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Sammanfattning 
!
Titel: Spädbarnsobservation 
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Handledare: Brita Sundberg & Per Fransson 

Examinator: Ellinor Sallander-Renborg 

Nyckelord: Spädbarnsobservation, Normalutveckling, Tavistock, D. N. Stern 

För att hitta en svensk motsvarighet till infant observation, eller naturalistic infant 

observation, har jag genomgående i denna studie använt begreppet spädbarnsobservationer. 

Begreppet refererar till Tavistockklinikens spädbarnsobservationer av barn, nyfödda upp till 

två och ett halvt års ålder. 

Syftet med studien har varit att utforska, undersöka och beskriva en spädbarnsobservation 

enligt Tavistockmodellen i ljuset av Sterns teori. Det är ofrånkomligt och har förefallit ytterst 

viktigt att beskriva och benämna mina egna upplevelser, erfarenheter och inställning till 

spädbarnsobservation. Samt att tolka och analysera dess eventuella betydelse för min 

kunskaps- och professionsutveckling i psykoterapeutiskt arbete som psykoterapeut. 

Studien är en kvalitativ studie, baserad på observation av ett nyfött barn upp till 1 ½ års ålder 

samt dess relation till sin mor, far och syskon. Observationsmaterialet skrevs ned efter vart 

och ett av observations- tillfällena. Materialet analyserades genom Burnard´s (1991) stegvisa 

process De identifierade huvudrubrikerna är 1) Barnets utvecklingslinje 2) Förälderns 

utvecklingslinje 3) Samspelsutvecklingen 4) Min observatörsroll.  

Empirin belyses genom D. N. Sterns självutveckling. Spädbarnsobservationen var en enormt 

lärorik process. Klinisk kunskap om ett barns normal-utveckling är av stor betydelse. Vidare 

har min egen neutralitet och omedveten kommunikation betytt mycket för vidare 

psykoterapeutiskt arbete. Önskemål finns att genomföra fler spädbarnsobservationer för att 

bekräfta eller dementera erfarenheterna från nu gjord observation. 
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Abstract 
Title: Infant observation [Translated title] 

Author: Maria Kjellgren 

Supervisor: Britta Sundberg & Per Fransson 

Assessor: Ellinor Sallander-Rehnborg 

Key words: Infant observation, Normal development, Tavistock model, D. N. Stern 

The purpose of this study was to explore, examine and describe an infant observation 

according Tavistock model, through Stern´s theory. It is inevitable not to describe, discuss 

and name my own experiences and attitudes towards infant observation as well as its potential 

effect on my knowledge and professional development in psychotherapy as a psychotherapist. 

The study is a qualitative study, based on the observation of a newborn child up to 1½ year of 

age and its relationship to his mother, father and siblings. Observation material was written, as 

accurately as possible, down by each of the observation sessions. The material was analysed 

by Burnard's (1991) incremental process. They identified the main headings are: 1) The 

child's development line, 2) the parent's lineage, 3) Parent-Child Development 4) My role as 

an observer.  

The empirical data is illustrated by Stern's self-development. In summary, the infant 

observation is a huge learning process. Clinical knowledge of a child's normal development is 

of great importance. Furthermore, my own neutrality and transfer processes meant a lot to 

further psychotherapeutic work. Requests are to implement more infant- observations to 

confirm or deny the experience of the completed observation.  
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1. Bakgrund 
För att ge studien en teoretisk ram används de teorier som främst är kopplade till 

Tavistockmodellens utgångspunkt; psykodynamisk-/psykoanalytisk- samt objektrelations-

teoretisk teori. Spädbarnsobservationen skulle kunnat nyanseras med annan teori, t.ex. 

anknytningsteori. Men för att begränsa studiens omfattning och omfång har modellen och 

dess teorikoppling fått detta fokus.  

Pozzi (2003) och Briggs (2002) ger exempel på hur kapacitet/förmågor och färdigheter från 

spädbarnsobservationen kan bli användbara och av central betydelse i det kliniska arbetet. En 

är psykoterapeutens förmåga, att invänta mening, i det som utspelar sig och betraktas i 

observationen. Observatören erfar i spädbarnsobservationerna ett intuitiv igenkännande av 

emotionell identifikation, delaktighet med barnet samt det växande användandet av 

omedveten kommunikation i psykoanalytisk teknik (Carlberg et al, 1993; Nilsson & Winberg, 

1990; Piontelli, 2004).  

1.1 Ett barn blir till 
”… det skulle vara galet att tro att ”the mind” startar att fungera vid födsloögonblicket” 

(Sandor Ferenczi, 1913 i Polyé, 2006, min översättning). Melanie Klein och A. Rascovsky 

(1956) uttryckte sina ställningstaganden år 1956 om den troliga användbarheten av att skaffa 

ett rudimentärt jag redan i livmodern (Polyé, 2006). Bion (1962) ansåg att fostret kunde 

”förstå” saker/skeenden som inte var ”sina egna”, ex ljus och ljud sensationer (från utsidan), 

variationer och tryck genom i fostervätskan liksom moderns rytm. Dessa händelser lämnar 

minnesspår i det omedvetna hos den växande individen, vilket kan framträda tydligare i 

senare livets fantasier, symbolisering och konstitution av ”språket” och berättelsen om sig 

själv före födseln. Tidigare forskning av spädbarnsobservationer påvisar det unika 

erbjudandet och förmånen att se, från födseln, ledtrådar och mönster. Detta visar innebörder, 

resurser, mekanismer och beteendemönster vilka man kan se/mäta i senare patologi så väl 

som i normalutveckling och normalitet (Piontelli, 2004; Sternberg, 2005).  

1.2 En förälder föds 
Kvinnan går in i en fas som hon återhämtar sig från på någon vecka eller månad efter babyns 

födelse. Barnet är henne, hon är barnet, hon har varit ett barn, har minnen av att vara 

spädbarn, av att vara omvårdad. Dessa minnen hindrar eller hjälper henne i sina förmågor att 

vara mor och att se barnets absoluta beroende (Polyé, 2006 &Winnicott, 1987). Winnicott 

(1987) påtalar att moderns jag-stödjande funktioner förser barnets jag/ego organisation med 

struktur och innehåll. Modern är en första del av barnet och dess uppgörelse av sig själv. När 
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babyn och den omgivande miljön betraktas/observeras syns modern bortom (genom) det 

(Winnicott, 1987). Enligt Winnicott (ibid) sker en så kallad primär moders ockupation då 

modern sätter sig i spädbarnets skor. Identifikation med babyn. Genom denna identifikation 

sker en känslomässig växt. För att detta skall kunna fortgå krävs en miljömässig omgivning 

som bistår, tillhandahåller möjlighet och anpassning till barnets växande behov. Att ge bröstet 

är inte bara att föda barnet, det är en första intention, en början på objektrelation, grund, 

mönster och struktur för andra relationer i framtiden (Winnicott, 1987). Winnicott (1987) 

påtalar tre typer av kunskap i hur modern lärt sig sin roll som mor; Knowing (”man bara vet” 

intuitivt), Learning (”man läser sig till fakta” inlärning), Teaching (modern skulle kunna ännu 

bättre om någon kunde undervisa henne till insikt/kunskap). Enligt Winnicott (ibid) kan inte 

utgångspunkten vara att alla kvinnor har samma modersfunktioner. Vissa kvinnor har 

inledningsvis föga kunskap om barn. Medan en kvinna med färdigheter kring barn skulle bli 

förvånad om någon talade om förmågan som en talang. Därav blir det barnet som är absolut 

beroende av sin mor helt påverkat av vad som händer. Allt fastnar i deras minnessystem och 

endera ger det förtroende eller brist på detsamma. Förutsägbarhet och tillit byggs upp i 

samspel med moderns adaptionsförmåga till barnet (Winnicott, 1987). 

1.3 Att mötas i samspel  
Winnicott (1987) är en av de som först fullt ut påtalar betydelsen av spegling mellan spädbarn 

och mor för att stimulera spädbarnets emotionella och mentala växt samt dess kapacitet att 

älska, känna kärlek, känna sig igenkänd och bekräftad. Klein (1992) refererar till spädbarnets 

relaterande till sin mor under de första sex månaderna av postnatalt liv. Schizo-paranoida 

övergår till depressiva positionen, vilken inträder som ett resultat av ett stegvis accepterande 

av de ”goda” och modersbröstet och det hatade ”dåliga” modersbröstet. Defakto ett som är 

”gott” samtidigt är ”ont” (Polyé, 2006). Spädbarnets tre stadier av relaterande till världen 

innebär först ett ”självhärbärgerande”; barnet är en levande varelse, omgiven av luft, vet inget 

om någonting, bara om sig självt. Det andra är ”uppvaknande”; förflyttar en arm, sträcker ut 

sig, luften och utrymmet har korsats. Spädbarnet har överraskat miljön. För att sedan gå in i 

det tredje då miljön överraskar spädbarnet; modern rycker till (ex dörrklockan ringer)!området 

mellan mor och spädbarn är brutet. Barnet behöver moderns skydd mot impingement, att inte 

bli överväldigad av världen. Barnet behöver tid och växt att erövra och överväldiga världen 

(Winnicott, 1987) 
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1.4 Att ”bli” psykoterapeut 
Sternberg (2005) påtalar att inte vem som helst kan gå rätt in från gatan och in i terapirummet 

och agera psykoterapeut. Intelligens, nyfikenhet, ett intresse av känslolivet hos sig själv och 

andra; mer djupt en villighet att överraskas, någon längtan efter introspektion och imagination 

(föreställning/fantasi) är att föredra. Vidare behöver psykoterapeuter vara flexibla, tålmodiga 

och ha en längtan att reparera. Psykoterapeuten behöver en oberoende tankeföreställning, 

integritet, ärligt engagemang och kärlek/värme (Sternberg, 2005). Tudor-Sandahl (1990) 

säger att psykoterapeutens kunskap växer fram genom mognad och kan inte enbart utvecklas 

genom teoretiska studier. Den växer fram genom en (ofta) svårvunnen kunskap om att vara 

människa. En gedigen utbildning är nödvändig men långt från tillräcklig för att utföra bra 

terapier. Tudor-Sandahl (1993) påtalar att det troligen inte finns något arbete där det privata 

och professionella kan integreras i så hög utsträckning som hos psykoterapeutens. Det som 

erfars i livet kan användas i arbetet och vice versa. Psykoterapeuten som verklig person 

aktualiserar de tidiga objektrelationerna, både i patientens förflutna, nuvarande och framtida 

liv (Tudor-Sandahl, 1993). Tudor-Sandahl (ibid, s.42) hänvisar till Guntrip som 1977 sa att 

”en bra psykoterapeut behöver ha tillräckligt av det slags intuitiva begåvning som även finns 

hos naturligt moderliga och faderliga människor...” och ” i slutändan föds man till en god 

terapeut, man utbildas inte därtill, och den som är född till det kan också använda sig bäst av 

utbildningen. Om man då är född till det innefattar detta en intuitiv begåvning för att förstå 

andra människor, empati, förmåga att känna in, känna med i en annan människas 

upplevelsevärld”. Gemensamt är framhållandet av att psykoterapeuten behöver en respektfull, 

accepterande attityd till patienten, en icke- värderande eller dömande hållning. 

