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Ett ögonblick 

 

 

Som en stjärna i ett universum 

Finns jag till 

Kraften finns att söka ett svar 

Jag vänder mina ögon mot ljuset 

Jag möter en blick 

I en evighets sekund 

Möter jag livet 

Vi möts i ett ögonblick 

Våra själar möts 

Och jag finns 

I dina ögon ser jag att jag finns 

 

(Inger Kvissberg - 08) 
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Abstrakt  
Den senaste tidens forskning visar på att barnet redan från födelsen börjar lägga den grund som 

det sedan ska bära med sig genom livet. Grunden för barnets förmåga att relatera, att känna och 

vara med andra. 

När relationen och samspelet mellan barnet och dess föräldrar domineras av lustbetonade möten, 

bygger föräldern och barnet utan att veta om det, barnets sociala hjärna och utvecklar dess 

förmåga till självreglering och komplexa sociala relationer. Forskningen visar att barnet har en 

stark drivkraft, söker aktivt och är kompetent i att bidra till kommunikation med sin omgivning.  

Syftet med uppsatsen är att söka kunskap om ögonkontaktens betydelse för spädbarnets 

utveckling och hur samspelet mellan barn och föräldrar utvecklas. Fokus ligger på de första 

månaderna i barnets liv. Det finns familjer där detta sampel av olika anledningar inte kommer i 

gång utan barn och föräldrar hamnar i ett avvisande beteende som skapar svårigheter för det 

fortsatta samspelet. 

Denna studie söker förståelse för orsaken till att vissa barn vänder sig bort från föräldern och inte 

söker ögonkontakt. Studien vill också belysa möjligheten att påverka samspelet genom 

samspelsbehandling och vad teorin säger om detta. 

 

Uppsatsen ställer frågan om det finns kritiska perioder i barnets utveckling där det finns en ökad 

risk att det blir störningar i samspelet mellan föräldrar och barn om föräldern inte möter och 

bekräftar barnets initiativ till ögonkontakt. 

Den vill också belysa att förälderns egen anknytningserfarenhet har betydelse för hur samspelet 

till barnet utvecklas. Om föräldern har egna upplevelser av negativa samspelsmönster kan det 

skapa en sårbarhet inför uppgiften att samspela med sitt barn.  

Studien genomfördes genom att koda och analysera videoinspelningar på samspelet mellan 

spädbarn och föräldrar med fokus på ögonkontakten. 

Resultatet i studien visar att det fanns en skillnad i hur mycket ögonkontakt det var mellan barn 

och föräldrar i de olika familjerna. I de familjer där insats i form av samspelsbehandling påbörjats 

före 2 månader ålder fanns det ögonkontakt och den ökade under behandlingens gång. I de 

familjer där insatsen påbörjades efter 2 månader ålder fanns det betydligt mindre ögonkontakt 

och dessa barn uppvisade att avvärjande beteende. I familjer från kommunalt BVC fanns det mer 

ögonkontakt men framförallt var den stora skillnaden längden på ögonkontakten.   

Den vill också framhålla att det är betydelsefullt att uppmärksamma familjer som av olika orsaker 

behöver stöd och erbjuda dem insatser i form av samspelsbehandling före 2 månaders ålder.  
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1. Inledning  
Att barnet behöver kärlek, närhet och bekräftelse har människan vetat genom tiderna. Mödrar 

har ammat och gett omsorg till sina barn och denna omsorg har format människan i generationer. 

Under det senaste decenniet har ny spädbarnsforskning visat på det man kanske tidigare anat 

men inte har studerat och fått biologiska fakta kring – kunskapen om sambandet mellan kroppen 

och psyket och hur våra relationer från tidig ålder påverkar inte bara vår personlighet utan också 

hur vår hjärna utvecklas. Med den biologiskt förankrade kunskap som finns idag kring samspelets 

och anknytningens betydelse för barnets tidiga utveckling är det av största betydelse att denna 

kunskap når ut till dem som möter barn och föräldrar och de som har makt att påverka hur 

resurserna fördelas. Det finns ett behov av att forska kring hur vi tydligare kan uppmärksamma 

betydelsen av det tidiga samspelet mellan spädbarnet och föräldrarna.  

 

I min uppsats vill jag belysa den tidiga interaktionen mellan det lilla barnet och dess föräldrar. 

Jag är speciellt intresserad av ögonkontakten och dess betydelse i hur samspelet mellan barnet 

och föräldern utvecklas. Jag tar inte upp frågan hur samspelet ser ut då förutsättningarna för 

ögonkontakt inte finns ex mellan blinda barn och dess föräldrar. Hur dessa barn och föräldrar 

skapar kontakt och mötestillfällen som ersätter ögonkontakten berörs alltså inte.  

Den moderna utvecklingspsykologin visar på vilken fantastisk kompetens det lilla barnet har att 

ta sig an uppgiften att utvecklas. Att bli en människa med förmåga att uppleva och känna och 

söka relationer till andra människor. Det blir samtidigt så tydligt hur ömtålig denna utveckling är 

och hur betydelsefullt det blir vilka svar man får från omgivningen. Detta samspel är inte bara 

viktigt ur ett känslomässigt och anknytningsperspektiv utan också ur ett biologiskt perspektiv då 

känslomässig närhet rent faktiskt hjälper den sociala delen av hjärnan att växa. 

 

På den mottagning där jag arbetar erbjuder vi samspelsbehandling till familjer som på grund av 

tidigare missbruk i sitt liv (eller partners liv) har gått på specialist mödravården under graviditeten. 

Som ett stöd till de nyblivna föräldrarna erbjuds samspelsbehandling enligt Martemeo metoden. 

Vi noterade i detta arbete att en del barn värjde sig för ögonkontakt och istället för att söka sina 

föräldrar vände sig bort. I de familjer där vi påbörjat insatsen tidigt och filmade före 2 månader 

ålder har inte detta förekommit utan barnen har aktivt sökt ögonkontakt med sina föräldrar. 

Detta har väckt frågan om det finns kritiska tidpunkter i barnets utveckling där det blir avgörande 

att barnet får ett gensvar från föräldern. 

För att begränsa mitt ämne väljer jag i min uppsats att lägga fokus på vad som händer i barnets 

utveckling de första månaderna i dess liv och samspelet mellan barnet och dess föräldrar under 

denna tid. 
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1.1 Syfte  
Syftet med denna studie är  

• Att söka kunskap om ögonkontaktens betydelse för hur samspelet utvecklas mellan barn 

och föräldrar. 

• Att söka förståelse för orsaken till att vissa barn värjer sig för ögonkontakt 

• Att belysa möjligheten att påverka samspelet genom samspelsbehandling. 

 

 

1.2 Frågeställningar  
• Vilken betydelse har ögonkontakten med föräldern för barnets utveckling? 

•  Hur och när söker barnet ögonkontakt med sina föräldrar? 

• Varför värjer sig en del barn för ögonkontakt med föräldern? 

• Finns det en tidpunkt i barnets utveckling, där det blir avgörande om barnet har fått ett 

gensvar på sitt sökande, för att undvika att barnet ska ge upp och vända bort ansiktet för 

blickkontakt? 

• Kan man påverka samspelet genom samspelsbehandling? 

• Blir det en skillnad i utfall då man påbörjat en intervention i form av samspelsbehandling 

före eller efter 2 månaders ålder? 
 

 

1.3 Hypotes 
Mina hypoteser är: 

• Att det finns kritiska tidpunkter i barnets utveckling där det finns en ökad risk att det blir 

störningar i samspelet mellan föräldrar och barn om föräldern inte möter och bekräftar 

barnets initiativ till ögonkontakt.  

• Att familjer med en psykosocialt belastad bakgrund utgör en riskgrupp.  

• Att det är betydelsefullt att erbjuda dessa familjer möjligheten till stöd och insatser för att 

främja en god anknytning och positiva samspelsmönster. 

• Att det är betydelsefullt att komma in med tidiga insatser i form av sampelbehandling där 

den tidiga interaktionen mellan föräldrar och barn uppmärksammas och där man speglar 

föräldern i att benämna och bekräfta och följa barnets initiativ. 
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 Teori 
 

Idag har forskningen visat att barnet redan från början är en social varelse och att det lilla barnet 

starkt bidrar till att kommunikationen och samspel mellan förälder och barn kommer i gång. 

”Nästan omedelbart efter födelsen svarar det lilla barnet på stimuli på ett sådant sätt att 

sannolikheten för mänsklig kontakt ökar, vilket också gäller de omvårdande personerna. Nyfödda 

barns signaler leder till ett omvårdande beteende från de människor som uppfattar dem”  

(A. Broberg, P. Granqvist, T. Ivarsson, P. Risholm-Mothander 2006)  

Detta innebär att vi idag har en interaktionistisk syn på förhållandet mellan biologiska och 

psykologiska faktorer i barnets utveckling. 

 

Anknytningsteorins förgrundsgestalter John Bowlby och Mary Ainsworth (ibid.) betonade redan 

på 50-talet att relationen till omsorgspersonen är primär för barnets känslomässiga utveckling och 

behov. Winnicott betonade också på sin tid vikten av relationens betydelse för barnets utveckling. 

Fortsatt spädbarnsforskning har gett oss ny kunskap om hur det lilla barnet utvecklas i samspel 

med sin omgivning.  

