
Mitt sinn og ditt sinn, når jeg mister deg 
 

En empirisk studie av sammenhengen mellom grad av utrygg 

tilknytning og foreldres reflekterende funksjon rundt en 

omsorgsovertakelse i regi av barnevernet. 

 

 
 

 

Tonje Moe og Catrin Eide 

 

Levert som hovedoppgave ved Psykologisk institutt 

Universitetet i Oslo 

Våren 2011 
 



 



I 

 

Sammendrag 
 
Tittel:  ”Mitt sinn og ditt sinn, når jeg mister deg: En empirisk studie av sammenhengen 

mellom grad av utrygg tilknytning og foreldres reflekterende funksjon rundt en 

omsorgsovertakelse i regi av barnevernet”. 

Forfattere: Tonje Moe og Catrin Eide 

Veileder: Førsteamanuensis Annika Melinder 

 

Denne studien er en del av forskningsprosjektet ”Plasseringsstudien” ved Enhet for 

Kognitiv Utviklingspsykologi (EKUP), Psykologisk Institutt, Universitetet i Oslo. Prosjektet 

har som formål å undersøke ulike aspekter knyttet til barn og foreldres opplevelse av en 

omsorgsovertakelse i regi av barnevernstjenesten. Den foreliggende delstudien har et 

tverrsnittlig, korrelasjonelt design med fokus på sammenhengen mellom foreldres grad av 

utrygg tilknytning og deres evne til å mentalisere i kontekst av en omsorgsovertakelse, målt 

en uke etter plassering.  

Plasseringsstudien er, så langt vi kjenner til, unik i det henseende at forskere har fått 

lov til å delta under en omsorgsovertakelse. Dette sikrer studien en høy økologisk validitet, 

og innsyn i en sensitiv hendelse som aktiverer tilknytningssystemet. Kvasieksperimentell 

kontroll sikres ved at en forsker fra prosjektet er med som observatør under plasseringen. 

Observatøren kartlegger barnas emosjonelle aktiveringsnivå gjennom observasjon under 

omsorgsovertakelsen. En uke etter plasseringen møter en annen medarbeider på prosjektet 

foreldrene, og intervjuer dem om hendelsen. Utvalgte spørsmål fra plasseringsstudiens 

intervjuguide benyttes som grunnlag for skåring av foreldres mentalisering gjennom 

skåringsprinsipper for Parental Reflective Function (Slade, Bernbach, Levy og Locker, 

2004). Foreldrenes tilknytning måles gjennom selvrapportering av spørreskjemaene 

Relationship Questionaire (Hazan og Shaver, 1987) og Experiences in Close Relationships 

(Brennan, Clark og Shaver, 1998).  

På bakgrunn av foreliggende teori og empiri, predikerte vi at foreldre med høyere grad av 

utrygg tilknytning ville vise en lavere grad av mentaliseringsevne. Videre forventet vi å finne 

at barnas emosjonelle aktivering under omsorgsovertakelsen ikke ville virke inn på 

sammenhengen mellom tilknytning og mentalisering hos foreldrene.  

I tråd med vår første prediksjon, fant vi at foreldre med høyere skåre på den unnvikende 

tilknytningsdimensjonen mentaliserte dårligere enn foreldre med lavere skåre på denne 
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dimensjonen.Vi fant imidlertid ingen signifikant sammenheng mellom skårer på den 

engstelige tilknytningsdimensjonen og mentaliseringsskåren. Våre funn er således delvis i 

samsvar med vår hovedhypotese, men indikerer en ytterligere, og dimensjonsavhengig, 

nyanse av sammenhengen mellom grad av utrygg tilknytning og mentalisering. Som forventet 

fant vi at barnas emosjonelle aktiveringsnivå ikke påvirket individuelle forskjeller i 

foreldrenes evne til å mentalisere.  

Funnene i den foreliggende studien er et empirisk bidrag til tilknytningsteoretisk 

forankret mentaliseringsteori. Kunnskapen er også relevant for helse- og barnevernsarbeidere 

som samarbeider med foreldre som har mistet omsorgen for egne barn. 