Psykoterapeuten behöver också förstå den hierarkiska maktposition hon besitter (Sternberg, 

2005). Sternberg (ibid) säger att psykoterapi kräver fullständig närvaro och uppmärksamhet 

av terapeuten vid varje arbetstillfälle/session. Psykoterapeuten måste ha sina emotionella 

förmågor tillgängliga och redo så den kan röra vid både sina och patientens växlingar i 

känslotillstånd. Ytterst viktigt är att uppmärksamt lyssna till den detaljrikedom som finns i 

samtalet samtidigt som psykoterapeuten förstår den kontext det utspelar sig i.  

1.5 Tavistock 
1948 introducerade Esther Bick spädbarnsobservation som ett obligatoriskt moment vid 

psykoterapeututbildning på Tavistockinstitutet i London (Sternberg, 2005). Modellen spreds 

världen över och har från 1990-talet fram till början på 2000-talet varit en del i 

psykoterapeututbildningen även i Sverige (Carlberg et al, 1993; Nilsson & Winberg, 1990). 

Spädbarnsobservationer enligt Tavistockmodellen beskriver ett observations-förhållningssätt 
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för psykoterapeuter som inte kan liknas vid någon annan spädbarns-observation (Sternberg, 

2005; Wadell, 2006). Det är av yttersta vikt att skapa relation och band till föräldrarna och 

samtidigt bibehålla rollen av en objektiv observatör. Observatörens individuella värderingar 

påverkar genomförandeprocessen av spädbarnsobservationen (Sternberg, 2005). 

Värderingarna ligger också till grund för vilka färdigheter en terapeut har och hur hon 

tillförskansat sig dessa samt teoribygge och teori integration (Sternberg, 2005). 

Enligt Tavistockmodellen är psykoterapeutstudenternas uppdrag att finna ett föräldrapar som 

väntar barn och som är villiga att ta emot en observatör i deras hem, en gång per vecka under 

minst ett till två år. Direkt efter barnets födelse påbörjas observationen. Observatören försöker 

hålla en tillbakadragen, icke-störande, position. Detta för att koncentrera sig på spädbarnet 

och att ta in så mycket som möjligt av det som sker (Piontelli, 2004; Reid, 2009; Sternberg, 

2005). Anteckningar görs efter observationstillfället och återges då så detaljrikt som möjligt. 

Betraktande skall läggas vid vad som syns men också vad som känns. Det påtalas dock att 

inte söka, tolka eller tro utan hålla sig till det som ”är”.  Eftersom observatören är oftast ovan 

vid denna hållning och har inte har en aning om vad som väntar är detta en helt ny dimension 

och perception av mänsklig relation (Reid, 2009; Sternberg, 2005). Det finns svårigheter att 

vara observatör. Familjen behöver en ”levande respons” från observatören, medan 

observatören är så fokuserad på att vara distanserad (Sternberg 2005). Metoden går ut på att 

inte rådgöra, moralisera eller kritisera. Kapaciteten att vänta och att inte använda 

handlandet/aktivitet som en maskering av oro och osäkerhet är mycket viktig. Observationen 

innebär upptäckter om hur lite som vanligtvis blir synbart av det som pågår. Observationen av 

barnet innebär övning i att formulera hypoteser som kan testas över tid. Därmed också 

omformulerandet eller bekräftandet av dessa hypoteser. Behovet av att vänta och se, 

inväntandet av att betydelsen skall framträda tränas genom hypotesställandet i observationen 

(Sternberg, 2005). 

Spädbarnsobservation är en pragmatisk metod att studera spädbarnsutveckling vilken skiljer 

sig fundamentalt från att läsa texter om teorier gällande barns utveckling. Observatören erfar 

och upptäcker glädje och smärta gällande, fysisk, kognitiv och emotionell växt för ett speciellt 

barn. Spädbarnsobservationen gör teoretisk läsning mer integrativ och dynamisk. Varje 

observation är en liten forskningsstudie i sig; med ansats och utmaning i observatörens 

intellekt. All inlärning blir därefter i en mer kritisk och reflektiv sinnesstämning (Reid, 2009; 

Sternberg, 2005). Till utbildningsmomentet ingår seminariegrupper, vilka ses en gång i 

veckan. Där delas upplevelser och erfarenheter av familjerna med varandra (Piontelli, 2004). I 

seminariegruppen lyfts och samtalas kring observatörens förmåga och erfarenhet av att 
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igenkänna och reflektera över egna känslor. Seminariegruppernas samtal bistår med 

integrering av teoretiska ramverk med upplevelser och erfarenheter från observationerna 

(Sternberg, 2005, Reid, 2009). Spädbarnsobservationen förser (oftast) framtida terapeuter 

med oförglömliga erfarenheter av omedvetna krafter i efterklang av uppenbarligen ordinära 

och resonabla spörsmål. Att skapa en struktur, miljö, setting, klara av relationer, skapa en 

början, ett slut stunder av övergångar, och nödvändigheten av att se bortom ord och uppenbart 

ytligt beteende. Detta är förutsättningar i inledande arbete med patienten. Exempelvis i 

visualisering om hur patienten har det hemma, hur det varit för patienten att vara spädbarn i 

sin miljö (Sternberg, 2005). För psykoterapeuter är spädbarnsobservationen värdefull som ett 

tillfälle och förmån att komma i kontakt med primitiv ångest och oro. Det blir således en 

träning i att ”vara med” patienten. Under observationen kan man ha som idé/metafor att 

spädbarnsobservationen är ett ”psykoterapi mottagningsrum” (Klein, 1992; Sternberg, 2005). 

Då spädbarnsobservationer ansetts vara tidskrävande och med varierande erfarenheter av vikt 

och betydelse har det i dagsläget tagits bort från flera utbildningar (Sternberg, 2005). Vid 

Ericastiftelsen i Stockholm fanns modellen kvar längst (www.ericastifelsen.se). Trots 

nedläggning av utbildningsmomentet har många kliniker uttryckt ett starkt värde av den 

erfarenhet de fått från spädbarnsobservationerna (Carlberg et al., 1993); förståelse för 

ickeverbalt beteende, förståelse för barns utveckling, anamnesupptagningsförmåga (vad 

menar föräldrar när de redogör för sitt barns historia?), hur utvecklar barnet sina relationer?, 

hur växer unika individuella mönster fram i personligheten?, erfara att spädbarnet, redan från 

början i livet, har ett mentalt liv samt erfara människans hjälplöshet. Vidare beskrivs att 

observatören har till uppgift i sin observation att vara så känslomässigt närvarande som 

möjlighet samt tillåtande sig själv att erfara de känslor situationen väcker (Carlberg et al, 

1993).  

1. Värdet av att lära sig observera.  

2. Värdet av att lära sig om överföring och motöverföring  

3. Värdet av att komma i samklang med icke-verbal kommunikation.  

4. Värdet av att lära sig att den omtänksamma närvaron av observatören kan vara en stor 

betydelse i sig (Carlberg et al, 1993).  

1.6 Syfte 
Att genomföra en spädbarnsobservation enligt Tavistockmodellen i ljuset av Sterns teori och 

genom Burnard´s metod att analysera kvalitativa data.  
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1.7 Frågeställning 
Hur kan erfarenheter från denna spädbarnsobservation bidra till utvecklingen av 

psykoterapeutisk praktik?  

2. Metod 

2.1 En kvalitativ observation 
Spädbarnsobservation, en pragmatisk metod, är fundamentalt olika från teoretisk inlärning. 

Studien är en kvalitativ studie, helt observerande. Observationsanteckningarna är utförliga, 

detaljerade med så direkt återgivning som möjligt. Robson (2002) skriver att observation är en 

omsorgsfull, utforskande metod vilken strävar efter en detaljerad och konsistent beskrivning 

av människans beteende. Slutsatser och tolkningar görs sparsamt, men då de sker är det 

tolkningar av beteenden som bygger på de direkta anteckningarna innefattande teoretiska och 

analytiska memos med teoretisk koppling. Metoden bygger på att återge personliga 

upplevelser, känslor etc. även detta med teoretisk koppling. Sammanfattningsvis definierar 

Merriam (2011) den kvalitativa fallstudien som en intensiv, helhetsinriktad beskrivning och 

analys av en enda enhet eller företeelse. Att observera direkt innebär att få veta vad som 

händer i en naturlig miljö – naturalistiska undersökningar ger; process (vad är det som 

egentligen sker?), innebörd (hur skapar människan innebörd i sitt liv?), forskarens egen roll 

(främsta instrumentet), fältarbete (hur bär människor sig åt i sin naturliga omgivning), 

deskriptiv karaktär (beskriver), induktiv (utvecklar abstraktioner, begrepp, hypoteser och 

teorier snarare än att pröva existerande teorier). 

2.1.1 Observationernas upplägg och genomförande  
Under mars 2013 lämnades PM in om spädbarnsobservation som tänkt vetenskapligt arbete. 

Innan sommaren -13 kom besked att upplägget för spädbarnsobservation och 

uppsatsskrivandet var godkänt. Handledare tilldelades under denna period. Direkt efter 

godkänt PM tillfrågades tilltänkt familj som väntade barn. Hoppet riktades initialt till en 

gravid familj i ”min by”. Dock skedde bortfall. Tre familjer tillfrågades och lika många 

tackade efter noga överväganden nej. Man ville vara själv med sitt barn, att det var en 

ansträngande period för dem som par eller att man helt enkelt inte orkade med att relatera till 

ytterligare en ny individ i detta nya, känsliga skede. Efter långt sökande visar en familj sitt 

intresse. Tre dagar senare sker första mötet, observationerna påbörjas av deras helt nyfödda 

barn. Det har då hunnit bli augusti 2013. Föräldrarna får information och beskrivning av 

observationsupplägget vid uppstartsmötet. I empirin benämns spädbarnet med B. 
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Observationerna sker en gång i veckan och pågår 45 minuter till en timma varje gång. Under 

termin två glesas observationerna ut till varannan vecka. Den tredje terminen sker de en gång 

i månaden. Observationerna avslutas i januari 2015. Då är 32 observationer gjorda, totalt ca 

1500 minuter. Lika mycket tid (ytterligare ca 40 timmar) har gått åt till att föra 

observationsanteckningar. Spädbarnsobservationen skulle kunna betecknas som en modifierad 

variant av den ursprungliga Tavistock modellen, då observatören inte haft någon 

seminariegrupp att tillgå. Däremot har ”seminarieledare” funnits i form av uppsatshandledare 

samt genom konsultation med sakkunnig gällande Tavistockmodellens spädbarnsobservation. 