 

2.1 Barnet 0-6  månader 

Känslan av ett uppvaknande själv  0-2 månader 

Under dessa första månader påverkas barnet av vad kroppen upplever, så som hunger, sömn etc. 

Tillsammans med sinnesförnimmelsen av dessa upplevelser ger det en helhetsupplevelse som 

startar en begynnande känsla av självet. Redan från början startar processen att organisera 

upplevelser. Barnets första månader präglas av att hur det ska reglera dessa fysiologiska skeenden. 

Barnet ska hitta en balans och kallar på föräldern för att få hjälp. När föräldern möter barnets 

behov får det hjälp att reglera sina upplevelser och känslor och börja bygga upp sina erfarenheter 

av att bli hållen. 

Enligt Stern (1985) finns vid 2 månaders ålder en gräns som är nästan lika tydlig som födelsen.  

Det sker då en kvalitativ förändring i barnets förmåga att relatera. Barnet kan ge direkt öga mot 

öga kontakt och strax därefter kan det börja le som ett svar på kontakt och jollret utvecklas. 

Barnet utvecklar motoriska mönster och gripreflexen ersätts av mer mogna rörelser. Stern kan 

visa genom en mängd undersökningar omkring barnets perception, kognition och affekt, att 

spädbarnet är mer aktivt och socialt inriktad även före 2 månader än vad tidigare forskare (t.ex 

Mahler) antagit.  

Mahlers (1975) beskriver hur barnet under den första tiden i livet befinner sig i ett sömnliknande 

tillstånd mer än i det vakna och att det i stort sätt saknar laddningen av yttre stimuli, barnet 
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skyddas från starka stimuli genom en stimulusbarriär. Hon menar att fysiologiska processer 

överväger och att barnet därför skyddas mot stimuli för att underlätta den fysiologiska 

utvecklingen. Stimulibarriären gör att det nyfödda barnet befinner sig i ett halvsovande, halvvaket 

tillstånd som Mahler kallar för den autistiska fasen. Moderns emotionella inlevelse och 

omvårdnad gör barnet gradvis medvetet om att det finns en mor där utanför och barnet dras in i 

en symbios med henne. I symbiosen upplever barnet ett odifferentierat tillstånd, en 

sammansmältning med modern. Mahler har kritiserats för att underskatta spädbarnets 

kompetens. Mahler konstaterade själv att hon inte kunde iaktta något beteende hos spädbarnet 

som krävde psykisk organisation. Hon antog därför att det nyfödda barnets psykiska liv var 

begränsat och förlade den psykiska födelsen till senare tidpunkt än den fysiologiska födelsen 

(Mahler 1975).  I detta avseende kan man dra paralleller till den tidpunkt vid 2 månader som 

Stern beskriver som en lika klar gräns som födelsen. 

 

Barnet söker sensorisk och social stimulering. Detta kan man se bl.a. genom spädbarnets förmåga att 

imitera. Det är när man har konstaterat denna förmåga hos barnet som man idag ifrågasätter 

begrepp som ”autistisk fas” och ”stimulusbarriär”.  Exempel på detta är hur barnet redan vid 

födseln härmar den vuxne som gapar och sträcker ut tungan. Förmågan att imitera har också 

betydelse för att det grundläggande samspelet barn- förälder utvecklas (Risholm-Mothander, 

1990) Förmågan att imitera är också grundläggande för möjligheten till ögonkontakt. Föräldern 

imiterar också vad barnet gör och utmanar på så sätt barnet, vilket är en viktig del i utformandet 

av dialogen (Hedenbro & Wirtberg 2000) Spädbarnet har distinkta preferenser.  Barnet söker aktivt 

upplevelser och formar sina intryck, distinkta preferenser avser till exempel att barnet föredrar 

mänskliga ansikten framför andra typer av stimuli. Spädbarnet tycks även före 2 månaders ålder 

reagera och söka skillnader., det tycks också tidigt söka efter bestående mönster . Spädbarnet tycks 

också kunna överföra information som det fått från en sinneskanal till en annan, exempelvis syn, 

hörsel etc och vid överföringen göra en omformulering av informationen så att den blir anpassad 

till det andra sinnet. Detta kallar Stern för amodal perception. 

Man kan inte klart utskilja hur de kognitiva och affektiva processerna påverkar barnets utveckling 

men inlärningen är i sig själv påverkad av motivation och är affektladdad. På samma sätt sker 

också perception och kognition i intensiva affektiva upplevelser. Detta är beskrivningen av det 

kompetenta spädbarnet och handlar mer om den kognitiva utvecklingen. Stern (1985) menar att 

barnet formar ”ett uppvaknande själv” ett själv som kommer existera resten av livet, ett själv som 

ännu inte är format men på väg att vakna, väckas upp. Stern tänker sig att det är flera processer 

involverade i att formandet av ett uppvaknande själv. Werner (1948) har föreslagit en speciell 

form av amodal perception som han kallar fysionomisk perception. Vilket betyder att barnet 
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formar sina upplever genom sina olika sinnen mer som affekter, som känslotoner, än perceptuella 

kvalitéer. Stern använder sig av begreppet vitalitetsaffekter för att förklara moderns 

affektintoning till sitt lilla barn som en tidig form av intersubjektivitet (Stern 1985). Det handlar 

om hur modern rör sitt barn, tar upp det, ammar det byter på det osv. Barnet påverkas hela tiden 

subtilt av dessa ”känslor av vitalitet” som en kontinuerlig känslokommunikation som rör sig 

mellan mor och barn. Barnet upplever dessa vitalitetsaffekter innan det upplever världen i form 

av konkreta handlingar, beteenden eller ageranden. Stern (1991) beskriver de första månaderna i 

barnets liv som ”känslornas värld” som ett sätt att poängtera känslotonens centrala betydelse för 

varseblivningen i barnets första möte med världen. 

Det finns många studier som visar att grunden för den mänskliga interaktionen, ett samskapande 

av den gemensamma verkligheten redan finns när barnet är i denna period och var gränsen 

mellan att föräldern i samspelet aktivt skapar ett själv och att det uppvaknande självet växer fram 

inte går att urskilja (Havnesköld 1992). Hedenbro (2006) beskriver hur barnets och föräldrarnas 

respektive bidrag tillsammans skapar, formar och utvecklar samspelet. 

 

Känslan av ett kärnsjälv 2-6 månader  

Stern beskriver känslan av ett kärnsjälv, dels som Själv - och - andra men också som Själv- med-

andra. Detta för att poängtera att det finns två perspektiv varifrån vi kan söka förståelse för 

barnets värld. Barnet gryende upplevelse av att vara en egen person, där Stern menar att barnet 

redan vid 2-3 månader kan sägas ha börjat utveckla en ”känsla av ett kärnsjälv. Det andra 

perspektivet betonar barnets upplevelse av att vara med andra dvs. begrepp som 

sammansmältning, fusion och symbios. Detta perspektiv är av största betydelsen för utvecklingen 

av det sociala livet. 

Mellan 8-12 veckors ålder förvandlas barnet till en alltmer utpräglad social varelse i ett nära 

samspel med en begränsad omgivning. Barnet börjar le och jollra och riktar sig direkt till andra. 

Barnet söker ömsesidig blickkontakt mer öppet och föredrar mänskliga ansikten och röster 

framför andra stimuli. Barnets leende kommer som ett svar på förälderns kontakt och det skapar 

förutsättningar för en fördjupad relation. Stern menar att åldern mellan 2-6 månader  kanske är 

den mest socialt aktiva perioden i livet. Han menar att barnets första uppgift i skapandet av en 

interpersonell värld är att forma ” känslan av ett kärnsjälv i samspel med ”betydelsefulla andra” 

(Stern, 1985). 

Vad man också ser är att barnets bidrag till samspelet påverkar hur interaktionen utvecklas i 

triaden mellan barnet och föräldrarna, att föräldern påverkar barnet men också påverkas av 

barnet. Det behöver finnas en balans mellan föräldrarnas och barnets bidrag för att ett utbyte ska 

ske. Det ser ut som om barnet redan vid 3 månaders ålder har utvecklat förmågan att relatera i en 
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triad, barnet vet att de tre i triaden samspelar med varandra och barnet har förmågan att fokusera 

på båda föräldrarna. Detta har man sett i studier av interaktionen i triader (Hedenbro 2006)  

 

De fyra aspekter som tillsammans utgör de upplevelse som konstituerar känslan av ett kärnsjälv 

är enligt Stern (1985) 

Agens  Barnet utvecklar en känsla av att kunna kontrollera sina egna rörelser, att ha en egen vilja, 

Koherens barnet börjar uppleva sig som en fysisk helhet med gränser, att intensiteten i de känslor 

barnet uttrycker samstämmer med intensiteten i det kroppen uttrycker. Helheten är avgränsad 

fysiskt och skiljer ut sig från andra.  

Affektivitet  barnet börjar känna igen känslor som gråt och glädje och bildar ett mönster av uttryck 

som hör samman med andra upplevelser av självet, till exempel att ett ansiktsuttryck av glädje 

kopplas samman med kroppens glädjeuttryck.  