 

Forfatterne av delstudien har vært involvert i hovedstudiens virke siden prosjektets 

oppstart i 2007. Bidraget har vært fordelt på alle operative faser i prosjektet; ved 

intervjuoppfølging av foreldre og barn og ved skåring, koding og transkribering av det 

innhentede datamaterialet. Som et ledd i kompetanseheving ved Enheten for Kognitiv 

Utviklingspsykologi har den ene forfatteren, T.M., gjennomført kurset ”Reflective 

Functioning Training on the Parent Development Interview” ved Anna Freud Centre, 

London, februar 2010. Kursdeltakelsen ble finansiert at EKUP, UiO. 
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Innledning 
 
“…da ringte barneverntjenesten og sa de ville snakke med meg med en gang. Jeg ble 

engstelig og redd. Det var en sjokkopplevelse for meg. Det var som om hjertet ble skrudd ut 

av kroppen. Jeg brukte all energi bare på å få puste”  

 

Utsagnet over er hentet fra en mors beskrivelse av den dagen hun mistet omsorgen for 

sitt åtte år gamle barn. I denne studien ønsker vi å belyse forholdet mellom foreldres grad av 

utrygg tilknytning og deres evne til å mentalisere i sammenhengen av en omsorgsovertakelse 

i regi av barnevernstjenesten. 

Lov om barn og foreldre § 30 (1981) definerer foreldreansvaret. I følge loven skal 

foreldre vise ansvar og omtanke for barnet, ivareta dets interesser og behov og sørge for 

forsvarlig oppfølging og forsyning. Videre sier loven at barnet ikke skal utsettes for vold, 

eller bli behandlet slik at den fysiske og psykiske helsen utsettes for fare. I FN’s konvensjon 

om barnets rettigheter § 3.1 (1989) blir det slått fast at “Ved alle handlinger som berører barn, 

enten de foretas av offentlige eller private velferdsorganisasjoner, domstoler, administrative 

myndigheter eller lovgivende organer, skal barnets beste være et grunnleggende hensyn”. Til 

tross for at barnets beste skal være det primære hensynet, følger barnevernet i Norge i stor 

grad det biologiske prinsipp. Dette innebærer at barnevernet kun flytter barn fra biologiske 

foreldre i de tilfellene der det vurderes helt nødvendig (Lindboe, 2008). Når barnevernet 

trosser det biologiske prinsipp ligger det derfor oftest alvorlige bekymringer og meldinger 

bak, og foreldrenes evne til å ivareta sine barns behov vurderes som betydelig svekket. 

Menneskers streben etter å forstå oss selv og andre er av de mest naturlige og kritiske 

aspekter ved det å være menneske. Studier viser at foreldres evne til å møte sine barns behov, 

har en positiv sammenheng med deres evne til å sette seg inn i barnas underliggende 

intensjoner og følelser (Grienenberger, Kelly og Slade, 2005). Evnen til å forstå ytre aspekter 

av virkeligheten ut fra indre tilstander refereres til som mentalisering (Fonagy og Target, 

2005). Mentalisering som fenomen er godt forankret i tradisjonell, så vel som nyere teori og 

empirisk forskning. Fenomenet representerer en betydningsfull utvidelse av forståelsen for 

tilknytning, regulering av affekt, og samspill i nære relasjoner (Fonagy og Target, 2005).  

Den positive sammenhengen mellom trygg tilknytning og mentaliseringsevne er 

allerede godt etablert (Fonagy og Bateman, 2008; Fonagy, Steele, Moran, Steele og Higgit, 
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1991). Studier viser at personer med trygg tilknytning har en større evne til å gå inn i, og 

reflektere rundt egne og andres mentale tilstander (Slade, Grienenberger og Bernbach, 2005).  

Plasseringsstudien gir en unik tilgang på et materiale der foreldre forteller om sin 

opplevelse av å fratas omsorgen for eget barn, bare en uke etter barnevernets plassering. Med 

tanke på at disse personene er foreldre som ikke tilfredsstiller de kriterier som etter lov om 

barnevern konstituerer god nok omsorg, er det aktuelt å undersøke evne til mentalisering i 

nettopp denne populasjonen. 