Observationerna har inte genomförts med någon manual, skattningsformulär, skalfrågor eller 

andra hjälpmedel 

2.1.2 Bearbetning, tolkning och analys 
Inga anteckningar har förts under pågående observationer. Noggranna anteckningar har dock 

gjorts efter varje observation. Dessa har varit så sakliga som möjligt. Inga eller få tolkningar 

har gjorts. Däremot har anteckningar förts över egna reaktioner, emotionspåslag, omedveten 

kommunikation och känslor. Spädbarnsobservationsmaterialet analyserades genom Burnard´s 

stegvisa process (Burnard, 1991), där empirin kodas och kategoriseras. Materialet har sedan 

strukturerats i barnets utvecklingslinje, förälderns utvecklingslinje, samspelsutveckling och 

min egen observatörsroll. Empirin belyses genom D. N. Sterns självutvecklingsdomäner. 

Studien är skriven i tredje person, ”observatören” är ”jag”. Detta som ett sätt att hålla distans, 

såväl i sinnelag (upplevelsen) som det faktiska (konkreta) som observerats. Totalt har 47 sidor 

observationsanteckningar förts, vilka reducerats avsevärt i empirin. Det rika materialet som 

ursprungsanteckningarna gav är en personlig skatt. 

2.1.3 Etiska överväganden 
Enligt Forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet, 1990) har etiska överväganden gjorts. 

Dessa diskuterades och fördjupades tillsammans med handledare inför hur föräldrarna skulle 

informeras på ett korrekt sätt om spädbarnsobservationens åtagande och upplägg. De 

forskningsetiska principerna kan sammanfattas i fyra huvudkrav inom ramen för det 

grundläggande individskyddskravet. Informationskravet; familjen informerades muntligen 

och skriftligen om upplägg, deltagande, genomförande samt möjlighet för båda parter, 

observatör och familj, att avbryta medverkan utan direkt förklaring eller orsaksberättande. 

Samtyckeskravet; eftersom barnet ifråga är ett mycket litet barn får föräldrarna föra dess talan 

och lämnar därmed samtycke om spädbarnsobservationen. Konfidentialitet anser jag i detta 

sammanhang handlar om att föräldraparet skall känna sig trygga med att inte vara utlämnade 
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och granskade av ”allmänheten” utan att det råder ”sekretess” om deras identitet, således 

konfidentiellt. Nyttjandekravet; min empiri får endast användas till denna vetenskapliga 

uppsats och med arbete, seminarie och presentation av studien.  Etiska dilemman skulle kunna 

komma att uppstå om jag som observatör hade sett uppenbara och allvarliga 

tillkortakommanden hos föräldrarna. Eller om någon av föräldrarna önskat att få råd, stöd, ja; 

kanske även terapi. Detta har inte hänt, men tankarna fanns i inledningen av observationerna. 

Om detta hänt, skulle jag få påtala överenskommelsen och strukturen som gjorts upp, samt se 

det lilla barnets behov och be andra aktörer om eventuellt stöd till familjen. 

3. Resultat 
Empirin har belysts med objektrelationsteorin utifrån Daniel N. Sterns perspektiv. Sterns teori 

bygger på en självutveckling utan fasta utvecklingsperioder. Han beskriver en 

”domänmodell” som lägger fokus på olika känslor av själv; socio-affektiva erfarenheter och 

kompetenser samt ”sätt att vara med andra”. Stern menar att barnet ständigt bygger vidare på 

dessa erfarenheter allt eftersom hen lär sig nya, domänerna påverkar varandra, känslorna av 

självet och är aktiva genom hela livet (Stern, 2003). Min empiri tar avstamp i det lilla nyfödda 

barnets värld, barnets känsla av ett uppvaknande själv. Denna period sker under barnets första 

två till tre månader. Därefter fördjupas och förfinas utvecklingsnivån; barnet börjar bland 

annat söka ögonkontakt och kort därefter inträder det första medvetna leendet. Så är själva 

grunden för en ömsesidig relation lagd. Fram till sex sju månader utvecklas barnet främst 

utifrån två aspekter; själv och andra samt själv-med-andra. Det subjektiva självet, från ca 7-8 

månader och framåt är en ”språngbräda” med erfarenheter från kärnsjälv och det 

uppvaknande självet. Under denna period syns den empatiska processen vara av signifikant 

skillnad för barnet. Varje ny ”känsla av själv” definierar skapandet av ett nytt område av 

relaterande. Stern har byggt sin teori om spädbarns utveckling till största del på verkliga och 

”normalutvecklade” spädbarn och drar slutsatser utifrån sådan forskning. Annan 

psykoterapeutisk teori har utvecklats främst ur den psykoterapeutiska relationen med vuxna 

patienter (Havnesköld, 1992). Under varje rubrik ges en kort resumé av Sterns domänteori, 

följt av citat och beskrivning av spädbarnsobservation. 

3.1 Period 1 (0-3mån) ”Begynnande/uppvaknande självet” 
Barnet utvecklar sin personlighet från den dag då det föds, troligen tidigare. I Sterns termer 

kan man tala om att fostret har ett ”embryonalt själv” (Havnesköld, 1992).  Barnet kan från 

första stund erfara samvaro. Barnets upplevelse av att grundläggande funktioner, att hålla 
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kroppen i såväl inre som yttre balans, utgör basen för den här domänen. De första månaderna 

går ut på att hitta och hålla naturlig rytm. Förälder och barn anpassar sig efter varandra. När 

barnet har svårt att bibehålla rytmen, blir det oroligt och signalerar sin olust får erfarenhet från 

förälder som lyfter upp, håller i, tröstar, lugnar och vaggar (Brodin & Hylander, 2011). Barnet 

lär känna och uppleva sin sociala värld i denna domän (Stern, 2003). Barnet söker sensorisk 

och social stimulering. Det lilla spädbarnet signalerar information som överförts från en 

sinneskanal till en annan, amodal perception. Flödet mellan sinnena är mer än en direkt 

översättning, det sker en omkodning, vilka är predisponerade att forma vissa samspelsmönster 

(Havnesköld, 1992). Det man t.ex. ser kan samtidigt upplevas som något som känns, hörs och 

smakar – ett slags sinnlig helhetsupplevelse (Brodin och Hylander, 2011). Stern menar att 

under de två första månaderna skapar barnet ”ett uppvaknande själv” och påtalar att detta 

område av självet kommer existera resten av livet (Stern, 2003). 

3.1.1 Barnets utvecklingslinje 
Barnets matsituation är en central och återkommande del i spädbarnsobservationen och 

sträcker över alla domäner. Det går tydligt att märka skillnad i Bs sökande efter mat och 

agerande i relation till modern. B berättar aktivt att hon är hungrig. Hon förefaller glupsk och 

vid flera tillfällen får modern hindra henne från att äta så hastigt. Citatet nedan är från den 

första observationen då B endast är några dagar: 

”B stillas snabbt då hon läggs in vid bröstet och hennes lilla munhåla fylls av 
moderns goda bröst och mjölk som fullkomligt sprutar in i munnen på henne. Hon 
köver sig och modern låter henne släppa bröstet sedan tar hon ett nytt, mjukt tag 
och fortsätter äta”. 

 
B har redan från början en mycket framträdande personlighet. Hon ger ett intryck av att vara 

kompetent och försigkommen, redan från födseln. Hennes karaktär beskådas noggrant, 

observationen har från första stund fokus på hennes personliga rörelsemönster, andning och 

rytm. 

”Hennes ögon tittar upp, söker, ser bortom. Hon blundar, somnar till och andas 
rytmiskt. Hennes små händer håller om snutten. Trots att naglarna är lite utväxta 
har hon inga rivmärken. Hon är inget ”viftigt” barn, tänker jag. Hon är lugn, 
rytmisk och mjuk i sina rörelser. Hon är så gudomligt fin. Stark i kropp och blick”. 
 

Till Bs personlighet hör också hennes starka förmåga till kommunikation. Naturligtvis är det 

också i denna domän en nödvändighet att ha en lyhörd mor/far som har förmåga att tyda 

signalerna, men det är slående hur intresserad B också är över att också förstå de andra. 

”Hon registrerar mormors röstläge. När modern pratar följer B hennes röst och 
försöker få kontakt”.!
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Vid flera tillfällen observeras aktivt det trygghetsbehov som B har och som också besvaras 

från föräldrarna. B blir upplyft, tröstad och hållen i en varm kärleksfull interaktion. 

3.1.2 Förälders utvecklingslinje 
Efter födseln startar perioder av alert vakenhet hos det lilla barnet. Det är stunder då föräldrar 

och barn kan lära känna varandra. Barnets intensivt närvarande blick gör att föräldern erfar 

kontakt med en liten person. Förälderns uppgift är att anpassa sig efter sitt unika barns behov 

och uppmärksamt söka blicken och signalen från barnet. Några av de första 

observationsveckorna har fokus på kvinnans omställning av att ha burit och fött ytterligare ett 

barn.  

”Modern står med B i famnen. Hon ser sådär exemplariskt trendig ut. Som klippt ur 
en modetidning. Vacker är hon också. Och ändå är det som om hon inte är 
medveten om det. Hela hennes fokus ligger på den nya lilla medlemmen i familjen. 
Som om de fortfarande helt och hållet är ett”. 

 
I omställningen ligger också en genomgående trötthet hos modern. Att inte få sova är 

extremt ansträngande och plågsamt. De första månaderna innebär inte några hela nätter, 

istället räknar modern sammanhängande timmars sömn. Därför observeras att modern träder 

in i ett drömskt tillstånd av absolut närhet till sitt barn, men också i total vilsamhet, ovillig till 

kontakt med omvärlden. 

”Ser på modern att hon ”dimmar in” bara någon sekund som om hon tänkte efter, 
eller inte tänker alls… hon ser glad ut, nöjd och vilsam”. 

 
Redan vid introduktionen till spädbarnsobservationen träffar jag farfar. Han är stolt över sitt 

barnbarn och lyser när han ser på barnbarnen, tre generationer. Ganska snart får jag också 

träffa mormor, vi kommer att mötas vid flera tillfällen. Mellan henne och modern kan ibland 

skönjas anspänning men också stark och fin kärlek mellan tre generationer kvinnor. Enligt 

Brodin & Hyllander (2011) finns det stora skillnader på hur man ser på barn idag jämfört med 

för 25 år sedan. Därav blir skillnaderna mellan generationer framträdande. 