Kontinuitet grunden till en känsla av kontinuitet är en upplevelse av att - jag är mig själv även om 

sammanhanget skiftar, att utveckla en känsla av varaktighet vilket betyder att barnet registrerar 

regelbundenheten i händelser dvs. ”minne” Vi vet att barnet kan minnas prenatala stimuli. ”Vår 

kärna av känslomönster antas bära på kontinuitet från spädbarnstiden”(Emde,1983)  

Detta är en beskrivning av barnets upplevelse och kan ses utifrån en klinisk och en 

utvecklingspsykologisk aspekt eftersom de alla är nödvändiga för vuxenpsykologiskt fungerande.  

Stern använder begreppet episodiskt minne för att beskriva hur dessa självupplevelser organiseras 

till ett subjektivt perspektiv. Ett specifikt minne, som består av allt från små triviala till komplexa 

känslomässiga upplevelser. Episodiskt i den bemärkelsen att det är ett ”litet men sammanhållande 

stycke av genomlevda erfarenheter”. Erfarenheter som innehåller perceptioner eller sensationer 

och affekter, kognitioner och handlingar och därför klumpar ihop sig till episoder. Stern gör 

skillnad på specifik episodiskt minne och generaliserade erfarenheter. Det innebär att en händelse 

som innehåller dessa affekter, kognitioner och perceptioner och upprepas gång på gång enligt ett 

liknande mönster. så att de efter hand får karaktären av generaliserad erfarenhet.  Man kan säga 

att det är en slags genomsnittsupplevelse av en viss interaktion eller händelse. Stern menar att 

också spädbarnets interpersonella interaktioner formas utifrån dessa principer. Stern kallar dessa 

interaktionsmönster för ”representationer av generaliserade interaktioner RIG (Representations 

of Interactions that have been Generalized).  (Havnesköld 1992 /2002) eller senare schema - att -

vara - med - annan.  

Ett schema- att -vara - med grundar sig på den interaktiva erfarenheten att vara med en viss person 

på ett visst sätt, t.ex. då barnet ligger hungrigt och väntar på bröstet eller flaskan eller då det ger 

ifrån sig ett leende men inte får någon respons. Det handlar om en mental modell över 

erfarenheter att -vara - med - någon på ett speciellt sätt, vilket upprepar sig i vardagen. En 
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representation - att vara – med  innebär ett nätverk av många specifika scheman att vara med, som 

binds samman med ett gemensamt tema eller drag (Stern 1995). 

 

2.2 Hjärnans utveckling 

Vi föds med en primitiv hjärna som garanterar att vi kan fungera på en grundläggande nivå. De 

äldsta strukturerna ur ett evolutionärt synsätt är hjärnstammen och hjärnbarkens sensomotoriska 

centrum. Detta är de delar av hjärnan som är mest aktiva i ämnesomsättningen hos en nyfödd. 

Barnets prioritet är den inre regleringen av kroppssystemen och styrs i stort sett av de 

emotionella reaktionerna. Barnet söker kontakt och vänder sig bort då det blir för överväldigat, 

stelnar då det känner sig hotat och har en viss förmåga till självreglering och att uttrycka känslor. 

Känslorna är vår vägledning till hur vi ska handla. Att undvika fara är den viktigaste reaktionen 

för överlevnad och rädslo- och självförsvarscentrat i amygdala är en av de första delarna som 

utvecklas i den känslomässiga delen av vår hjärna.  

I amygdala finns de mest basala livsfunktionerna och det är ovanför den som de känslomässiga 

reaktionssystemen byggs på och utvecklas. Över och runt dessa system ligger prefrontala 

hjärnbarken och cingulum, som beskrivs som den tänkande delen av den emotionella hjärnan. 

 

Den del av den prefontala hjärnbarken som ligger bakom ögonen och bredvid amygdala och 

cingulum kallas för den orbitofrontala hjärnan.  

Den orbitofrontala hjärnan har en viktig del i vår historia eftersom den spelar en nyckelroll i vårt 

emotionella liv. Det är förmodligen den del som tillsammans med delar av prefontala hjärnbarken 

och cingulum huvudsakligen ansvarar för vår ”känslomässiga intelligens” (Goleman 1996).  

Förmågan att känna empati, att kunna leva sig in i och uppleva det andra upplever och att kunna 

dra slutsatser om hur andra mår förutsätter en väl utvecklad orbitofrontal hjärnbark. Den är 

också särskilt aktiv vad gäller att hantera känslomässigt beteende och reagera på andra 

människors och deras känslomässiga signaler. Den orbitofrontala hjärnbarken är viktig för 

kontrollen av känslomässiga reaktioner. 

Den orbitofrontala hjärnbarken utvecklas nästan helt och hållet efter födelsen och är enligt Allan 

Schore (2003) dominerande under spädbarnsåldern. Den är ett resultat av anknytnings-

erfarenheter och når en kritisk period vid slutet av det första levnadsåret, vid samma tid som 

arbetsmodellerna för anknytning först har uppmätts (ibid).    

Då barnet är så beroende av andra under spädbarnstiden och deras hjärnor är så plastiska dvs. lätt 

formbara kan barnet anpassa sig till de livsbetingelser som det föds in i. 

Man har fastslagit att det finns en kritisk frist då den delen av hjärnan måste utvecklas. Barn som 

inte har fått tillgång till sociala och känslomässiga relationer under den tid då den här delen av 
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hjärnan utvecklas blev oförmögna att skapa sociala relationer och de hade ett veritabelt svart hål 

där deras orbitofrontala hjärnbark borde ha varit (Chugani, et al 2001). 

Även andra delar av hjärnan är outvecklade vid födseln, hippocampusformationen, tinningloben i 

hjärnbarken och prefrontala och främre cingulum. Hur väl dessa delar växer och utvecklas beror 

på hur många goda erfarenheter som individen får uppleva. Många positiva erfarenheter utvecklar 

hjärnor med större antal nervkopplingar, alltså hjärnor med ett rikare nätverk. 

Stressresponssystemet, som forskare kallar HPA -axeln gör att binjurarna producerar mer 

kortisol, i syfte att frigöra den nödvändiga energin som behövs för att hantera stressituationen. 

Stressresponssystemet formas i grunden av hur mycket tidig stress det haft att hantera och hur väl 

systemet fått hjälp att återhämta sig. Den tidiga omvårdnaden formar det nervsystem som är 

under utveckling och avgör hur det i framtiden kommer att svara på stress. Det påverkar barnets 

fysiologi eftersom det är i denna period regleringsmönster formas. Dessa tidiga erfarenheter är 

särskilt viktiga när det gäller att etablera fysiologiska förväntningar på vilka nivåer av biokemiska 

substanser som är ”normala” för oss. Det påverkar våra lägsta nivåer av serotonin, kortisol och 

vilka ”utgångslägen” vår kropp räknar som normaltillstånd. (Sue Gerhardt 2007, A.Schore, D. 

Siegel).  

En annan viktig aspekt är att ju mer hjärnan används desto mer utvecklas den och motsatsen, om 

du inte aktiverar hjärnan, förlorar du förmågan och nervcellerna förtvinar på samma sätt som 

muskler. En process som på engelska kallas ”pruning” (D. J Siegel 1999). 

 

2.3 Ögonkontaktens betydelse för hjärnans utveckling 

”Enligt Allan Schore, spelar iakttagandet av ansikten en viktig roll i det i det mänskliga livet. 

Särskilt under spädbarnstiden hjälper dessa blickar och leenden rent faktiskt barnets hjärna att 

växa. Hur fungerar detta? Schore menar att det är positiva blickar som är den vitalaste 

stimulansen för tillväxten av den sociala, emotionellt intelligenta hjärnan. När spädbarnet tittar på 

sin mor (eller far) avläser han i hennes utvidgade pupiller informationen att hennes sympatiska 

nervsystem befinner sig i ett tillstånd av aurosal, och att hon förväntar sig en angenäm aurosal. 

Som gensvar blir barnets eget nervsystem lustfyllt, aroused, och hans egen hjärtverksamhet ökar. 

Dessa processer sätter igång ett biokemiskt gensvar. Först frisätts en välbefinnandets neuropeptid 

(betaendorfin)) som cirkulerar i nervsystemet, framför allt i hjärnans orbitofrontala område. Man 

vet att ”endogena” eller hemmagjorda opiater som betaendorfin hjälper nervcellerna att växa 

genom att reglera blodsocker och insulin (Schore 1994). Som naturliga opiater får de oss att 

känna oss väl till mods. Samtidigt lösgörs en annan signalsubstans – dopamin – ur hjärnstammen, 

och banar sig väg till den prefrontala hjärnbarken. Detta ökar upptagandet av blodsocker där och 

hjälper nya vävnader att växa fram i den prefrontala hjärnan. Dopamin känns förmodligen också 



 12 

lustfyllt på så vis att det producerar en stimulerande och energiskapande effekt. Det är inblandat i 

föraningar om kommande belöning. Genom denna tekniska omväg och beskrivning kan vi 

upptäcka att familjens kärleksfulla blickar utlöser lustfyllda biokemiska ämnen som rent faktiskt 

hjälper den sociala delen av hjärnan att växa (Schore 1994)” (ur Sue Gerhardt 2007). 