I en situasjon der foreldre og barn og skilles fra hverandre, er det svært sannsynlig at 

partenes tilknytningssystem aktiveres. En omsorgsovertakelse kan i tillegg tenkes å være en 

svært emosjonelt belastende hendelse for både foreldre og barn, der det stilles store krav til 

følelsesmessig regulering. Den positive sammenhengen mellom tilknytning og mentalisering, 

ligger til grunn for vårt ønske om å undersøke sammenhengen mellom foreldres tilknytning 

og deres evne til å mentalisere rundt en situasjon som aktiverer tilknytningssystemet.  

Plasseringsstudien, som denne delstudien er en del av, gjør det mulig å undersøke 

foreldres evne til mentalisering bare en uke etter separasjonen av barn og foreldre. Så vidt vi 

kjenner til, er det ikke tidligere publisert studier som tar for seg denne type data på 

sammenhengen mellom tilknytning og mentalisering. En omsorgsovertakelses natur og 

omfang gjør det plausibelt å tenke seg at foreldrenes tilknytingssystem på intervjuets 

tidspunkt fremdeles er aktivert. Plasseringsstudien gir dermed en unik mulighet til å måle 

sammenhengen mellom mentalisering og tilknytning i en situasjon der begge systemer kan 

antas å være aktivert samtidig.  

Innledningsvis vil teori og forskning på tilknytning og mentalisering gjennomgåes. 

Mentalisering som begrep vil presenteres med et hovedfokus på Peter Fonagys 

konseptualisering og operasjonalisering av mentaliseringskonstruktet, kalt reflekterende 

funksjon. Sammenhengen mellom tilknytning og mentalisering rundt en omsorgsovertakelse 

vil belyses ut fra empiri og antakelser hentet fra sosial bio-feedback-teori, dynamisk 

ferdighetsteori og konseptualisering av foreldres reflekterende funksjon. 

 

Tilknytning 
”Når han skjønte det på fredag, for jeg tror ikke det gikk opp for han før da (…), da 

tok han hodet sitt og så tok han, inn i skovindu, i skobutikken, og dælja hodet inn og sa ’jeg 

skal ikke bort’. Så begynte han å hylskrike, og jeg ga han en klem og sa ’slapp av, gutten 
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min’. Prøvde å roe han ned, og så gikk han bortover (…), vinket til jentene og bare gråt 

videre bortover veien. Og det var egentlig da jeg skulle si hade til han, for jeg skulle egentlig 

ikke være med å følge han ut til fosterforeldrene. For jeg skulle prøve å holde meg, liksom. 

Men da jeg pratet med han på kvelden, og lurte på om han hadde roet seg ned og hvordan det 

gikk, så spurte han ’mamma, kan du vær så snill å være med å følge meg utover?’. Da syntes 

jeg, ja, jeg får prøve å holde meg. Bite tenna sammen. I og med at jeg har sagt til ”Petter” at 

jeg skal stå der til det siste for deg”.  

 

I utsagnet over forteller en mor om hvordan hennes ti år gamle sønn reagerte under 

omsorgsovertakelsen og hvordan hun selv forsøkte å regulere og trøste ham. Bowlby (1973) 

beskriver tilknytningsatferd som en grunnleggende, adaptiv mekanisme som utløses ved 

separasjon fra tilknytningsobjeket. Bowlby (1969, 1973) argumenter i sin tilknytningsteori 

for et universelt menneskelig behov for å danne nære, affektive bånd. Studier viser hvordan 

helt nyfødte barn søker oppmerksomhet hos den personen som oppholder seg nærmest barnet 

(Trevarthen, 2005). Det er imidlertid gjensidigheten i de tidlige relasjoner som er av 

avgjørende betydning for normalutvikling hos pattedyr, også for mennesket (Fonagy, Gergely 

og Target, 2007). Hos tilknytningsobjektene eksisterer et nedarvet atferds- og 

motivasjonssystem, komplimentært til tilknytningssystemet hos barnet (Klette, 2007). 