Relativt tidigt introduceras leken i Bs liv. Det är fadern som tydligast visar att det är lek. 

Han bär henne, lyfter upp henne, skrattar. Det roar honom och det syns tydligt att det binder 

dem till varandra. Modern förstärker denna känsla genom att bekräfta att ”hon gillar det”. 

Ambivalensen märks stundom hos modern. Hon är en yrkesverksam aktiv kvinna som nu gör 

en paus för att föda ett efterlängtat barn. Ekvationen går inte alltid ihop, och moderns 

rastlöshet märks. Likaså blir modern ambivalent i hemmet, då hon exempelvis hinner plocka 

bort en bråkdel från bordet innan B gnyr och vill ha uppmärksamhet. Efter en dag i hemmet, 



! 11 

kan ett föräldramöte, i ensamhet, vara ”räddningen”. Modern påtalar också att hon jobbar lite 

timmar då och då, bara för att stilla behovet av yrkesliv. 

3.1.3 Samspelsutvecklingen 
En förlossning är en dualistisk process, att föda och att födas. A har inte reflekterat speciellt 

mycket på förlossningen men talar gärna om det när frågan ställs. Hon hade gått lite över 

tiden. Väl inne på sjukhuset var hon nästan helt öppen. Förlossningen tog nästan ett dygn. 

Under hennes berättelse slås hon själv av att hon inte talat med fadern någonting om hur hans 

upplevelse var. Två barn har de tillsammans, en förlöst med kejsarsnitt och en 

vaginalförlossning. Kännetecknande för det som finns mellan förälder och barn är omsorgen. 

Vilken inte enbart handlar om att ge till sitt barn, utan också att svara på ljud, ”krav” och 

önskemål från barnet.   

”B suger fortfarande. Hennes tunga är u-formad och skapar ett smackande ljud 
mot gommen. Tungan går fram och tillbaka. Modern sätter i nappen i munnen på 
henne, men hon suger inte, utan tungan fortsätter att gå rytmiskt fram och tillbaka. 
Detta får till följd att nappen åker ut och in. Vid flera tillfällen åker den ut och 
modern böjer sig rutinerat ner och sätter tillbaka den. B dåsar lite, men kommer 
inte till ro. Modern lyfter upp henne och hon tystnar direkt. ”så här är det alltid, 
säger modern, kolla - det är samma ställning här som där, (visar på babysittern 
och hennes arm och påtalar att det skulle vara samma för barnet), men hon är inte 
riktigt nöjd med att vara där, hon vill liksom vara nära”. 

 
En del av ovan nämnda omsorg är också att vara lyhörd i kommunikationen från barnet. 

Redan i denna tidiga fas blir B inkluderad i omsorg, gemenskap och samtal. Modern resonerar 

med B, håller sin röst levande och tydlig. Kommunikationen sker också genom mimik, 

ansiktsrörelser och vinner lätt barnets uppmärksamhet. Som mycket liten svarar hon med ett 

leende när modern ler. 

”Mellan orden i berättelsen som modern ger mig bryter modern in; ”hej” ”du 
tittar på mamma” ”ja, du ser mig riktigt nu”, små inflikningar som bjuder in B i 
samtalet och gör henne som en tredje (eller första) dialogpartner. Vi är tre 
personer som sitter i köket och samtalar. B är fem veckor”. 

 
I små doser blir B ”utmanad” och prövad i sin förmåga att stå ut. Hon blir då lämnad, korta 

stunder i sin babysitter och ser under dessa korta minuter ganska avslappnad ut. Men när 

modern tilltalar B, hon hör moderns röst, startar B att tala till sin mor genom gråt med önskan 

om att bli upplyft vilket modern lyssnar lyhört på omgående. 

Modern förmedlar att hon känner en stark samhörighet och identifikation med sin lilla dotter. 

”Modern berättar att B äter mycket men är lång och smal. Precis som modern själv 
alltid varit, lång och smal. Jag hör och känner hur modern låter sig identifieras 
med B, att bli igenkänd och låta B känna sig förstådd, igenkänd och bekräftad”.!
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I samspelet ingår åter matsituationen. Modern lägger B vid bröstet. Hon äter med liv och 

glädje. Efter en stund är det åter modern som bestämmer att B är mätt. Det finns krav inom 

mat, näringens och tillväxtens paradigm, BVC ”håller koll” på B då modern fått veta att B är 

tunnare än andra barn. Modern har oro för att hon inte kan ge B tillräckligt. !

”Jag tror hon gått upp mycket, det var nog bra med ersättningen, det kanske är för 
tunt det hon får av mig, inte tillräckligt med kraft och näring”. 

Bs samspel i matsituationen handlar inte bara om henne och modern utan inkluderar alla som 

finns runt bordet. När B är på golvet och inte får tillräckligt med uppmärksamhet protesterar 

hon.  

”Modern hör signalen och frågar B, ”är du lite hungrig”? Hon sätter en knoge vid 
läpparna på B och hon öppnar sin mun omedelbart och tar ett fast grepp vid 
knogen och börjar suga. ”Ja, men visst är du hungrig, det var ju inte så länge 
sedan du åt, du äter upp mamma, kan du vänta bara ett ögonblick, så ska jag bara 
äta lite, så skall du få massa gott sedan”. 

3.1.4 Observatörsroll 
Rollen som observatör var initialt svår. En nästintill överladdad observatör närmade sig 

familjens hus. Varmt välkomnad övergår laddningen till en positiv nyfikenhet inför den 

nya rollen och positionen. Inför vissa observationer uppstår osäkerhet på om familjen 

väntar observatören. 

”Plötsligt får jag bilden av mig själv som en Ove Sundberg, i TV programmet 
Solsidan, som traskar in och tror att folk gillar att han är där han är”. 

För att hålla mig till ramarna och ändå vara fullt närvarande sätts alarmet på mobiltelefonen 

och den lämnas i handväskan. Risken med detta förfarande är att det kan ringa under 

observationen. Enligt Tavistockmodellen skall föga kontakt tas med barnet, ändå söker vi 

varandra, i en ordlös kommunikation. 

”Modern flyttar upp B lite och B och jag får ögonkontakt. Jag ler och säger hej och 
hon ler med hela ansiktet. Nu tycker jag det är svårt att inte ta kontakt med henne, 
utan vara en oberoende observatör. Hon är så söt och hela mitt hjärta fylls av 
perfektheten i denna lilla varelse” 

 
Spädbarnsobservationen väcker många tankar och känslor, dels den kraft och styrka som 

finns inom en kvinna att bära och föda ett barn. Dels den omedelbara kontakten som uppstår 

mellan barn och mor i naturligt samspel. Perfektheten, som ligger i den lilla människans 

konstitution på ett fysisk, psykisk, andlig och mentalt plan är slående. Att vara i 

spädbarnsobservation är en träning i omedveten kommunikation. Flera situationer har 

handlat om mat, då observatören erfarit barnets hunger och samtidigt försatts i egen hunger. 
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En uppenbar sammanblandning av egen hunger och Bs hunger. Ibland även identifikation 

med mammans hunger och frustration i att inte få i sig något själv.  

”Hon är hungrigare, säger modern. Jag känner också att B är hungrig. Känner mig 
lite irriterad. B är irriterad. Alla ljud B ger ifrån sig tolkas som ont i magen. Kan 
det vara så att hon är mer hungrig. Det luktar gott från pannbiff. Hunden är också 
hungrig”. ”Jag ser mig själv med kaffet jag fått, utan att bett om det och på B som 
äter och tycker det är gott, men utan att ha bett om det”. 

 
Reflekterar över observatörsrollen och den innebörd som den har för psykoterapeutisk 

kompetens. En del av psykoterapeutisk förmåga innebär neutralitet, symmetri samtidigt 

som asymmetri, att känna samtidigt som att känna annorlunda att kunna identifiera sig 

med ”den andra” och samtidigt göra åtskillnad. Min hunger är min, samtidigt som 

erfarandet görs av Bs hunger. Att se Bs litenhet, sårbarhet och i viss mån ensamhet 

innebär att hon väcker min empati. Den empatiska processen som initialt uppstår är på en 

omedveten nivå, men när den ”lyfts fram” blir den av karaktären empatisk inlevelse, 

vilket äger rum på en medveten nivå. Dessa två aspekter, neutralitet och empati, är 

synnerligen viktiga för psykoterapi. 

3.2 Period 2 (4-7 mån) ”Kärnsjälv”  
Barnet utvecklas till en allt mer social varelse, men enbart i relation till sin allra närmsta 

omgivning. Vid drygt tre månaders ålder har barnet en lika god blickkontakt som en vuxen. 

Stern beskriver känslan av ett kärnsjälv ur två aspekter 1) själv och andra samt 2) själv-med-

andra. Den här perioden är kanske den mest sociala perioden i livet, leende, joller, ömsesidig 

blickkontakt söks mer öppet (Havnesköld, 1992; Stern, 2003). De fyra aspekter som gör 

kärnsjälvet är; agens; (self - agency) dvs. att ha en egen vilja, koherens; (Self-coherence) 

innefattande en känsla av att vara en fysisk helhet med gränser och ett fokus av integrerat 

agerande, affektivitet; (Self-affectivity) en upplevelse av mönster av affekter som hör samman 

med andra upplevelser av självet och kontinuitet; (Self-history) innefattande en känsla av 

varaktighet, med andra ord eget ”minne” (Havnesköld, 1992, s.52). När spädbarnet är 

tillsammans med en annan som hjälper att reglera barnets egen självupplevelse blir den en 

inre representant för barnet och fungerar som ett sätt att värdera den specifika pågående 

interaktiva episoden. Detta kallas aktivt minne, under de stunder som barnet är ensamt och 

egentligen behöver den självreglerande andre (ibid). 
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3.2.1 Barnets utvecklingslinje 
Matsituationen i den här domänen är lik föregående men samtidigt diametralt annorlunda. 

Rester av det uppvaknande självet finns kvar (då B signalerar med kraft och modern tyder och 

tolkar) men nu märks tydligt Bs egen känsla av att vara i en verklighet som går att påverka.  

”Det är inte längre ett odefinierat generellt spädbarns missnöje, utan nu signalerar 
hon kraftigt att hon vill upp och att hon dessutom är hungrig”. 

Dessutom blir kontrasterna mellan vila, missnöje och förnöjsamhet, betydligt tydligare. Bs 

intresse för mat, och behov av näringen, fortsätter i denna domän. Att maten dessutom får en 

annan konsistens och innehåll gör henne troligen mättare och mer avslappnad. 