 

2.4 Reparationer 

Edward Tronick har myntat begreppet ”interaktiva fel och reparationer”. Detta grundar sig på 

observationer som visar att det tidiga samspelet inte förlöper i synkrona och perfekta 

tillfredställande sekvenser. Snarare är den normala utvecklingen lika mycket präglat av fel och 

brist på synkronisering. Huvudsaken är att felen rättas till, dvs. att interaktiva fel följs utav 

reparationer. 

Att lyckas eller misslyckande i att uttrycka sina behov beror på minst tre kritiska processer. Den 

första är styrkan och kapaciteten i barnets psykologiska system och centrala nervsystem som 

organiserar och kontrollerar barnets psykiska tillstånd och beteende. Det andra är styrkan i 

spädbarnets kommunikativa system, inkluderat det centra i nervsystemet som kontrollerar och 

skapar meddelanden och mening och det system som gör meddelandet manifest. Den tidigaste 

utvecklade funktionen i det kommunikativa systemet är barnets förmåga att uttrycka sin önskan 

och behov till omsorgspersonen och funktionen att förmedla i vilken omfattning barnet lyckas 

eller misslyckas i att uttrycka sina behov. Den tredje processen, som är i ömsesidig påverkan av 

den andra processen, är omsorgspersonens förmåga att tolka barnets signaler rätt och önskan att 

vara villig och beredd på att handla därefter. Ett lyckat samspel med omvärlden beror på statusen 

och effektiviteten på barnets – förälderns kommunikativa system i att främja barnets intensioner. 

Den vuxne är en del av spädbarnets regleringssystem och i varje inre regleringsprocess (Tronick 

1997). 

Det som verkar vara allra mest avgörande för spädbarnet är i vilken utsträckning som föräldern 

eller vårdnadshavaren är känslomässigt tillgänglig och närvarande för honom för att kunna notera 

hans signaler och reglera hans olika känslomässiga tillstånd (Emde 1988).  

Nyfikenhet (intresse -iver Tomkins 1962) räknas som en av våra grundläggande affekter och är en 

förutsättning för att föräldern ska uppmärksamma och registrera och förstå sitt barns signaler. 

Föräldern behöver vara närvarande och lyhörd och titta på barnet (Hedenbro & Wirtberg 2000). 

Om man inte tittar kan man inte se!  

 

2. 5 Ansiktets betydelse 

De bra och dåliga stunderna är oskiljbara för mig. Jag minns de ögonblick när jag ammade vart och ett av mina 

barn, och jag såg hans ögon öppnas vitt och möta mina, och jag insåg att var och en av oss var bunden till den 
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andre, inte bara genom mun och bröst, men genom våra ömsesidiga blickar- den djupa, lugna passionen i den där 

mörkblå, moget koncentrerade blicken Rich 1977:31 ( Citat ur Kärlekens roll: S. Gerhardt 2007)  

 

Barnets förmåga att söka blickkontakt beskrivs av Bowlby (baserat på Ainworths observationer 

1967) som en del av barnets komplexa beteende mönster för att söka kontakt. De identifierade 13 

beteendemönster och åtminstone 7 av dem utvecklas under perioden från 8 veckor till 6-9 

månader. Samspelet med andra består till stor de under denna tid av ett möte ”ansikte mot 

ansikte”. Barnets utveckling medför att det nu kan fokusera och uppmärksamma förälderns 

ansikte och ansiktsuttryck som en helhet, istället för att se och uppfatta olika delar. 

I det nära samspelet med föräldern visar barnet ett mönster där barnet förmår att ha en kort 

uppmärksamhetsperiod, då barnet tittar på förälderns ansikte för att sedan vända sig bort eller 

titta bort. Efter en kort stund vänder barnet återigen sin uppmärksamhet på förälderns ansikte 

(Stern 1985). De flesta föräldrar anpassar sig till barnets mönster genom att samspela med barnet 

när barnet tittar på föräldern, och avvakta när barnet tittar bort. En uppmärksam och lyhörd 

förälder väntar tills barnets uppmärksamhet riktas mot föräldern, eller på att barnet ger andra 

signaler, innan föräldern svarar barnet. Det är här betydelsen av balansen mellan barnets och 

förälderns bidrag till samspelet får betydelse (Hedenbro 2006). 

Barnet använder också längre fram i sin utveckling förälderns ansikte som vägledning för att veta 

om en situation är trygg och säker eller om deras beteende är okey för mamma och pappa. Barnet 

läser av förälderns ansiktsuttryck och får information som hjälper barnet att förstå vad som är 

rätt att göra och känna i en okänd situation. Detta kallas för ”socialt refererande”( Feinman1992) 

och kommer som en följd av trygg anknytning till föräldern. 

Att barnen har en förmåga att så intensivt registrera ansikten har också en nackdel. Barnet ser, 

kommer ihåg och lagrar även negativa ansiktsuttryck och negativa samspel med andra. Om 

modern exempelvis är deprimerad och hennes ansiktsuttryck präglas av negativa uttryck påverkar 

det förmågan att spegla barnet på ett bekräftande sätt (S. Gerhardt 2007).  

Forskningen visar att ett negativt ansiktsuttryck kan utlösa en biokemisk reaktion på samma sätt 

som ett positivt uttryck. Föräldrarnas arga eller missnöjda ansikte kan utlösa stresshormoner som 

kortisol. Detta hindrar endorfinerna och dopaminerna i deras verksamhet och stoppar de känslor 

av välbehag och välbefinnande som de framkallar. Ansiktsuttrycket påverkar barnet enormt 

eftersom barnet är beroende av föräldern för att reglera sina sinnestillstånd både fysiskt och 

psykiskt. (A.. Schore 1994)  
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3. Föräldrafunktioner 
3.1  Det Primära moderstillståndet.  

När Winnicott beskriver det ursprungliga förhållandet mellan mamma och barn beskriver han hur 

den gravida kvinnan börjar identifiera sig med det väntade barnet och hur barnet kopplas till 

moderns föreställning om ett ”inre objekt”. Spädbarnet får i mammans fantasi många betydelser 

men den mest dominanta kan tänkas vara en önskan och en förmåga att överföra sitt intresse för 

sig själv till barnet. Denna attityd kallar Winnicott för ” primärt moderstillstånd”. Som han ser det 

är det detta som ger modern hennes särskilda förmåga att göra det rätta. Att tolka barnet signaler 

och veta hur barnet känner sig (Winnicott 1965). Idag skulle vi lika gärna kunna kalla detta för det 

”primära pappatillståndet” eftersom vi vet ex. genom anknytningsteorin och vår kliniska 

erfarenhet att pappor har samma möjlighet att utveckla en nära omsorgsrelation till sitt spädbarn. 

Donald Winnicott betonade redan på sin tid vikten av relationens betydelse för barnets 

utveckling. Han hävdar att mor och barn utgör en emotionell helhet. Barnets kontakt med 

världen går enbart via modern genom att hon med hjälp av omsorg för barnet in i verkligheten. 

Till en början är barnet totalt beroende av moderns omsorg då det inte kan komma in i 

verkligheten själv. Barnet måste tas emot i ett ostört och kontinuerligt varande genom moderns 

förmåga till ”hållande” (hur modern håller sitt spädbarn). Det står som en central förklaring av 

begreppet mamning där även mammans omvårdnad och förmåga till inlevelse åsyftas. Genom 

moderns omvårdnad skapar barnet en förmåga att inom sig förstå vad dess egna behov är. 

Winnicott anser att denna period av ett ostört och kontinuerligt varande är nödvändig för barnets 

jag-byggande och att den kommer att vara en stomme för barnets grundtillit. För att inte hämma 

barnets utveckling av ett separat jag är det av vikt att det är barnets signaler som utlöser en 

reaktion hos modern, inte att moderns reaktion kommer av sig självt. Om modern inte kan 

skydda barnet tvingas det själv försvara sig mot störningar, vilket kan innebära att barnet 

utvecklar en för tidigt förmåga till anpassning som i sin tur leder till ett falskt själv(Brodén, 1989).      

 

3.2 Bindning 

Bindning (eng ”bonding”) är det emotionella band som föräldern upplever då det tar till sig 

barnet känslomässigt . 

”Bowlby använde sig av begreppet anknytning för att beskriva det emotionella band som växer 

fram mellan barnet och dess anknytningsperson(er) som utvecklas ur barnets behov att få 

omvårdnad och förälderns vilja att ge omvårdnad. För att betona att det handlar om ett samspel 

mellan två olika beteendesystem, vars utveckling har olika tidtabeller, pekade Ainsworth på att det 

kunde vara rimligt att skilja på bindning och anknytning ” (Ainsworth1982 i Broberg et al 

2006:208).  Denna process startar då föräldern upplever sitt barn som verkligt och det får ett 
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engagemang och ett emotionellt band mellan sig och barnet. Det som Winnicott beskrev (se 

ovan) som det ”primära moderstillståndet” 

Detta är en process som går från föräldern till barnet och som är en förutsättning för att 

föräldern ska vara uppmärksam och lyhörd för att svara på barnets anknytningsbeteende. 

 

3.3 Mentaliseringsförmåga 

Enligt Fonagy (2001, 2005) är ett av de främsta evolutionära syftena med anknytningsrelationen 

mellan förälder och barn just att möjliggöra utvecklingen av mentaliseringsförmåga under de 

första levnadsåren. Det är också anknytningsrelationen som i hög grad avgör hur pass väl denna 

förmåga utvecklas.  