Tilknytningssystemet kan forstås som en biososial mekanisme for homeostatisk regulering 

(Fonagy, Gergely og Target, 2007). Studier viser at enkle selvregulerende strategier er 

medfødt (Tronick, 1989). Strategiene er spedbarnets bidrag i det dyadiske 

reguleringssystemet som utvikles i samspillet mellom barn og tilknytningsobjekt (Tronick, 

1989). Gjennom dette systemet blir barnets reaksjoner forstått og respondert på av 

omsorgsgiver, og barnet oppnår emosjonell regulering (Fonagy, Gergely, Jurist og Target, 

2002a; Gianino og Tronick, 1988). Studier viser hvordan tilknytningsprosesser er avgjørende 

i utviklingen av hjernestrukturer som involverer emosjonsregulering (Nichols, Gergely og 

Fonagy, 2001; Schore, 2001).  

Det intersubjektive samspillet mellom barn og omsorgsgiver danner grunnlaget for 

barnets tilknytningsrepresentasjoner (Bowlby, 1969). Barnets tilknytningsatferd fasiliterer 

beskyttelse fra omsorgspersoner og sikrer en opplevelse av trygghet og sikker base for barnet. 

Bowlby (1969) argumenterer for at tilknytningssystemet igangsettes i spedbarnsalderen, 

opprettholdes og vedvarer gjennom voksenlivet. Det er i dag tilstrekkelig støtte for denne 

antagelsen (Sable, 2008). Gjennom barnets erfaringer, sammensatt av individets handlinger, 
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foreldrenes responser og tilknyttede affekter, vil tilknytningsmønstrene internaliseres og 

spesifikke forventninger dannes (Fonagy, Gergely og Target, 2007). Forventningene legges 

til grunn for utviklingen av et system for representasjon som Bowlby refererte til som “indre 

arbeidsmodeller” (Bowlby, 1969). Ainsworth (1985) utviklet den laboratoriebaserte 

prosedyren, Fremmedsituasjonen, for å observere barns indre arbeidsmodeller i aksjon. 

Gjennom dette arbeidet endret hun utviklingspsykologiens syn på emosjonell utvikling og 

bekreftet Bowlbys (1969, 1973, 1980) ideer om et relasjonelt opphav til individets 

grunnleggende evne til å danne og opprettholde relasjoner (Ainsworth, Blehard, Walters og 

Walls, 1978).  

Tanken om indre arbeidsmodeller støttes i nyere forskning, og studier viser hvordan 

barns tidlige samspill med inntonede tilknytningspersoner danner grunnlaget for adaptive 

atferdsmønstre. (Schore, 2001; Mohaupt, Holgersen, Binder og Nielsen, 2006). Bowlby 

hevdet at de indre arbeidsmodellene dekker potensiell, ikke bare erfart, virkelighet og 

representerer prototyper for alle senere relasjoner (Bowlby, 1969). I senere tid er det vist stor 

interesse for kontinuiteten av forholdet mellom tilknytning i barndom og tilknytning i voksen 

alder. Omfattende longitudinelle studier har vist 68–75 prosent korrespondanse mellom 

tilknytning i spedbarnsalder og tilknytning som voksen (Main 1997; Hamilton, 1994). 

Sammenhengen mellom foreldre og barns tilknytning, har også vært gjenstand for interesse 

og forskning. Studier viser at det er tre til fire ganger mer sannsynlig at barn med trygt 

tilknyttede foreldre selv utvikler trygg tilknytning (IJzendoorn, 1995; Steele, Steele og 

Fonagy, 1996). Dette er også tilfelle der foreldrenes tilknytning er målt før barnets fødsel 

(Fonagy, Steele og Steele, 1991). Som en støtte til tilknytningens kontinuitet og 

transgenerasjonelle overføring, viser undersøkelser at foreldre har en tendens til å respondere 

på sine barns tilknytningsbehov, slik at deres egne tilknytningsrepresentasjoner bevares 

(Fonagy, Steele, Moran, Steele og Higgit, 1991). 