”B smackar och äter. Mellan de små skedarna ger hon ut små rop/skrik för att 
påtala att hon vill ha mer mat, att det var gott och att det möjligen går för sakta”. 
”B är hos modern. Hon har precis fått mat. Det råder ett obeskrivligt lugn över 
henne. Jag konstaterar att jag aldrig sett henne så otroligt avslappnad som idag”. 

B är ett mycket livfullt barn, det ingår i hennes personlighet. I denna period/domän har 

utforskandet påbörjats på allvar. Intresserat söker hon, färg, form och ljudsensationer som 

kommer av leksaker. Ivern är tydligt observerbar. 

”Benen rycker och jobbar. Hon är mycket intresserad över den färgkaskad som nu 
finns över henne i form av boken, en fjäril och lite andra stimulerande 
babyleksaker. B ”ropar” till, små förnöjda läten och ljud. Fötterna trampar på 
mattan”. 

Det är imponerande att följa den starka kraft som finns när B försöker mer än vad hon fysiskt 

har kapacitet för. Hon utmanar sig ständigt. Det är inte en lek när hon slänger ner leksakerna 

på marken, utan det är en motorisk omognad som gör att hon ”vispar” ner dem. Hon försöker 

styra sina rörelser i en intensiv träning och koordinationsövning. B kommunicerar intensivt. 

Om hemmet är lugnt tilltar denna kommunikationsvillighet ytterligare. Likaså gäller det antal 

avbrott som blir i rummet, det kan vara hunden som passerar, en mobil som ringer, etc. B hör 

och registrerar allt. Den djupa, icke-verbala kommunikationen finns kvar i form av 

ögonkontakt men den ”verbala” kommunikationen tilltar. 

”Händer och armar spänner sig och ur hennes lilla halvöppna putande mun bildas 
små salivbubblor. Det låter, bubblar och vackra baby ljud kommer från henne”. 
”B är glad denna eftermiddag. Jag förundras över hennes litenhet, men samtidiga 
vakenhet, nyfikenhet och öppenhet till livet. Det som är större än henne själv, som 
hon ännu bara förnimmer. Eller är det så att hon är den som känner livet fullt ut 
och att det är vi andra som bara förnimmer, genom att vi stängt av, kopplar bort 
och håller livet liksom på avstånd. Bs ögon glittrar och hon ser med förväntan in i 
mina ögon. Förhoppning om respons. Jag svarar henne, och hon blir överväldigad 
av vår kommunikation. Det finns någon där ute som ser, hör, känner och kan möta 
henne. B kommunicerar och blir bekräftad i hennes ”anropsförsök” till världen. 
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Hennes mor fångar också upp henne. Hon ser ännu gladare ut. Svarar sin mor 
genom höga klara skri. Hon blir lite rädd för sig själv. Tystnar, tänker, ser ut som 
hon funderar över om ljuden verkligen var hennes. Underläppen dras ut, mamman 
svarar, lugnar och säger ”vilka ljud du har för dig, försöker du prata med mig?”. 
Genast är den glada mimiken tillbaka och rädslan är som bortblåst från B”. 

 

3.2.2 Förälders utvecklingslinje 
Under den här perioden säger inte empirin så mycket om föräldrarnas utveckling. Rutiner och 

”det nya” har börjat lägga sig till rätta. Det som är återkommande och kvarstående är 

tröttheten. Familjen är förkylda i omgångar, och modern är fysiskt utmattad vid vissa 

observationer. 

3.2.3 Samspelsutvecklingen 
Omsorgsaspekten får tydligt ljus av anknytning och omsorgsrelationen. Modern ser, bekräftar 

och svarar upp på Bs behov. Modern talar varmt och intonande till sitt barn. Till det varma 

läggs nu också ett förklarande, verbaliserande, till B. Modern berättar att B skall få välling, 

men bara en ”förstärkningsskvätt” för snart blir det annan mat. I denna domän blir det också 

tydligt att syskonet får en större del i Bs liv. Han börjar ta plats och vill ha en relation till sin 

syster. 

”Storebror kommer och börjar skjuta B framåt i barnstolen. Hon uppfattar att det 
är han som rör henne framåt, men hon är helt utan förmåga att kommunicera med 
honom då han är bakom henne. Allt sker på hans villkor och hon ser lite förundrad 
ut över vad som händer”.  

 
Kommunikation har som tidigare nämnts tilltagit under denna domän. Imitationen är kraftfull. 

”Modern sätter sig jämte henne och pratar med henne Hon svarar extremt starkt 
på moderns ord, formuleringar och ansiktsrörelser. Tungan åker ut och in i 
munnen på henne och hon kämpar för fullt för att forma ord och ljud som skall 
väcka mamma och upprätthålla kontakten med henne”. 

 
I samspelandet och kommunikationen blir B så fångad av interaktionen att hon klarar av att 

motstå vissa distraktioner. Detta har tidigare inte varit möjligt.  

”Så inträffar något besynnerligt. Modern säger ”Nu har du pratat så intensivt lilla 
B, nu kommer du snart att vara panik-hungrig, bäst jag sätter på vällingvatten”. B 
rycker, sprattlar och fortsätter att prata när modern reser sig. Hon slår vatten i en 
kastrull och sätter den på spisen. När hon tar nappflaskan ser B detta och modern 
säger, ”nu är det strax mat”. Det blir startskottet. B gråter och ropar efter mat 
NU! Modern bekräftar och säger att snart är det mat. I stunden vet jag inte om det 
är orden ”snart ska du få mat” som gör att B blir hungrig/fokuserar på mat eller 
om det är flaskan, vattenkranen, spisen eller en kombination av alla faktorer som 
gör att B förstår och känner att hon är hungrig. Modern tonar in och ger B mat". 
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3.2.4 Observatörsroll 
Rollen som observatör fortgår. Ambivalens och stundom känslan att vara ”ett störande 

moment” i familjens vardag blir påtagligt. Under detta tidsspann berörs, inombords, 

etiska dilemman som handlar om tankar och värderingar, vilka erfars, betraktas och blir 

medveten om. Inser där med vikten av att vara medveten om dem, vilka annars förs med 

in i arbetet med barn, unga och deras familjer. 

Vid de tillfällen när observationerna är lugna märks det tydligt i omedveten kommunikation. 
”Hon ser mig men ser också bortom mig. jag ser bara henne och låter en frid vila 
inom mig också. Det är så rofyllt och harmoniskt. B sträcker ut sina ben och 
korslägger dem och sina små fötter. Armarna hänger helt avslappnat utmed 
vardera sidan på henne. Händerna är lite lätt rundade och jag antar att även de är 
helt avslappnade. Jag känner fullkomlig värme och behag inombords”. 

 
Som psykoterapeut är den egna personligheten det enda som står till förfogande. Att den 

är så genomarbetad, utan ”störande rester”, har under observationen kommit som en stark 

övertygelse. Den egna känsligheten är ett ytterst viktigt instrument av största 

tillgångsvärde. Den egna äktheten innebär en insikt i observationen om att inte vara 

någon annan än den man är. Men också vikten av att den man är måste ha mött och 

konfronterat sig själv, sitt inre barn och sina egna barndoms- och egna 

föräldraerfarenheter. 

3.3 Period 3 (8-15/16 mån) ”Subjektivt själv”  
Det sker signifikanta förändringar i spädbarnets sätt att relatera under denna period. 

Barnet erfar att dess inre subjektiva erfarenheter går att dela med andra, erfarenheter av 

intersubjektivitet. Hos det yngre barnet kan den empatiska responsen hos modern ses, 

men nu kan den empatiska processen uppfattas, vilket är en väsentlig social skillnad. Mor 

och barn delar, ömsesidigt, affekter, vilka baseras på en ömsesidig matchning. Tidigare 

baserades den på likheter i rytm, intensitet och varaktighet. Nu sker matchningen mellan 

modaliteter, d.v.s. barnets röst svaras upp med moderns kroppsrörelse, barnets 

kroppsrörelser svaras upp på med moderns röst. Således har socialt samspel gått från 

imitation och ögonkontakt till matchning mellan modaliteter. Den yttersta referensen för 

matchning och intoning är känslotillstånd, inte det yttre beteendet, d.v.s. imitation svarar 

på form, intoning svarar på känsla (Havnesköld, 1992). Genom intoning utvecklas 

barnets inre liv. De känslor som blir intonade blir verkliga. De känslor som inte blir 

delade, blir mer diffusa och overkliga. Intoning är alltid selektiv. Den som tonar in gör 

det utifrån sitt perspektiv och sin personlighet, somligt märker man och somligt väljs 

bort. Den selektiva intoningen styrs av den vuxnes eget förhållningssätt och tolkning av 
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barnet (Brodin och Hylander, 2011). Barnet kan nu uppleva och förstå sina egen 

önskningar och känslor i samförstånd med andra. (Stern, 2003). 

3.3.1 Barnets utvecklingslinje  
Den fysiska utvecklingen är tilltagande under denna period. Därmed förändras maten allt 

mer. Nu består födan av smakportioner; gröt, banan, kex etc. Två små tänder finns på 

underkäken. Bs tydlighet, iver och matlust består. Hon mumsar, smackar och kräver att 

modern skopar in mat i raskt tempo. Hunden blir medveten om att han kan få mat när B 

är i närheten, det hon tappar eller lämnar äter han upp.  

”B får en bit banan av modern. Det blir kladdigt i munnen. Ser att det kväljer 
henne. Hon tar ut bananbiten för att få lite luft. Lägger bananen på golvet och vips 
är hunden där och tar den från henne. Hon blir ledsen och ser irriterad på hunden. 
Han tittar på henne. Det är ordlös kommunikation mellan människa och djur”. 

 

Bs iver i matsituationen observeras även under denna domän. Först signalerar hon med kraft 

att hon är hungrig, modern bekräftar och startar tillagning av mat. När doften sprider sig i 

köket är B än mer hungrig. Modern har fram till nu matat B men under denna domän börjar B 

äta själv: 

”Hon får en sked och en liten skål framför sig. Hon lyfter upp mos och pannbiff på 
skeden och för den med en vridrörelse mot munnen. Nästa framme vid läpparna 
släpper maten från skeden och faller ner på matstolens bricka. Tre gånger försöker 
hon och lyckas bara en gång. Det går för sakta, hon är för hungrig. Därför tar hon 
och äter med sin lilla hand”.  

 
Än har inte orden gjort inträde i B liv. Men hon kommunicerar för fullt. Det är en 

ljudlig, kroppslig och också pre-verbal kommunikation som är så tydlig och lättläst. 