För att vi ska kunna uppfatta oss själva som verkliga och levande, som enhetliga subjekt med vilja 

och känslor, måste först någon annan ha uppfattat oss på just detta sätt, någon som tillskriver oss 

avsikter och viljeyttringar, känslor och förhoppningar. Det är den andres upplevelse av barnet 

som en intentionell varelse som barnet "tar in" i sig och som ligger till grund för självets 

utveckling. Otrygga anknytningsrelationer kännetecknas ofta av brister i förälderns 

mentaliserande förståelse av barnet. Ett barn som inte möter denna förståelse får svårt att förstå 

känslomässiga tillstånd hos både sig själv och andra: det uppstår tomrum i identiteten och den 

interpersonella världen utarmas (Wennerberg, 2007). 

 

3.4 Förälderns egna anknytningsupplevelser.  

Hur man hade det som barn och de egna upplevelserna av nära relationer i barndomen spelar roll 

för hur man ger omvårdnad till sina egna barn. Genom att göra anknytningsintervjuer med 

föräldrar om deras egna upplevelser (AAI) (Broberg et al 2006) har man kunnat koppla hur 

anknytningsmönster i hög grad överförs på det egna barnet. 

 

4. Barnet 
4.1 Anknytningen 

Att knyta an är en livsviktig drivkraft hos barnet. I evolutionsbiologin är det en 

överlevnadsstrategi för att söka skydd och omsorg. Man skiljer på anknytningsbeteende, som är alla 

de beteende som underlättar för barnet att upprätta fysisks närhet till föräldern, leende, gråt osv. 

och anknytningssystem som avser hur olika enskilda beteende samordnas för att barnet ska kunna 

upprätthålla fysisk närhet till föräldern och upptäcka världen under rimligt säkra betingelser. 

Slutligen begreppet anknytning som avser en varaktig inre representation av relationen till 

föräldern som innebär att barnet söker sig till föräldern vid stress. Att vara anknuten är alltså 
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något mer än att bara söka skydd vid fara, det är en av våra starkaste känslomässiga relationer       

(Broberg et al 2006:55).  

 Alla barn knyter an till sina omsorgspersoner men kvalitén på anknytningen ser olika ut. Man 

delar upp anknytninsmönster i, trygg anknytning, otrygg undvikande anknytning, otrygg 

ambivalent/motspänstig anknytning, desorienterad anknytning (För en fördjupning se, Broberg 

et al 2006). 

 

4.2 Inre arbetsmodeller  

Inre arbetsmodeller handlar om mentala representationer av verkligheten. Barnets erfarenheter av 

samspelet med föräldern och förälderns tillgänglighet resulterar i att modeller av andra och 

modeller av självet utvecklas.  ”Barnets samspelshistoria med föräldern lagras i barnets hjärna i 

form av så kallade händelserepresentationer”( ibid 2006:163). En central aspekt av arbetsmodeller 

av självet handlar om det värde barnet upplever att det själv och dess vardagliga beteende har i 

anknytningspersonens ögon (ibid 2006:131). 

Tidiga känslor handlar mycket om att stöta bort människor eller att dra dem närmare sig. Dessa 

känslor (bilder) kommer att utvecklas till förväntningar på den känslomässiga värld i vilken barnet 

lever som hjälper honom att förutsäga vad som kommer att hända härnäst och hur man bäst ska 

svara på det (S. Gerard 2007). 

 

5. Faktorer som påverkar samspelet mellan föräldrar och barn 
5.1 När de inre arbetsmodellerna spökar 

Förälderns egen anknytning och upplevelser från sin egen barndom påverkar hur samspelet med 

det egna barnet utvecklas. Om förälderns inre präglas allt för mycket av egna brister från tidig 

barndom kan det vara svårt att vara lyhörd för det lilla barnets behov. Detta kallade Selma 

Fraiberg (1980)  ”Spöken i barnkammaren” för att beskriva hur dessa svårigheter gestaltade sig 

som objudna gäster som hade negativt inflytande på relationen och samspelet mellan det lilla 

barnet och dess förälder. 

Stern (1995) beskriver detta som en omfattande uppsättning av representationer (scheman - att - 

vara - med) som kan dyka upp i förälderns inre värld. Om de manifesteras i handling och ageras 

ut och påverkar moderns beteende gentemot barnet har de inflytande på samspelet med barnet 

och kan ge upphov till symtom eller problem. Man kan säga att moderns inre representationer 

måste omvandlas till ett samspelsbeteende för att påverka barnet. 

Stern uttrycker att det är något av en gåta ”hur ska vi tolka den kontinuitet beträffande tema eller 

mening som finns då modern representationer överförs till hennes iakttagbara samspels 
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handlingar och därefter från barnets upplevelser av detta beteende till hans konstruktion av sin 

representerade värld” (Stern 1995)  

 

5.2 Andra faktorer som kan påverka samspelet 

Om modern är deprimerad eller får en depression i samband med förlossningen har hon svårare 

att vara uppmärksam på barnets signaler och behov. Hon tenderar att bli antingen tillbakadragen 

eller påträngande i samspelet. 

Föräldrar som har tillgång till socialt stöd har lättare att klara av påfrestningar som arbetslöshet 

och dålig ekonomi utan att det får inflytande på samspelet med deras barn. 

Stress och olika former av påfrestningar i livet som till exempel arbetslöshet, flytt, allvarlig 

sjukdom, skada, dödsfall och separationer kan påverka samspel och relationer .  

Även en samlad mängd av mindre omvälvande händelser i form av mer vardagliga påfrestningar 

kan påverka såväl samspel som relationer mellan barn och föräldrar.   

Föräldraskapet i sig kan framkalla stress om amningen inte fungerar, eller om barnet är skrikigt, 

vägrar att äta eller inte sover. Stressade föräldrar har svårare att reagera på barnets signaler. 

Förmågan att tillgodose sitt barns behov kan också påverkas av förälderns personlighet och 

psykiska hälsa. Även faktorer hos barnet påverkar samspelet, så som barnets förmåga att uttrycka 

sina behov och tydligheten i signalerna (Bowlby, 1982). Barnets temperament och hälsofaktorer 

såsom för tidig födsel eller olika former av handikapp påverkar också. 

Barn med olika former av handikapp kan ställa större krav på föräldrarna när den fysiska och 

psykiska utvecklingen medför att barnets signaler inte är tydliga. Barn som har exponerats för 

droger i fosterlivet anses löpa dubbel risk i fråga om samspelsproblem, dels genom risken för 

missbildningar och dels därför att deras mödrar antas ha svårt att fungera som föräldrar (Hagan 

& Myers, 1997). Studier av barn som har varit utsatta för droger i fosterlivet visar dock på olika 

resultat (Lindberg, 2003). 

Barnets och respektive förälders tempo påverkar också samspelet och föräldrarna behöver hitta 

en balans för att finna ett tempo som hjälper dem att mötas och utveckla barnets förmåga till 

turtagning och dialog. Genom att föräldrarna kan uppmärksamma och anpassa sitt eget tempo till 

barnet och i förhållande till varandra (Hedenbro, 2006). 
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6. Samspelsbehandling  
6.1 Vad är det som händer i en samspelsbehandling? 

Stern (1995) menar att familjen kan behöva hjälp vid olika skeden i barnets utveckling, 

exempelvis matproblem vid 2 månader, avvisande vid 4 månader, separationsproblem vid 14 

månader och att detta är olika arenor för samma relations och samspelsproblem. Stern ser 

utvecklingen i livet som en ständig process, en serie omvandlingar som inte kan föregripas eller 

förberedas och att olika teman som oberoende och anknytning måste behandlas i termer av hur 

barnet kan relatera vid varje ålder. Då är det adekvat att ha någon form av upprepande terapi som 

ses som en fortsättning av en enda behandling. Han menar att det finns två inkörsportar till 

förändring, nämligen förändring av de inre representationerna och förändring av det konkreta 

samspelet. Varje förändring av det konkreta samspelet får en påverkan på representationerna som 

förändras för att samspelet förändras. Samspelssekvenser används för att komma åt och utforska 

förälderns representationer.  Till exempel genom att ha fokus på barnet och barnets signaler kan 

man förändra moderns inre representationer kring barnet och sig själv som mor och samspelet 

kan få en ny inriktning (Stern 1995). Genom att visa en mor som ständigt avvisar sitt barn hur väl 

barnet svarar då modern faktiskt ger respons och svarar på barnets kontakt kan man öka 

moderns insikt om betydelsen av att ge sitt barn gensvar. Då föräldern ser sitt barn på filmen i 

exempelvis Martemeo behandlingen kan det bli en ”emotionell startpunkt” ( Hedenbro & 

Wirtberg, 2000) som förändrar det fortsatta samspelet. Man skulle kunna kalla det ett 

”uppvaknande” hos föräldern som kan möta det ”uppvaknande självet” hos barnet.  