Forskning har vært opptatt av sammenhengen mellom tilknytning og relasjonelle 

ferdigheter. Fonagy og Target (2005) argumenterer for at tilknytning fasiliterer utviklingen av 

sosialkognitive ferdigheter nødvendige for interaksjon med andre mennesker. I en studie av 

ungdommer hvor forholdet mellom tilknytning og sosial interaksjon ble målt, fant man blant 

annet at ungdommer med trygg tilknytning rapporterer høyere nivå av intimitet, glede , 

inititativ til kontakt og positive emosjoner knyttet til samspill med andre mennesker, enn 

ungdommer med engstelig eller unnvikende tilknytning (Tidewell, Reis og Shaver, 1996).  
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Sammenhengen mellom sosiale erfaringer og utvikling av hjernen er også viet 

betydelig empirisk interesse. Data innhentet fra laboratoriebasert forskning på dyr indikerer at 

sosiale faktorer har direkte innvirkning på utviklingen av grunnleggende prosesser i hjernen 

(Champagne, Chretien, Stevenson, Zhang, Gratton og Meaney, 2003; Francis, Szegda, 

Campell, Martin og Insel, 2003).  Hvis tilknytning, som utviklet gjennom tidlige sosiale 

erfaringer,  viser seg å være en vesentlig medierende faktor i utviklingen av komplekse 

hjernestrukturer (Fonagy, Gergely og Target, 2007; Nichols, Gergely og Fonagy, 2001; 

Schore, 2001), kan mekanismene bak tilknytningsrelasjonene antas å være langt mer enn en 

opplevelse av trygghet og sikker base alene (Fonagy og Target, 2005; Bowlby, 1969).  

 
Måling av tilknytning hos voksne.  

Main, Kaplan og Cassidy (1985) var tidlig ute med å måle tilknytning hos voksne. De 

utførte en rekke studier relatert til voksnes tilknytningserfaringer i egen barndom. Med 

forankring i dette arbeidet utviklet de et strukturert klinisk instrument, The Adult Attachment 

Interview, heretter kalt AAI, for å undersøke voksnes arbeidsmodeller i forhold til 

tilknytning. Spørsmålene i AAI krever at intervjuobjektet har tilgang på, og utbroderer, 

narrativer om komplekse og sensitive mentale tilstander knyttet til tidlige 

tilknytningserfaringer (Main, Kaplan og Cassidy, 1985; Main og Goldwyn, som referert i 

Fonagy, Gergely og Target, 2007 ). Dette innebefatter narrativer relatert til hendelser som 

separasjon, tap, traumer og avvisning (Bartholomew og Horowitz, 1991).  

Gjennomføringen av AAI er tidkrevende og innebærer en omfattende opplæring for 

administrering og skåring. Tilknytning hos voksne kan imildlertid også måles ved bruk av 

langt mindre omfattende selvrapporteringsskjemaer. I vår studie benytter vi oss av en slik 

tilnærming, der voksnes erfaringer i parforhold ligger til grunn for kartlegging av tilknytning.  

Ved studier av omsorgsgiving i parforhold, har man funnet positive sammenhenger 

mellom tilknytningsatferd i voksen alder og tidlige tilknytningserfaringer (Cassidy, 2001). 

Hazan og Shaver (1987) konseptualiserte romantisk kjærlighet som en tilknytningsprosess – 

en biososial prosess hvor affektive bånd dannes mellom voksne på samme måte som 

affektive bånd formes tidligere i livet mellom spedbarn og omsorgsgiver. 