”Med utsträckta armar, som om hon går på lina, med den lysande gula fisken i 
handen kommer hon rakt mot mig! Flickan kan gå(!) tänker jag. Som om ett under 
har skett. Jag säger tack och hon håller fram fisken men släpper den inte. Fefefe 
säger hon. Jag tänker att hon säger fisk, fefefe, fortsätter hon och jag svarar ”fisk” 
varvat med ”tack”. 
 

Tryggheten i B gör att hon aktivt tar sikte mot det som intresserar henne. 

Målmedvetenhet och nyfikenhet för henne till utforskning och orientering i ”världen”.  

”B hör något ljud. Vänder sig mot ljudet. Tar sikte och sätter fart. Ställer sig upp 
vid målet för att sedan dimpa ner helt okontrollerat i sin 90 graders sitt- position 
för att ge sig ut på nästa exkursion. Hon strålar.” 

 
Bs grundpersonlighet är nyfiken och utforskande. Som om hon vill ta in, och ta sig ut i, hela 

världen omedelbart. I hennes späda lilla kropp finns kraft och pondus. I det öppna och glada 

finns också strofer av reservation, avvaktande och frånvändhet.  
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”B är alert. Hon utforskar mig. Klättrar upp på mig. Modern ler förundrat. Detta 
är få förunnat säger modern. B har på det senaste varit väldigt reserverad”.  
 

Så fyller B ett år och skall börja på förskolan. Ny vardag, nya utmaningar väntar. Ivrigheten, 

nyfiken har också sina nackdelar. Då och då snubblar B, får stora bulor, hunden fäller henne 

och hon slår sig. Hon klättrar upp och ramlar ner.  

3.3.2 Förälders utvecklingslinje  
Mormodern finns till hands för familjen och bistår dem för att få vardagens alla bestyr att gå 

ihop. Det är tre generationer kvinnor som är så fina tillsammans och lika, en ynnest att få ta 

del av den vardagen.  

”Modern står i hallen. Otroligt stilig. Business klädd. Hon berättar att hon precis 
kommit från jobbet. Mormor är också där. Hon har hämtat B på dagis, så att det 
inte skulle bli för lång dag”. ”Hon är precis som sin mor” säger mormor och 
fortsätter ”viljestark och icke förhandlingsbar”. Modern svarar ”men det har ju 
gått bra, eller hur?”  

Leken blir mer framträdande. B själv får en egen ökad drivkraft i att leka, men även lek i 

samspel blir mer uppenbart. 

”Modern tar sig tid och sitter på golvet med barnen. Storebror bygger lego. Det är 
lättsamt i familjen”. 
 

Fadern innehar rollen av att vara stark. Han lyfter båda barnen, bär dem och ”bollar med 

dem”. Modern betraktar stolt dem. Även mormor är en ”samspelslekande” vuxen. 

”Mormor lyfter upp B i knät och sjunger mormors lilla kråka. Det märks tydligt att 
de gjort leken och sången många gånger, B är en halv sats före mormor hela tiden 
och när mormor sjunger ”en slank hon hit” så är B redan åt ena sidan för att 
sedan växla sidan innan nästa ”och en slank hon dig” för att kasta sig bakåt ”i 
diket”. De skrattar och delar en god stund tillsammans”. 
 

Tröttheten är ett bestående tema i föräldralivet, även under denna tidsperiod. Modern tillåter 

sig få vara trött och vilar i det. Det går dagar då man bara slappar och inget gör.  

”Hunden ligger i vägen för modern. Hon sparkar lätt till hunden. Säger att han får 
flytta sig på hunddjäkel. Hon är trött. Irriterad. Jag ser det. Känner spänningen 
mellan modern och hunden”. 
 

En del av irritationen kan troligen tillskrivas tröttheten, men kanske också ambivalensen av att 

vara hemma. Modern har börjat jobba, förefaller trivas med det. Hon arbetar en del hemifrån 

och B sitter på köksbänken medan modern jobbar. Modern har blivit smal. Få tecken finns på 

att hon nyligen burit och fött ett barn. 

3.3.3 Samspelsutvecklingen 
B iakttar och härmar mycket av det som modern gör.  
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”Hon tar trasan och torkar upp kaffespillet. Soffbordet är i lagom höjd för B. När 
modern lämnar rummet, med trasa och kaffemugg, tar B sin lilla hand och stryker 
över bordet, exakt som sin mor gjort, strykandet är en avtorkningsrörelse. Det är 
förstummande lika. Jag häpnar”. 
”B klättrar upp i soffan till sin mor som nu sitter bekvämt tillbakalutad. Hon lyfter 
på moderns T-shirt, öppnar sin mun och försöker blåsa vid naveln. Hon gör några 
snabba utblåsningar, utan ”prutt”. Modern reagerar snabbt och säger ”försöker 
du prutta på min mage, då pruttar jag på din”. Hon lyfter på Bs tröja och blåser 
”pruttar”. B tjuter av skratt. Lekfullhet och nyfikenhet råder”. 
 

Identifikationen och speglingen till ”den andre” sker också i relation till brodern. När han 

gör något, vill hon göra samma, vilket hon inte alltid får. Då uppstår frustration och i viss mån 

sorg hos B när hon erfar att andra får men inte hon.  

”B sitter kvar, lite ledsen. Hon tar ett paket med pappersnäsdukar, lyckas pilla ur 
en näsduk ur paketet. Hon snyter sig med pappret och torkar sina tårar med samma 
papper. På bordet framför henne har det blivit lite mjölk spilld i tumultet. Hon tar 
samma papper och torkar mödosamt bordet med stor beslutsamhet”. 
 

Omsorgen för B är stor. I omsorgsaspekten ingår också att låta B bli lite frustrerad. När det 

sker möter modern B och svarar på hennes rädsla och oro.  

”När jag vänder blick och fokus till henne möts våra blickar för en hundradels 
sekund, i samma ögonblick som hon ler vänder hon hela ansiktet in i sin mors 
armhåla”. ”Hon iakttar mig länge och väl. Sedan sätter underläppen igång och 
darrar. Jag sitter på ett sätt som gör att hon inte kan passera mig utan att behöva 
komma väldigt nära. Jag flyttar benen lite åt sidan och som en liten vessla är hon 
förbi mig. Högt gråtande når hon köket och räddas av pappa”. 
 

Vardagen med förskola och arbete innebär att mor och dotter är från varandra under perioder.  

”Sedan lutar hon sig tillbaka i sin mors knä. Snutte och två nappar och en helt 
stilla B. Modern berättar att hon inte varit hemma i veckan, att hon inte sett B, att 
arbetsdagarna har börjat tidigt och avslutats allt för sent. Det syns på B. När hon 
väl landar så gör hon det med tyngd i sin mors knä. Hon lutar sig tillbaka och 
återgår till ett symbiotiskt varande med sin mor. Jag känner tydligt 
sammansmältningen mellan dem”.  
 

3.3.4 Observatörsroll 
Det blir svårare att ha en distanserad observatörsroll med B desto äldre hon blir. Hon 

utforskar och undersöker observatören ivrigt. Hon söker kontakt och får gensvar, rent 

instinktivt. Under denna domän har ivriga anteckningar förts över hur perfekt det lilla barnet 

är. Att allt fungerar; hon lär sig äta, krypa, gå. B är inte längre något spädbarn. I empirin 

utläses att observatören flera gånger känner sig rörd och berörd över det faktum att en ny liten 

människa växer och utvecklas. Att betrakta B i denna typ av observation gör 

överföringserfarenheterna extremt tydliga. 
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”B vänder huvudet mot mig och blir återigen ledsen. Jag känner att jag blir ledsen. 
Den lilla glada öppna och spontana flickan har nu gått in i en ny utvecklingsfas, 
där blyghet och moderns frånvaro gör sig gällande”.  
 

Tankar vandrar när jag observerar B. Funderar på om hon minns observatören. Med 

övertygelse fås insikt om att hon minns och kan relatera med tidigare minnen som referens. 

Observatören är ”ofarlig” och ”god”. B inkluderar och vill göra observatören delaktig.  

”Hon rynkar på näsan och blinkar med ögonen i samma stund. Just då och där är 
jag övertygad om hur nära vi kommunicerar med varandra. Själ till själ, mind to 
mind, en icke-verbal kommunikation som det lilla B har initierat”. 

     
Psykoterapeutens sätt att vända sin uppmärksamhet till patienten skapar också ett speciellt sätt 

att lyssna. Lyssnandet innefattar såväl att registrera all icke-verbal kommunikation en nära 

uppmärksamhet för detaljer och lyssnande på en metanivå ”Between and behind words”. Den 

erfarenheten som också dragits av att vara observatör i en spädbarnsobservation är 

medvetenhet om den psykoterapeutiska kompetensen som innebär att vara ständigt 

närvarande i rummet. Att i ett speciellt tillstånd vara i rummet ”fritt svävande”, vaken och 

alert samtidigt inte ”för på”. Att ha fått vara en objektiv observatör, samtidigt 

medvetandegjorts om att egen delaktighet har en betydelse har inneburit att ”landa” i egen 

psykoterapeutroll. Det gäller, i rollen som observatör och psykoterapeut, att våga vara i det 

som sker, utan prestation och ambition om att påverka, lugnt vänta på att mening kommer 

framträda av sig själv. Jag kan notera, i tregenerationsperspektivet, min egen närvaros 

påverkan på systemet. Erfar omedveten kommunikation av infantila förväntningar och 

rädslor sker, mellan mor och vuxendotter.  

4. Diskussion 
Spädbarnsobservationen har givit ett rikt material som, efter stora ansträngningar, har 

strukturerats upp, kategoriserats, systematiserats och akademiserats. Det är med viss sorg 

erfarenheten infinner sig i hur, nästan poetiska spädbarnsobservationsanteckningar, har blivit 

lösryckta ”stackato-nedslag” och omvandlade till akademiska ord, begrepp och formuleringar. 

Spädbarnsobservationen skiljer sig väsentligt från att läsa om spädbarnsutveckling. Därför 

tappar observationen del av sitt värde, när den omvandlas till läsbar text. Det är själva 

helheten, kunskapen och upplevelsen som är erfarenheten. Inget går till fullo att återge i text.  

4.1 Spädbarnsobservationen 
Stern (2005) skriver om det nuvarande ögonblicket och hur den subjektiva känslan av nuet är. 

I spädbarnsobservationen har fantastiska erfarenheter dragits av att det nuvarande 
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ögonblickets varaktighet. Icke-verbal interaktion, mellan mor och barn, kan pågå i några få 

sekunder, med upplevelsen av att det pågår i oändlighet. I kategoriseringen av empirin kunde 

återkommande teman utläsas. Dessa är spädbarnets behov av att primärt få mat och hur hon 

signalerar hunger. Kommunikation återkommer som en röd tråd genom alla domänerna. 