Stern skriver också ”De flesta psykodynamiska och kognitiva terapier har i huvudsak inriktats 

mer på tankar och representationer av alla de slag och mindre på handlingar (Stern 1995 :257) 

han skriver också ”att man intresserat sig mer för intrapsykiska fenomen än för interpersonella 

skeenden, mer för samspel i fantasin än för samspel i verkligheten” (ibid :257) men ”att detta 

möte har föranlett de flesta personer som intresserat sig för intrapsykiska mentala fenomen att bli 

mer medvetna om och inriktade på handlingar” (ibid:.258)  

 

 

7. Metod 

Jag inleder med en beskrivning av den metod som vi på min arbetsplats använder i samspels-

behandlingen för att sedan beskriva vilken metod jag använt i min studie. 
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7.1 Beskrivning av samspelsbehandling enligt Martemeo-metoden  

På den mottagning där jag arbetar erbjuder vi samspelsbehandling till familjer som på grund av 

tidigare missbruk i sitt liv (eller partners liv) har gått på specialistmödravården under graviditeten. 

Vi arbetar huvudsakligen med samspelsbehandling utifrån Martemeo-metoden.  

Genom videoinspelningar av vardagliga situationer i familjens liv fokuseras det på samspelet 

mellan föräldrar och barn. Syftet är att stärka relationen mellan föräldrar och barn genom att 

stödja och hjälpa föräldrarna att se behov och resurser hos barnet och sina egna möjligheter att 

svara utvecklingsbefrämjande på barnets behov. På så sätt påverkas samspelet mellan föräldrar 

och barn i en positiv riktning.  

Martemeo består av två delar, analys och intervention. Då man har filmat en samspelssekvens 

gör man en analys av samspelet utifrån utvecklingsstödjande dialogprinciper (Hedenbro & 

Wirtberg 2000) och föräldrarnas frågeställningar, och utformar därmed interventionen som består 

av en återgivning av filmen i ett terapeutiskt samtal. Filmen har en stark kraft och är ett mycket 

framgångsrikt verktyg för att tydliggöra och väcka förälderns nyfikenhet på de små men oerhört 

viktiga aspekterna i det som utgör det samspel som är grunden till barnets fortsatta utveckling. 

 

7.2 Urval  

Jag har valt filmer för att belysa skillnaden i ögonkontakten före 2 mån och efter 3 månaders 

ålder. Jag har därför valt filmer från familjer där behandlingsinsatsen påbörjades före 2 månaders 

ålder och filmer där behandlingsinsatsen påbörjades efter 2 månader. 

Urvalet styrdes av önskan att förstå varför vissa barn värjde sig för ögonkontakt och en 

förhoppning om att kunna belysa detta. Filmerna valdes därför utifrån förekomsten av barn som 

värjde sig för ögonkontakt. För att få en jämförelsegrupp tillfrågades även familjer på en 

kommunal BVC mottagning. Det som styrde valet av familj var att de var första gångs föräldrar 

och att de var villiga att delta i studien. 

Studien består av sammanlagt 14 filmer. Av de familjer som ingår har fyra familjer remitterats 

från specialistmödravården. För två av familjerna (#1 och #2) påbörjades behandlingen före 2 

månaders ålder och för två av familjerna (#3 och #4) påbörjades behandlingen efter 2 månaders 

ålder. Dessutom filmades två familjer (#5 och #6) tillfrågade av sköterska på kommunal BVC 

mottagning.  

Samtliga familjer filmades vid två tillfällen, familjerna från specialistmödravården med den 

tidigare behandlingsinsatsen filmades dessutom vid ytterligare ett tillfälle, det vill säga tre tillfällen.  

Familjerna #1, #2, #5 och #6 filmades första gången då barnen var yngre än 2 månader, andra 

gången då de var 3 månader. Familjerna #3 och #4 filmades när barnen var äldre än två månader. 

Familjerna #1, #2, #3 och #4 filmades också när barnen var ca ca.6 månader gamla.  
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Figur:1 Barn och filmer som ingår i studien 

 
 

7.3 Tillvägagångssätt 

Filmerna har kodats och analyserats med avseende på samspelet med ögonkontakten i fokus. 

Filmerna har kodats av professionell kodare enligt manualen CPICS (The Child - Parents - 

Interactions Coding System). Den kodade tiden var mellan 4 och 20 minuter lång och filmningen 

har genomförts av två Diplomerade Marte meoterapeuter, jag själv och min kollega vid 

mottagningen.  

För att kompensera för att filmerna var av olika längd räknades antalet ögonkontakt och 

dividerades med antal minuter/film. Resultatet redovisas därmed i antal ögonkontakter/minut. 

Dessutom redovisas hur lång tid den längsta ögonkontakten varade (i minuter och sekunder).  

 

7.4 Etiska reflektioner  

Familjerna på mottagningen har skrivit under ett kontrakt kring filmernas användande där de 

godkänner att filmerna avidentifierade kan ingå i utvärderingsarbete. 

 

7.5 Metodologiska reflektioner  

Filmerna på barnen från mottagningen ingår i den samspelsbehandling som familjerna deltagit i 

och var därför inte utförda i avseende att ingå i min studie. Däremot är de familjer som 

kontaktats via BVC tillfrågade att ingå i studien för att få en jämförelsegrupp. Föräldrarna i 

jämförelsegruppen har inte fått information om vad som är fokus i filmerna utan en generell 

information om att uppsatsen handlar om det tidiga samspelet. 

 

 

Barn 1 o 2 
Från mott. 
Insatsen 
påbörjades 
<  2 mån 

Barn 3 o 4 
Från mott. 
Insatsen 
påbörjades 
> 2 mån 

Barn 5 o 6 
Jämförelse-
grupp från 
BVC  

Film1 < 2 mån 
Film2 > 3 mån 
Film3 > 6 mån 
 
: 6 filmer 
6 filmer 

 
Film2 >2 mån 
Film3 > 6 mån 
 
:4 filmer 

Film 1 < 2 mån 
Film 2 > 3mån 
 
 
: 4 filmer 
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7.6 Validitet och reliabilitet  

Urvalet av filmer styrdes utifrån önskan att belysa varför några av barnen värjde sig för 

ögonkontakt, varför dessa barn togs med i studien. Ett slumpmässigt urval av barn skulle kunna 

ge ett annat resultat. Om man haft möjlighet att ha med barn där insatsen påbörjades efter 2 

månader och där barnen inte värjde sig och jämfört dessa familjer med de barn som värjde sig, 

skulle det också gett en ökad förståelse för fenomenet. Eftersom filmerna haft olika syften då de 

spelats in kan det vara svårt att värdera hur detta har påverkat den som filmar.   

Det kan vara svårt att få någon generaliserbarhet i filmerna då urvalet är så begränsat, 

filmsituationen skiljer sig och längden på filmerna är olika. Detta har dock utjämnats genom att 

räkna antalet ögonkontakter/minut.  

För en större validitet och reliabilitet krävs ett större urval filmade barn, samma utgångsläge inför 

samtliga filmtillfällen, samma samspelssituation under filmningen samt i möjligaste mån, samma 

längd på filmsekvensen.  

 

8. Resultat 
Tabell med resultat av antal ögonkontakt per min i Film 1.2.3 

 Film Barn 1 2 3 4 5 6 
Ögonkontakt  

Antal/min 
1 0,35 1,5   1,87 1,50 

 2 1,12 2,0 0,33 0,50 2,20 1.0 

 3 1,60 4,3 1,16 1,75   

Barn 6 hade dessutom en ögonkontakt på 4 min 19 sek vid film 1 vilket skulle kunna ge betydligt 

fler antal ögonkontakt om det inte räknats som endast ett tillfälle. 

 

9. Diskussion- Empirisk del 
Som tidigare nämnts bör man tolka resultatet med försiktighet. Därför kommer större vikt i 

diskussionen att läggas kring sammantagna reflektioner utifrån vad teorin pekar på och hur detta 

kan tolkas utifrån våra kliniska erfarenheter, där vi noterat svårigheter i samspelet mellan några 

barn och föräldrar. 

Resultat visar att det fanns ögonkontakt i den första filmen i de familjer där insatsen påbörjats 

före 2 mån ålder och att ögonkontakten ökat i dessa familjer mellan film 1 och 2 och 3. 

I de familjer där insatsen påbörjades senare fanns mycket lite ögonkontakt och det är hos dessa 

barn som vi uppfattade ett avvärjande beteende. I de familjerna kan man se en ökning i 

ögonkontakten efter ytterligare behandlingsinsats. För att belysa detta har jag tagit med resultatet 



 22 

av kodningen vid film vid 6 månaders ålder. (Detta kan man läsa mer om i en nyligen genomförd 

utvärdering av behandlingsinsatsen i Rapporten ”Se mig” Hedenbro 2008)  

Man kan också se att det finns betydligt mer ögonkontakt i den första filmen hos barnen från 

kommunala BVC än från barnen på vår mottagning. Det är också en markant skillnad i längden 

på ögonkontakten då ett av barnen från kommunalt BVC vid 8 veckors ålder hade ögonkontakt 4 

min 19 sek vid ett tillfälle under 8 min film. Om denna ögonkontakt delats upp i flera tillfällen 

skulle antalet tillfällen stiga markant. Detta kan tolkas som att kvalitén på ögonkontakten i dessa 

familjer är större, dvs. att barnet klarar av att behålla fokus och upprätthålla kontakten längre då 

föräldern är tydligt bekräftande. 