Nøkkelkomponenter fra tilknytningsteori ble overført til passende begreper for romantisk 

kjærlighet, og et instrument basert på selvrapportering ble utviklet for å måle tilknytning hos 

voksne (Hazan og Shaver, 1987; Hazan og Shaver, 1990) 
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Bartholomew (1990; Bartholomew og Horowitz, 1991) utvidet Hazan og Shavers 

(1987, 1990) romantiske tilknytningsmål, og basert på Bowlbys (1973) begreper om indre 

arbeidsmodeller ble det utviklet et selvrapporteringsskjema, Relationship Questionnaire, 

heretter kalt RQ. Det kliniske instrumentet beregner tilknytning hos voksne gjennom én 

dimensjon for individets arbeidsmodell av seg selv og én dimensjon for individets 

arbeidsmodell av andre. De to dimensjonene danner grunnlaget for fire prototypiske 

tilknytningsstiler. Mål på voksnes tilknytningsstil ved RQ er moderat til høyt assosiert med 

andre tilknytningsmål, med korrelasjoner fra .54 til .72 (Ognibene & Collins, 1998). 

Brennan, Clark og Shaver (1998) utviklet et selvrapporteringsskjema, Experiences in 

Close Relationships – heretter kalt ECR, for måling av tilknytning hos voksne. Tilknytning 

klassifiseres i to dimensjoner: 1) engstelighet, frykt for avvisning og hyperaktivering av 

tilknytningssystemet og 2) unnvikelse, ubehag med nærhet og deaktivering av 

tilknytningssystemet. Fenney (1995) argumenterer for at Brennan, Clark og Shavers 

tilknytningsdimensjoner kan sees i sammenheng med tilknytningsstilene i RQ. 

Unnvikelsesdimensjonen, fra ECL, relateres til RQs tilknytningsstiler engstelig–unnvikende 

og avvisende–unnvikende, mens engstelighetsdimensjonen relateres til engstelig–unnvikende 

og avhengig.  

Studier viser at selvrapporteringsskjemaer korrelerer positivt med det langt mer 

omstendelige AAI (Bartholomew og Horowitz, 1991; Bartholomew og Shaver, 1998; Griffin 

og Bartholomew, 1994; Shaver, Belsky, og Brennan, 2000).  

Tilknytning er altså et atferds- og motivasjonssystem, med kvalitativt individuelle 

forskjeller, som er tilstede gjennom livsløpet. Det aktiveres når tilknytningsrelasjonen trues, 

som for eksempel ved en separasjon. Plasseringsstudiens unike kontekst av en autentisk 

separasjon av barn og foreldre, gjør det aktuelt å undersøke tilknytningens effekt på 

individuelle forskjeller, i forhold til en situasjon der tilknytningssystemet aktiveres. 

 

Mentalisering 
 

“Jeg tror ikke det egentlig har gått opp for han før. Jeg tror egentlig han stenger av 

følelsene inni seg bare. Ja, er ute, på skolen hele dagen og gjemmer seg bak det at han, at 

han ikke kjenner på følelsene, liksom. Men om det kommer om kvelden når han skal sove, det 

vet jeg ikke. For jeg spurte han hvorfor han ikke svarer på meldinger. Jeg klarer ikke, 

mamma, sa han da. Og da regner jeg med, sånn som jeg kjenner han da, at han synes det var 
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koselig å få melding, men at han ikke klarer å svare tilbake fordi det gjør vondt og han 

savner”.  

 

I utsagnet over forteller en mor om sine tanker rundt sin elleve år gamle sønns 

opplevelse av å ha blitt flyttet fra hjemmet og til en fosterfamilie. Begrepet mentalisering 

viser til slike mentale prosesser, der individet tolker sine egne og andres handlinger som 

meningsfulle, på bakgrunn av intensjonelle mentale tilstander som ønsker, tanker, følelser og 

behov (Bateman og Fonagy, 2004). Innenfor psykoanalytisk litteratur kan ideer om mentale 

prosesser som mer eller mindre overlapper med mentaliseringsbegrepet, spores helt tilbake til 