Föräldrar är närvarande och verbaliserar, beskriver och skapar narrativ i det som sker. Sättet 

som signalerandet sker på går klart att skönja en grund i personligheten. Karaktäristiska drag 

framträder så som vilja, kommunikation, lugn, beslutsamhet, ivrighet. När modern, familjen 

och släktingar kommunicerar lystrar barnet till ljuden, röstläge och tonfall. Hon ser uppenbart 

intresserad ut. När moderns röst överensstämmer med att B får sina fysiska behov 

tillgodosedda, exempelvis röst+mat eller röst+byte av blöja, ger B tydliga uttryck för att 

”vila” i att vara omhändertagen och uppleva trygghet. Föräldrar och far-/morförälder ingick 

initialt inte i spädbarnsobservationsupplägget. Men likt D. W Winnicott (1987) skriver; 

“There is no such thing as an infant… without maternal care one would find no infant”, har 

det varit omöjligt att exkludera dessa viktiga aktörer i barnets liv. Det är de som ger henne 

omsorg, trygghet, lek, kärlek, näring och växt. Att bortse från dessa faktorer vore att blunda 

för komplexiteten i ett litet barns första livstidsutveckling. Det blir också viktigt att, ytligt, 

benämna den något negativa upplevelsen som föräldrarna erfar i mötet med en ny 

familjemedlem. Sömnrubbningar, trötthet, ambivalens, irritationer etc. Detta görs för att 

påtala det som en aspekt av normalitet, realitet och verklighet i familjers liv.  

4.2 Observatörsrollen 
Likt Sternberg (2005) påtalar har studenter olika och skiftande erfarenheter av 

spädbarnsobservation. Sammanfattande för min roll som observatör måste benämnas främst 

med ambivalens och entusiasm.  Med stor tacksamhet och glädje ser jag tillbaka på alla 

observationer, samtidigt som jag frustreras över den tillbakadragenhet som präglar modellen. 

Likt det Carlberg et al, 1993) påtalar finns stora värden av att lära sig observera. 

Observationen har berikat mig i träning på återhållsamhet och neutralitet, men också berövat 

mig min spontanitet och utforskningsvilja tillsammans med små barn, liksom den levande 

respons som jag annars kan vara i mötet med föräldrar. I omedveten kommunikation 

överväldigas jag av min förmåga att känna det som pågår i rummet och i mor-barn 

interaktionen samt inom barnet, projektiv identifikation. Att uppfatta överföringar innebär ett 

speciellt sätt att lyssna, bortom ord och ”det uppenbara”. Matstunderna innehar omedveten 

kommunikation som är kraftfull. Modern och jag känner signalerna från B. Modern tolkar och 

känner sitt barn snabbast och tydligast, men vid några tillfällen känner jag Bs signaler utan att 
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modern reagerar. Båda situationerna frustrerar och väcker empati. Återigen är det en träning i 

att känna samt att mycket som sker ”går oss förlorat”. 

”B smackar och låter när hon äter. Det låter underbart, ljudet av det lilla barnet. 
Det är ett hummande, sväljande smackande och njutbart ljud. Jag hör det i mitt 
inre, men orden räcker inte för att återge det i skriven text”. 

I rollen som observatör kämpar jag för att inte hemfalla till det mest naturliga beteende i 

närvaron av ett litet barn, nämligen att vara den levande responsen som benämner och 

bekräftar det som sker. 

4.3 Så här svarar materialet på frågeställningen 
Erfarenheten från spädbarnsobservationen har övertygande bidragit till min egen 

självutveckling, därmed också som psykoterapeut. Yrket blir en tight sammanflätning av 

personligt och professionellt då jag endast har min egen person att tillgå. Insikten och 

kunskapen har präglat mig långt utöver det jag teoretiskt lärt mig genom studier och 

kognitiva/intellektuella funderingar. Det innebär ett stort tillskott i lärdomar av överföringar 

och motöverföringar. Likaså att komma i kontakt med och erfara ickeverbal kommunikation. 

För psykoterapeutisk praktik innebär det också att ha känt innebörd och betydelse av det som 

sker i närvaro av en ”omtänksam annan”. En annan människa i rummet förflyttar positioner 

och reaktioner hos den/dem som annars skulle vara i rummet (själva). Det är slående hur de 

återkommande temana i observationen också är teman i psykoterapeutisk praktik. 

Spädbarnsobservationen har givit träning i att inte tolka, söka eller tro; utan att hålla sig till 

det som syns, vilket dock är en något ovan hållning. Psykoterapeutiskt arbete har flera 

riktningar i tolkning, fantasi och fria associationer. Därför har spädbarnsobservationen givit 

nya erfarenheter av att våga vara i det uppenbara ögonblicket och i den detaljrikedom som 

finns däri. Observatörs ”kvalitéer” som framträtt tydligast i empirin har knutits samman med 

psykoterapeutegenskaper. Dessa är neutralitet, empati, närhet, icke-verbal kommunikation 

samt personlighetsdrag så som känslighet och äkthet.  Erfarandet av dessa kvalitéer och 

införlivandet av egenskaperna ”under huden” innebär en övertygelse om att 

spädbarnsobservation är en god psykoterapeutisk träning. Likt en mor som när (ger föda till) 

sitt barn, ger psykoterapeuten patienten livets näring. Det innebär att vara en äkta person som 

svarar upp med empati och sin närvaro i rummet. Psykoterapeuten har sin kommunikationsstil 

och erbjuder öppenhet till verbaliserande och samtal utan avbrott och störande utifrån 

faktorer. Vidare erbjuder psykoterapeuten sin närhet i rummet, fritt svävande, med ett 

speciellt sätt att lyssna. Det skapar trygghet, kontinuitet och tillit. Observatörsrollens nämnda 

ambivalens gör sig också ibland gällande i terapirummet. Ibland kan tvivel uppstå om att 
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”vara på rätt plats”, ”att göra något bra/relevant” och ”om detta leder någon vart”. 

Återkommande upplevelser av den svåra neutraliteten har skett i spädbarnsobservationen. Är 

det verkligen så att en observatör eller psykoterapeut kan vara neutral? Är det i så fall 

eftersträvansvärt? Erfarenheten i observationen är att neutraliteten inte kan bli statisk, att den 

måste få skifta och byta stämningsläge, allt efter vad som utspelar sig i rummet. Det viktigaste 

är att öka medvetenheten om komplexiteten i rummet och vara varse dessa skiftningar, dess 

betydelser och våga vila i den mening som kommer framträda över tid. Processen som 

observatör har varit över tre självutvecklingsdomänder och tiden innebar ett allt mer 

”indragande” i interaktion. Överväldigad erfar jag att grunden i mänsklig konstitution är 

sökandet efter, och delaktighet i, att vara med ”den andre”. Människan kan inte vara ”utanför” 

och erfarenheten säger att det inte heller är eftertraktansvärt. Omöjligheten att vara neutral får 

vi leva med som psykoterapeuter, observatörer och människor. Värdet av att lära sig 

observera är en långsam och tidskrävande kunskap. Rollen som observatör är svår, men ger 

ovärderliga erfarenheter och psykoterapeutiska färdigheter. I det samhälle vi nu lever i får 

ingenting ta tid. Troligen är spädbarnsobservationens omfattande insats en av anledningarna 

till att den tagits bort från utbildningarna. Genom att integrera många delar i 

psykoterapeutrollen förefaller det mycket sorgligt att spädbarnsobservationen inte längre är ett 

utbildningsmoment. Under utbildningstiden, då två barn-utbildnings-terapier, handledning, 

teoretiska seminarier, egenterapi och spädbarnsobservationen pågick samtidigt, genomgicks 

en enorm kartläggning av eget inre mentalt liv och tidiga egna objektrelationserfarenheter. 

Den lärdomen och genomarbetningen tar universiteten bort från blivande psykoterapeuter. 

Därav räds jag i viss utsträckning, den nedbrytande utvecklingen och den historiska ”anda” 

som rått kring psykoterapi och psykoterapeuter. Det finns en stor risk att hela 

psykoterapeutkåren blir ”tom”, ihålig och utan egen självförankring. Det i sig skulle kunna 

medföra ett tapp av respektfull och accepterande attityd där psykoterapeuten har sina 

emotionella förmågor tillgängliga. Tomrummet fylls då, icke-medvetet, av värderande och 

med en dömande hållning i psykoterapeutens hierarkiska maktposition. Av de orsakerna vill 

jag slå ett slag för spädbarnsobservation då den överväldigar mig, inger hopp och tilltro till 

utvecklingen som psykoterapeut. Erfarenheterna kan inte läsas i litteratur, inte heller skrivas i 

text. Psykoterapeutisk process, progress och praktik kan inte heller inrymmas enbart i 

akademin. Det finns ingen slutprodukt av en psykoterapeut eller i psykoterapi, allt måste 

integreras. Delarna var för sig är berikande, men helheten är enorm.  
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4.4 Metodologiska överväganden och begränsningar 
Metoden och genomförandet bygger på studie/observation av ett barn, med en observatör. 

Detta är självfallet en vetenskaplig, akademisk och metodologisk begränsning. Därför bör det 

i detta sammanhang påtalas att en erfaren spädbarnsobservatör genomför flera observationer. 

Dessa observationer kan variera i metod, omfattning, ha olika setting och upplägg. 

Erfarenheten av att vara nära ett litet barn och observera detta är en kunskap som inte fullt ut 

fått det utrymme det förtjänar, vilket är ytterligare en begränsning. Det finns lite forskning 

gjord på spädbarnsobservationer enligt Tavistock modellen, vilket också ses som en 

begränsning. Metoden är ett sätt att sätta processen i fokus gällande spädbarnsutveckling. 

Studien är ett sätt att dela denna erfarenhet i en akademisk kontext. Att koncentrera sig på 

normalutveckling är inte särskilt vanligt förekommande, snarare är forskningsfokus på barns 

svårigheter och psykopatologi. Universitetets krav på att öka och säkra vetenskaplighet i 

psykoterapeutisk praktik och teori blir begripbart då jag själv har fått arbeta hårt för att få till 

en adekvat och godtagbar akademiskt vetenskaplig nivå på studien. Spädbarnsobservation 

som metod är tidskrävande, tid som sällan (eller aldrig) finns i vårt allt mer forcerade liv och 

samhälle. Empirin har kategoriserats och systematiserats med Burnard’s (1991) modell, 

vilken förefallit hjälpsam, fungerande och adekvat. På ett enkelt sätt bistod modellen mig med 

ett system och en struktur i det ”virrvarr” av den mängd empiri jag insamlat.  

