste vi påvisa hur förälderns
beteende påverkas

 Vi måste observera samspelet förälder barn och belägga
hur barnet påverkas

 Då går det också att diskutera/argumentera med föräldern
om varför det måste bli en ändring!



5

Psykologiska riskfaktorer

 Andelen barn med desorganiserad anknytning är högre
(10 - 20 %) än vad som kan förklaras med traditionella
psykosociala riskfaktorer

 Föräldrars egna traumatiska upplevelser, under barndom,
tonår och som vuxen, måste också beaktas

 Det är bl a detta som gör att barn far illa även i till synes
”välfungerande hem”, där orsaken till den bristande
omvårdnadsförmågan inte ”lyser i ögonen”

 Ju mer lika föräldrar är oss själva, etniskt, socialt,
utbildningsmässigt etc. desto svårare har vi att identifiera
svårigheter hos föräldrarn

Omvårdnad förknippad med
desorganiserad anknytning

 Barnets belägenhet, och behov av
omvårdnad, uppväcker obearbetade
traumatiska minnen föräldern.

 Det skrämda barnet kan inte få hjälp med
att hantera sina egna känslor av rädsla.
Kan inte bygga upp en trygg förväntan.

 ”A fear without solution”

6. Att bedöma anknytning och
omvårdnadsförmåga

Anknytning och omvårdnad avspeglar sig i
– observerbart samspel förälder - barn
– inre bilder av sig själv och sitt barn/sin

förälder
– Förälderns förmåga att i handling prioritera

föräldraskapet framför andra
vuxenaktiviteter

– Barnets förmåga fungera i känslomässiga
relationer till vuxna och barn utanför
familjen

 Att barnet mot knutit an till föräldern är inget
belägg för att barnet fått en god omvårdnad!

Observation av barnets anknytning i
vardagliga situationer

Anknytningen är relationsspecifik, det gäller alltså att
bedöma den i mer än en relation!

– Är barnet selektivt i kontakten och visar att det föredrar sin
förälder i stunder när ”fara hotar” (= anknytningssystemet
aktiveras)?

– Resulterar barnets försök i att barnet blir tryggare/lugnare (=
anknytningssystemet deaktiveras)

– Är barnet nyfiket och vågar utforska världen runt omkring sig?

– Utsätter barnet sig för onödiga faror; har dåligt begrepp om att
skydda sig

– Har barnet utvecklat nära och meningsfulla relationer till andra
vuxna än föräldern (mormor, farmor, dagmamma etc.)

– Har barnet utvecklat nära och meningsfulla relationer till andra
barn (syskon, dagiskamrater, lekkamrater etc.)



6

Anknytningsrelevanta aspekter av
omvårdnad, sammanfattning

Varje omvårdnadspersons omvårdnadsförmåga
måste bedömas!

 Inte skrämmande för barnet
 Förmögen att prioritera barnets behov framför

sina egna
 Accepterar och stödjer barnets behov av

utforskande och trygghet
 Förutsägbar i sina egna reaktioner
 Lyhörd för barnets signaler om utforskande och

trygghet

Omvårdnadsaspekter som fortsätter att
vara viktiga när barnet blir äldre

 Förmåga att skydda barnet mot olika faror
 Förmåga att förmedla att barnet har en egen rätt

att existera
 Uppmärksam på barnets behov, också sådana

som barnet inte uttryckt (ännu)

 Förmåga till samarbete med barnet
 Förmåga till adekvat gränssättning
 Intresserad av och glädjer sig åt sitt barn!!

Fungerande omvårdnad av små barn

 Föräldrar behöver inte vara perfekta, men
”tillräckligt bra” (good enough)

 Tillräckligt bra föräldrar ”gör rätt” 50 % av tiden

 Det viktigaste är förmågan att ”be om
förälåtelse”, dvs. reparera samspel som brustit

 Föräldrar behöver tillgång till stöd i sin
omvårdnadsfunktion i  form av ett fungerande
socialt nätverk

Att knyta är en livslång investering

Personer som barnet knutit an till måste

– Vara inställda på en varaktig relation till
barnet, så att barnet inte förlorar kontakten
med den personen

– Ges  trygghet/garanti för relationens fort-
bestånd så att man vågar satsa sig själv och
sin kärlek/omvårdnadsförmåga i relationen

Detta gäller inte bara föräldrar!!
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Allmänna Barnhusets skriftserie
Att knyta an en livsviktig uppgift -- Om små barns
anknytning och samspel.
Genom forskning har kunskapen runt små barns psykiska hälsa
och sociala utveckling, samspels- och anknytningsmönster ökat
dramatiskt under senare år. En omfattande metodutveckling har
också skett när det gäller att göra bedömningar och
systematisera iakttagelser av samspelet mellan barn och
föräldrar samt föräldrars omsorgsförmåga. Även om barns
utveckling påverkas av många faktorer, är anknytning och tidigt
samspel kanske den enskilda faktorn som har störst betydelse
för barns psykiska hälsa.

www.barnhuset.a.se
Utgiven: 2004 | Pris: 90 kr

Allmänna Barnhuset och Svenska
Barnläkarföreningens arbetsgrupp för

flyktingbarn
Barns psykosociala utveckling -- riskbedömningar i
asylärenden
Sammanställning gjord av Cajsa Malmström av en utbildning
med Kjerstin Almqvist och Anders Broberg riktad till
migrationsverkets handläggare

www.barnhuset.a.se
Utgiven: 2006 |
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