Diagram för antal ögonkontakt/minut  samt längd på ögonkontakt se Bil 1 

 

10. Övergripande Diskussion  

Jag har i min uppsats önskat belysa betydelsen av den tidiga interaktionen mellan föräldrar och 

barn. Då jag fördjupat mig i detta tycker jag att jag har fått svar på mina frågeställningar: 

Ögonkontakten har stor betydelse för barnets utveckling. 

Barnet söker redan från födelsen ögonkontakt med sina föräldrar. 

Att en del barn värjer sig kan ha sin orsak i att ett negativt samspelsmönster uppstått. 

Det finns en tidpunkt i barnets utveckling, där ett möte behöver ske, för att undvika att barnet 

ska ge upp och vända bort ansiktet för blickkontakt. 

Man kan påverka samspelet genom samspelsbehandling. 

Det blir en skillnad i utfall då man påbörjat en intervention i form av samspelsbehandling före 2 

månaders ålder. 

 

Forskningen visar tydligt på vilken enorm betydelse de nära känslomässiga relationerna har för 

barnets utveckling.  Det som verkligen förvånar är att vi inte verkar dra några kliniska slutsatser 

av detta. Borde det inte få större konsekvenser på hur vi tänker kring behov av behandlings-

insatser, förebyggande arbete i familjer, hur primärvården möter de nyblivna föräldrarna osv? 
Teorin säger att barnet vid 8 veckors ålder har utvecklat förmågan att upprätta ögonkontakt, men 

vad är det som föregår detta? Hur beskriver man betydelsen av att föräldern är där och möter 

barnets intensiva blick som en förutsättning för att barnet vid 8 v. ska etablera ögonkontakt? 

Stern (1985 1990) säger att spädbarnet är mer aktivt och socialt inriktad än vad man tidigare trott, 

även före 2 månader ålder. En viktig slutsats då jag fördjupat mig i detta är att jag tror att det är en 

förutsättning att barnet har haft ögonkontakt under de första 8 veckorna för att inte vid 8 veckor 

vända sig bort och värja sig för ögonkontakt. Stern (ibid) beskriver 2 månader som en lika klar 
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gräns som födelsen och menar att det är barnets sociala födelse, Mahler (1975) kallar det barnets 

psykologiska födelse. I detta avseende var de överens om att det sker en förändring, ett 

uppvaknande hos barnet: Det är utifrån denna beskrivning av spädbarnet som jag formulerat min 

hypotes om att en kritisk tidpunkt i barnets utveckling är just vid denna tidpunkt, då barnet sökt 

kontakt och är redo för ett möte. Man skulle med andra ord kunna säga att den kritiska perioden 

börjar direkt då barnet föds och börjar söka kontakt.  

Om barnet inte möter förälderns blick och vi förklarar det med att säga att barnet saknar 

förmågan eller orsakar avvisandet, kanske vi istället borde se om orsaken kan vara att föräldern 

inte mött och bekräftat barnets blickkontakt under de första månaderna. Att barnet värjer sig kan 

också bero på att föräldern möter barnets blick men med ett negativt ansiktsuttryck och när 

barnet vid två månader utvecklar förmågan att etablera ögonkontakt också utvecklat förmågan att 

skydda sig och kan värja sig för det negativa ansiktsuttrycket. Man sa även tidigare att leenden 

som förkommer före 2 månaders ålder uppträder oavsett om någon människa finns i barnets 

närhet eller inte (Fogel 1982). Idag tänker man att barnet är mer kompetent och så mycket 

aktivare i kommunikationen med omgivningen. 

 

Vi ser i vårt arbete med samspelsbehandling att barnet har kompetensen att söka föräldern och 

att det också, beroende på var det kan spegla sig och hämta emotionell feedback, kan utveckla 

förmågan till att samspela olika med mamma och pappa beroende på respektive förälderns 

förmåga att möta upp. Vi har exempelvis noterat att det kan skilja sig i olika familjer om det är 

pappan eller mamman som är mest bekräftande och emotionell tillgänglig för barnet.  

Det är också uppenbart att föräldern väljer vilka bidrag de svarar på och på så sätt påverkar 

samspelet i olika riktning. Föräldern kan till exempel välja bort att bemöta ett initiativ från barnet 

och bekräfta ett annat, vilket förstärker antingen goda eller negativa samspelsmönster och skapar 

erfarenheter hos barnet av vad som är accepterat och önskvärt beteende. Detta kompliceras 

sedan av förälderns egna upplevelser och erfarenheter av omhändertagande och anknytning och 

hur det påverkar förälderns förmåga att svara och möta barnet i dess kontaktförsök. 

I socialt belastade familjer är det inte ovanligt att man har erfarenhet av utsatthet, missbruk, 

bristande anknytning och avvisande. Detta kan leda till att barnet inte får det svar de behöver och 

risken för ett negativt samspelsmönster uppstår. 

En annan viktig reflektion har varit att notera skillnaden varaktigheten i ögonkontakten och 

fundera kring vad det säger oss om kvalitén på kontakten. 

Bland de barn som ingår i studien, där vi påbörjade sampelsbehandlingen tidigt, noterade vi att 

det fanns ögonkontakt och vi bedömde att det fanns ett fint sampel mellan barn och föräldrar. 

När vi sedan jämför resultatet i studien visar det att det finns betydligt mer ögonkontakt i BVC 
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familjerna vid samma ålder och att den framför allt varade betydligt längre i tid.  Säger detta oss 

något om skillnaden i kvalitén i kontakten? Om barnet klarar av att behålla fokus och vara kvar i 

mötet med föräldern, säger det oss något om barnets kompetens eller är det ett ömsesidigt 

samspel där föräldern genom att möta barnet och bekräfta det stödjer barnet till att klara av 

längre varaktighet i kontakten? 

Vi vet att barnet genom att söka kontakt speglar sig i förälderns ögon och på så sätt bekräftar 

vem det är, att det är okey och lär sig reglera sina känslor. Helt enkelt känna att det finns till! 

Om det finns mycket ögonkontakt och den dessutom varar under en lång tid tänker jag att detta 

bidrar till att skapa positiva samspelsmönster. Att det ger en kvalité i kontakten som bygger upp 

barnets självkänsla, skapar positiva inre bilder av samspel och hjälper barnet att skapa och vara i 

sociala relationer. 

Det finns idag tillgång till gedigen, vetenskapligt förankrad forskning samt erfarenheter från 

kliniska möten med spädbarn och deras föräldrar som visar på betydelsen av närhet, kärlek och 

bekräftelse redan från födelsen. Trots detta talar man om kravet på evidens och ifrågasätter 

metoder som grundar sig på den forskning som finns och kallar dem för icke evidensbaserade. 

Då man utvecklade begreppet evidens ville man komma bort från övertygelser som byggde på 

intuition och menade att man skulle grunda forskningen på slutsatser av ackumulerad klinisk 

forskning.  Enligt detta är evidens en integration av relevant forskning, den kliniska expertis som 

behandlaren utvecklat med ökande erfarenhet samt patienten eget val (Sandell 2006) Martin 

Soltvedt (2005) lånar begreppet ekologisk validitet för att beskriva patientens/familjen upplevelse 

av vad som varit till hjälp i behandlingen.  

Det man kan se idag är att man inom psykologisk forskning och psykoterapeutisk behandling 

lägger stor vikt vid forskningen och bortser från de andra två komponenterna dvs. den kliniska 

expertis som behandlaren utvecklat med ökande erfarenhet samt patienten eget val. 

Jag anser att det är oroande att man inom barnpsykiatrin i många avseende inte följer den 

moderna utvecklingspsykologin och som följd av det misslyckas i att dra de slutsatser man borde 

göra. Istället följer man på många håll det rationella paradigm som råder och det linjära synsättet 

där man ser lösningen i att sätta fler diagnoser. Då ett barn får en diagnos är det oftast mycket 

betydelsefullt för att barnet ska få rätt bemötande och tillgång till resurser. Det som 

anmärkningsvärt är att det oftast saknas en samspelsbedömning, då diagnosen blir den enda 

förklaringsmodellen till barnets svårigheter. 

Är inte detta en utveckling som riskerar att vi istället jobbar emot de tydliga resultat vi finner på 

betydelsen av att uppmärksamma och stödja den tidiga interaktionen mellan föräldrar och små 

barn? Ett litet spädbarn kan ju inte utveckla symtom som vi kan sätta diagnoser på. 
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Vi har kommit till en tidpunkt då olika forskningsdiscipliner samverkar för att skapa en ny 

förståelse av människans utveckling och när dessa discipliner börjar kommunicera och ömsesidigt 

påverka varandra borde de förhoppningsvis leda till en större integration mellan olika synsätt. 

 

På den mottagning där jag jobbar erbjuder vi samspelsbehandling men också familj och parsamtal 

och enskilda samtal, just för att vi tror på att möta familjen med ett helhetsperspektiv där vi kan 

erbjuda ett stöd och ett känslomässigt ”hållande” för att få tillgång till båda de inkörsportar som 

Stern beskriver. (se ovan 6.1) 

Jag anser att kunskapen om det sårbara samspelet i barnets tidiga utveckling borde skapa en 

enorm reaktion hos politiker, forskare, terapeuter och professionella. Vi borde arbeta för att 

insatser ska finnas till dem som har behov av hjälp och stöd. Barnombudsmannen Lena Nyberg 

skriver i årsrapporten för 2007  ”Familjer kan behöva hjälp med att bryta destruktiva 

anknytningsmönster och -relationsmönster, undanröja hinder för normal utveckling hos barnet 

och utveckla en positiv relation mellan barn och förälder” (ibid:81). Vidare föreslår hon att 

regeringen ”stimulerar landsting och kommuner och skapar resurser och incitament till att i allt 

större utsträckning tillgodose behovet av särskilda insatser för spädbarnsfamiljer med psykisk och 

psykosocial problematik.” (ibid:83)  

När jag läser i ett dokument sammanställt av representanter som är verksamma inom Mödra- och 

Barnhälsovården och som är en dokumentation över föräldrastöd inom verksamheten 

sammanställt november 2007 kan jag läsa följande. 