4.5 Interaktionen mellan forskaren och respondent-en/-erna. 
Initialt var det relativt enkelt att hålla observatörsrollen ”ren”. Men efterhand uppstår en 

relation och band till familjen som inte funnits där inledningsvis. Det vore oartigt och 

inhumant att hålla fast vid observatörsrollen och därmed bli kliniskt ”likgiltig” för frågor, 

reaktioner och interaktioner. Det viktigaste kring denna punkt är att jag som observatör hela 

tiden varit vaken och medveten om vilka processer som ägt rum under observationen. 

Familjen har bjudit in, öppnat upp och tagit till mig in i deras hem. För detta förtjänar de ett 

adekvat bemötande. Det är i sammanhanget viktigt att ha i åtanke att jag som observatör till 

viss del står i skuld till familjen och därför också behöver fundera kring min objektivitet och 

lojalitet. Ibland kan vi vara ”both the subjects and the objects of the work in which we are 

involved” (Silverman, 2013). Studien är genomförd av mig, men förutom det är jag mor och 

människa och kan utifrån det ha starka erfarenheter av moderskap samt av att vara spädbarn. 

Den samma skall därmed också vara objektiv observatör, vilken analyserar och tolkar 

erfarenheter som objektiva. Denna hållning är problematisk och förtjänar några rader. 
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4.6 Vidare forskning 
Vidare forskning och fortsatt forskning i spädbarnsobservationer behövs. Ständigt lär vi oss 

nya saker om barns tidiga utveckling. En infallsvinkel på fortsatt forskning skulle vara att 

studera eventuella kulturella skillnader och självutveckling i olika kulturella kontexter, länder, 

samhälle och miljö. Att bringa ljus på eventuella olikheter och likheter förefaller ytterst 

intressant. Ytterligare ett intressant inlägg i spädbarnsobservationsfältet skulle kunna vara att 

betrakta hur barn utvecklar sin könstillhörighet, genusperspektiv. !

4.7 Slutet  
Så har vi då nått slutet. Slutet på spädbarnsobservationen och slutet av examensuppsatsen. Jag 

är trött, ganska sliten, längtar efter sommar, sol och ledighet. Spädbarnsobservationen har 

varit intensiv, långdragen, krävande och givande. Ett dialektiskt förhållningssätt appliceras på 

spädbarnsobservationen; tröttande och givande, närande och tärande. Finner ett citat från en 

observation; ”Det är rörelse och liv. Många intryck för ett litet barn. Långa dagar, många 

relationer och flöde av intryck. Om jag är trött efter en arbetsdag, vad skall då inte ett sådant 

här litet barn vara, tänker jag när jag ser henne”. Med stor tacksamhet skall jag för alltid 

minnas denna fina familj som öppnade sitt hem för mig och lät mig följa deras nyfödda lilla 

dotter i hennes skapande av ett själv, i kraft, liv och växt. En sen kväll passerar jag deras hem. 

Det är mörkt och bara en nattlampa som lyser uppe i föräldrasovrummet. Jag slås med kraft 

av att hon finns där inne. Att hon existerar med sin familj, i deras enhet och den enorma gåva 

det är att få ett barn. Att en människa är född. Tänk att det fanns ett ”innan B” för henne, 

hennes familj och mig. Vad var då? 
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Tillkännagivanden 
 

TACK… 

Mitt innerliga varma tack till det lilla barn som jag fått förmånen att följa under ett och ett 
halvt års tid. Tack också till föräldrarna som från första stund öppnade upp sitt hem och tog 
emot mig. Utan Er familj hade inte denna studie kommit att bli vad den är. Med varmt hjärta 
önskar jag er all lycka i framtiden! 

Britta Sundberg, min handledare, som åtog sig uppdraget att handleda detta mycket 
utvidgade vetenskapliga arbete. Du har funnits till hands och stått bakom mig i två år. Tack 
även till Per Fransson, som under vårterminen 2015 anslöt i handledningsuppdraget. 

May Nilsson, kursansvarig på barnpsykoterapimomentet och sakkunnig rådgivare, mentor 
och förebild i arbetet med barn, unga och i detta fall; spädbarnsobservation. May är utbildad 
vid Tavistock. 

Anders Wesslund, kursledare, som har följt mig genom hela utbildningen och som hjälpte 
mig initialt i uppstart med vetenskapliga arbetet.  

Till min make som givit mig tid, utrymme och haft ett enormt tålamod med mig genom åren. 
När min studie var i sin linda frågade du mig hur mycket jag skulle vara borta och jag 
svarade att det var regelbundet under ett och ett halvt år jag skulle vara hos och observera 
familjen. Men hur länge, frågade du envist om igen och jag fick förtydliga mig om att det var 
45 min till en timma varje gång. Lättad tittade du på mig och sa”Bra, jag såg framför mig 
hur du flyttade in hos familjen i nån liten skokartong och observerande kikade ut på dem där i 
ett och ett halvt år”. Vi skrattade tillsammans och du bekräftade med varsamhet mina tankar 
om vikten att vara nära ett litet barn och följa dess utveckling. 

Till mina tre barn, Er som jag gav liv till, Ni som givit mig livet! Tålmodigt försöker ni, 
desto större ni blir, att förstå er på vad som upptar er mors liv till stor del, jobb och studier. Ni 
är min lycka, glädje och stora stolthet! Tillsammans har vi skapat vad som blivit oss. 

Ljuva lek som är i barndomen. 
Ge mig tid och plats för leken. 

Låt mig få ha min barndom 
och låt mig slippa vara,  

vad du tycker att jag ska bli. 
Giv mig långtråkigheten 
på det att jag må inse att 

livets guldkant kommer ur min egen skaparkraft. 
Avbryt mig inte i onödan, 

utan respektera mig i kreativitetens,  
fantasins och inlevelsens namn. 

Amen      
(Norén-Björn, E. 1990 s.135) 

!
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Bilaga 1. 

! Föräldrainformation 

gällande 
Spädbarnsobservation !

!

TACK!för!visat!intresse!av!spädbarnsobservation!!

Nedan& följer& information& om& syfte,& bakgrund& och& upplägg& kring&
spädbarnsobservationen.&Vid& ett& första& samtal/träff& pratar& vi& igenom&och& fördjupar&
oss& i& dessa& frågor.&Det& går& självklart& att& kontakta&mig& för& att& ställa& frågor,&men& ett&
sommaruppehåll& och& semester& gör& att& tillgängligheten& under& viss& tid& kan& vara&
begränsad.&

Spädbarnsobservationerna& äger& rum& över& 1& ½& år& (tre& terminer)& med& start& i&
augusti/september&2013.&

Syfte&
Spädbarnsobservationens&avsikt&är&att&observera&barnets&utveckling.&
Relationen&morJbarn/farJbarn&beaktas&och&registreras,&men&är&inte&primär.&Hemmiljön&
erbjuder& den& intimitet& som& behövs& för& att& följa& den& kognitiva& och& emotionella&
utvecklingen&hos&ett&barn.&Därför&sker&observationerna&i&den&naturliga&hemmiljön.&Ni&
behöver&inte&på&något&vis&göra&förberedelser&inför&observationen.&
&
Bakgrund&
Genomförandet&av&spädbarnsobservationen&är&en&del& i&min&specialistutbildning&vid&
psykoterapeutprogrammet& inriktning& barn& och& unga& vid& Umeå& universitet& (90hp).&
Målsättningen&är&att&observera&för&att&lära&mig&mer&om&hur&ett&spädbarn&bygger&upp&
sina&relationer&och&utvecklas& i& sin& familj& samt&ge&mig&ökad&förståelse& för& ickeverbal&
kommunikation&och&lekens&betydelse.&
&
Spädbarnsobservationer& har& utvecklats& och& genomförts& sedan& 1948& och& har& sitt&
ursprung&hos&Esther&Bick&vid&Tavistock&kliniken& i&London.&Vid&flera& internationella&
utbildningsinstitut& är& det& ett& obligatoriskt& moment& vid& psykoterapeututbildning.&&&&&
Då&det&är&ett& tidsmässigt&omfattande&moment&har&man&valt&att& ta&bort&det& från&den&
svenska&psykoterapeututbildningen.&Det& anser& jag& är& en& stor& förlust& och&gör&därför&
detta&moment&som&vetenskapligt&arbete.&&
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&

Genomförande&

Termin&1& varje&vecka& & totalt&15&observationer& alt& 8&

Termin&2& varannan&vecka& totalt&8&observationer& alt& 8&

Termin&3& varannan&vecka& totalt&7&observationer& alt& 4&

& & & TOTALT&30&Obs.tillf&(max)& 20&(min)&

&

Sammanfattande&om&genomförande&

• Lära&mig&mer&om&spädbarnsutveckling&som&en&del&i&min&utbildning&
• Tonvikten& läggs& på& barnets& utveckling& av& sina& relationer,& förmågor& och&

aktiviteter&samt&på&önskan&att&se&barnet&i&dess&dagliga&miljö&utan&att&familjen&
förändar&sina&vanor&till&följd&av&observatörens&närvaro.&

• Observatören& är& lyhörd& för& familjens& behov,& men& utför& inte&
uppdrag/arbetsuppgifter&

• Observatören& har& sin& utgångspunkt& i& barnet& och& att& leva& sig& in& i& barnets&
situation&så&mycket&som&möjligt.&

&

TACK,&med&förhoppning&om&fortsatt&kontakt&och&möten!&

Åre&2013J09J09&

&

Maria&Kjellgren&

Psykoterapeutstudent&Umeå&universitet&
Barn&och&Elevhälsan&Åre&kommun&
070J263&59&51&
maria.kjellgren@are.se&
&&
&
Britta&Sundberg,&handledare,&Umeå&Universitet&
090J786&64&18&/&0703J90&15&44&
!
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Bilaga 2. 

! ! SAMTYCKE!*!FÖRÄLDRAR!

!

!

!

!

Samtycke!för!deltagande!i!studie!”Spädbarnsobservation”!

!

Härmed!samtycker!jag!till!att!deltaga!i!nämnda!studie,!vilket!betyder!att!medverka!i!eventuellt!
förekommande! samtal/intervjuer! samt! att! forskaren! får! göra! spädbarnsobservationer! enligt!
uppgjord! överenskommelse.! Jag! har! tagit! del! av! såväl! skriftlig! som! muntlig! information! om!
studiens!syfte!och!upplägg.!Jag!har!också!informerats!om!innebörden!av!mitt!deltagande,!att!jag!
när!som!helst!kan!avbryta!min!medverkan!utan!att!detta!på!något!sätt!får!konsekvenser!för!mig!
eller!barnet.!!!!! ! ! !Det!jag!berättar!eller!det!som!observeras!kommer!att!behandlas!på!ett!sådant!
sätt!att!min!identitet!inte!röjs.!

!

Datum!och!ort:!

!

!

Namn:!

!

!

!

!

!