”Flertalet av de program som finns riktar sig till familjer med barn mellan 3 och 12 år, där 
föräldrarna uttryckt svårigheter och problem och önskar hjälp” 
”Arbetsgruppen har inte funnit att det finns någon motsvarande nationell systematisk 
kunskapsöversikt över föräldrastödsinsatser för barn under 2 år och deras föräldrar” 
”Arbetsgruppen har inte funnit, några i Sverige vetenskapligt utvärderade, föräldrastödsprogram 
som erbjudits generellt till föräldrar under graviditet eller med barn i åldern 0-2 år där effekt, 
kortvarig eller långvarig, på anknytning, samspel eller barnets utveckling och hälsa är känd. 
Frånvaron av en samlad kunskap och resultatutvärderingar med visad evidens, skall inte uppfattas 
som att nuvarande arbetssätt inte ger effekt”. ”Föräldrastöd före barnets födelse är särskilt 
angeläget att uppmärksamma och utveckla. Detta gäller även tidiga insatser för föräldrar och barn 
med behov av ett utökat stöd. (Tidigt Föräldrastöd - en fördjupad beskrivning och analys av det 
tidiga föräldrastödet inom mödra- och barnhälsovården 2007) 
 
Enligt denna sammanställning saknas det i hög grad insatser som riktar sig till de små barnen. När 

samhället erbjuder tidiga insatser syftar man på insatser efter 3 års ålder. Trots att den moderna 

utvecklingsteorin visar på att det är de första 3 åren som är avgörande i barnets utveckling! 

 

Jag har i min uppsats valt att belysa och lägga stort fokus på just ögonkontaktens betydelse för 

samspelet. Det innebär inte att jag tror att det är den enda eller mest avgörande faktorn i hur 
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samspelet utvecklas, självfallet finns det så mycket mer som inverkar. Jag tänker inte att brist på 

ögonkontakt är den enda orsaken till att barnet vänder sig bort och värjer sig för ögonkontakt. 

Förklaringen är komplex och det finns en mängd faktorer som påverkar varandra. Det skulle vara 

intressant att i en fördjupad studie belysa detta mer ingående. Jag tror däremot att dessa faktorer 

enskilt eller tillsammans samverkar till just bristen på ögonkontakt och på så sätt påverkar 

samspelet negativt.  

När vi går in med en samspelsbehandling fokuserar vi på så många olika delar av det som är 

utvecklingsbefrämjande (för fördjupning av utvecklings-stödjande dialogprinciper se, Hedenbro 

& Wirtberg, 2000 ) för barnet och där är just ögonkontakten och mötet mellan barnet och 

föräldrarna är en faktor som vi lägger stor vikt vid och förstärker inför föräldrarna vid 

återgivningen. Ögonkontakten eller bristen på ögonkontakt är som jag ser det en stor och 

avgörande faktor i analysen kring samspelet och då barnet värjer sig för att möta förälderns 

ansikte är det ett oroväckande symtom. 

Stern menar att åldern mellan 2-6 månader kanske är den mest socialt aktiva perioden i livet. 

Schore säger att ansiktets uttryck och blickarnas samspel grunden för barnets sociala kontakter. 

Är det då inte en självklarhet att detta är en känslig och viktig period för hur samspelet kommer 

igång och vilka svar barnet får på sina kontaktförsök? 

Jag tänker att det är barnets kompetens och förmåga till dessa upplevelser som också gör det så 

sårbart i förhållande till att inte bli bekräftad i sitt sökande av kontakt.  

Jag har i min frågeställning ställt frågan om det finns en kritisk tidpunkt runt 2-4 månaders ålder 

där det är avgörande att barnet har fått ett svar på sina försök till blick kontakt. Detta har jag inte 

funnit beskrivet i någon litteratur eller studie. 

I anknytningsteorin talar man om kritiska perioder i förmågan att knyta an och då syftar man till 

barnets förmåga att ”välja ut” viktiga personer som barnet kan rikta sina anknytningsbeteenden 

emot.( Bowlby 1969) hävdade att det förhöll sig så och att barnet behöver en längre 

sammanhållen period av kontinuerlig kontakt med en eller flera vårdare under sina första 

levnadsår för att senare i livet kunna utveckla anknytningsrelationer. (Broberg et al 2006) 

Det finns forskning som pekar på att bindningen mellan mor och barn skulle kunna vara kopplad 

till en kritisk period direkt efter barnets födelse (Kennell et al 1979; Wiberg, 1990). Utifrån denna 

forskning har rutiner på förlossningsavdelningar gjorts om så att mor och barn har fysisk kontakt 

med varandra direkt efter födelsen. Det finns dock andra studier som ifrågasätter en kritisk 

period som enbart sträcker sig över några timmar eller dagar efter barnets födelse. Det finns 

också en studie av föräldralösa barn i Rumänien som visat att det kan finnas en särskild kritisk 

period då HPA- stressystemet bildas. Barn som adopterades efter 4 månader ålder hade även i 

fortsättningen höga kortisolnivåer medan de som adopterades innan de uppnått denna ålder 
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verkade kunna återvinna en mer normal stressrespons.(Chisholm m.fl. 1995; Gunnar m.fl. 2001) 

(Sue Gerhard 2007) Dessa studier säger ingenting om en kritisk period i samspelet kring ”barnets 

uppvaknande” vid 2 månader. 

Det har varit en spännande resa att fördjupa mig i olika teorier och det ger mig större förståelse 

för hur komplext varje människas liv är. Hur vårt liv formas utifrån alla dessa olika faktorer av 

sårbarhet och möjligheter. Från den tidiga anknytningen till hur vi formas av det biologiska arvet i 

samspel med miljöpåverkan. Hur dessa faktorer flätas samman och går in i varandra. 

När samspelet mellan föräldrar och barn flyter på är detta så självklart att vi inte ens reflekterar 

över det. Många föräldrar tänker inte på att de erbjuder sina barn detta livsviktiga stöd, det bara 

finns där som ett naturligt beteende sedan många generationer. 

Jag är medveten om att de filmer jag har i min studie utgör ett litet underlag. Tillsammans med 

den forskning som finns, och min kliniska erfarenhet tycker jag ändå att det styrker min hypotes 

att det finns kritiska tidpunkter i barnets utveckling, där man kan se en ökad risk att det blir 

störningar i samspelet mellan föräldrar och barn, om föräldern inte möter och bekräftar barnets 

initiativ till ögonkontakt. Jag tror därför att det är betydelsefullt att erbjuda insatser så tidigt som 

möjligt i form av sampelbehandling, där den tidiga interaktionen mellan föräldrar och barn 

uppmärksammas, och där man speglar föräldern i att benämna och bekräfta och följa barnets 

initiativ i ett förebyggande och preventivt syfte. Just för att uppmärksamma bristen på kontakt 

innan barnet har börjat vända sig bort och ett negativt sampelmönster uppstått. 

 

Dessa tankegångar är inte på något sätt nya redan 1957 skrev Winnicott; 

Men även mammor måste lära sig att vara moderliga genom erfarenhet. Jag tror att det är mycket bättre om de ser 

saken på det sättet. Genom erfarenhet växer de. Om de ser saken på det andra sättet och tror att de måste ägna 

mycket tid åt att läsa böcker för att bli perfekta mödrar från början kommer de att ha valt fel spår. Vad vi 

behöver på lång sikt är mammor (och även pappor) som lärt sig tro på sig själva. Det är dessa mammor och deras 

män som skapar de bästa hemmen där små barn kan växa och utvecklas. ( Winnicott  1957:53)  

 

Idag ökar institutionsplaceringar för tonåringar, om vi genom tidigare insatser kunde undvika 

placering skulle vi spara enorma belopp. I vårt samhälle idag när så mycket handlar om ekonomi 

är det ett bra argument. Men ett betydligt viktigare argument är vad vi tjänar i mänskligt 

välbefinnande, då det kan bidra till att barn kan växa upp och uppfatta sig själv som verkliga och 

levande, som enhetliga subjekt med vilja och känslor, med en inre känsla av att vara bekräftade 

och sedda och med en förmåga att relatera, som de tar med sig i livet, i sina vuxenrelationer och 

när de själva blir föräldrar.  

Det är höga visioner för vårt samhälle! 
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Bil. 1 
Bil 1 Diagram över antal ögonkontakt per min 
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 Diagram film 1 före 2 mån Antal ögonkontakt/ min 
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Diagram Film 2 efter 2 mån Antal ögonkontakt/min 
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Diagram Film 3 efter 6 mån ålder och fortsatt samspelsbehandling 
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Diagram för längden på den längsta ögonkontakten i respektive film 
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