Freuds (1911) tanker om skillet mellom primære og sekundære prosesser. Det Freud refererte 

til som ”Bindung” beskriver et skille fra en fysisk og umiddelbar opplevelsesmodus, til en 

kvalitativt forskjellig og assosiativ evne til å representere indre og til dels usynlige aspekter 

ved virkeligheten. Bion (1962, 1967) refererer til noe av det samme i sitt begrep ”alpha-

funksjon”, nemlig evnen til å tenke om tankene. En slik evne til representasjon er også å finne 

igjen i Winnicotts (1971) ide om ”transitional space” der virkelighet og fantasi overlapper, 

der tanker og følelser kan forestilles og lekes med som om de var virkelige, og der 

virkeligheten kan dekonstrueres som om den var fantasi. Tidlig psykoanalytisk litteratur 

beskriver hvordan svikt i evnen til å representere tanker og følelser er knyttet til ulike former 

for aktivering av forsvar, og utviklingsmessig er preget av erfaringer i nære relasjoner. Evnen 

til å sette seg inn i andre menneskers sinn er også viet betydelig empirisk interesse innenfor 

nevrovitenskapelig, kognitiv og utviklingspsykologisk forskning (Arranz, Artamendi, 

Olabarrieta, Martin, 2002; Baron-Cohen, 1991, 1995; Clarc-Carter, 1998; Meins, 

Fernyhough, Russel, Pears og Moses, 2003). Denne delstudien tar utgangspunkt i Fonagys 

perspektiv og operasjonalisering av mentaliseringkonstruktet, forankret i en 

tilknytningsteoretisk, psykodynamisk forklaringsmodell.   

Fonagy, Target, Steele og Steele (1998) definerer mentalisering som den 

bakenforliggende mekanismen for evnen til å tenke om følelser og følelsenes effekt på atferd 

(Fonagy, Gergely, Jurist og Target, 2002b). De argumenterer for at tilknytningens adaptive 

verdi ligger i å sikre nærhet til en omsorgsgivende voksen, i en relasjon hvor sosialkognitive 

evner som mentalisering kan utvikles (Fonagy, Gergely, Jurist og Target, 2002b). I den 

senere tid er det rettet økt oppmerksomhet mot hvordan menneskers evne til å mentalisere 

henger sammen med tilknytning og ulike former for sosial fungering og tilpasning. Fonagy, 
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og forskningsmiljøet rundt han, står ansvarlig for en omstendelig empiri innen feltet, med 

teoretiske, så vel som kliniske implikasjoner.  

Reflekterende funksjon  
Fonagys syn på mentalisering som befestet i tilknytning, kommer til uttrykk i hans 

operasjonalisering av konstruktet. Reflekterende funksjon (vår oversettelse av ”Reflective 

Function”), heretter også kalt RF, er hans betegnelse på mentalisering slik det uttrykkes i 

narrative gjengivelser av tilknytningserfaringer (Fonagy, Target, Steele og Steele, 1998). 

Skårer på RF-skalaen representerer således en kvantifisert indeks på tilkytningsrelatert 

mentalisering (Fonagy, Target, Steele og Steele, 1998).  

RF-skalaen ble først utviklet i forbindelse med the London Parent-Child Study 

(Fonagy, Steele, Moran, Steele og Higgit, 1991) der interessen for sammenhengen mellom 

foreldre og deres barns tilknytning ble undersøkt (Fonagy, Steele og Steele, 1991). Fonagy og 

Target (1991; Fonagy og Target, 1997) postulerte at det ikke ville være tilstrekkelig å se den 

transgenerasjonelle overføringen av tilknytning i lys av rent kognitive og representasjonelle 

modeller. Ettersom tilknytningsrelasjonen både utvikler seg og inngår i reguleringen av 

intense og ofte negative emosjoner, argumenterte han for at den bakenforliggende 

mekanismen måtte inkludere evnen til å tenke om følelser og følelsenes effekt på atferd. 

 RF-skalaen ble utviklet med utgangspunkt i svar på tilknytningsmålet AAI (Main, 

Kaplan og Cassidy, 1985). Således måles reflekterende funksjon ut fra eksplisitte forsøk på å 

luke ut mentale tilstander i forståelsen av observerbar atferd eller følelsesuttrykk i kontekst av 

tilknytning. Skåringen baserer seg på kriterier som omhandler ulike aspekter ved evnen til å 

reflektere rundt mentale tilstander som intensjoner, følelser og behov. Kriteriene henviser til 

individets forståelse for at mentale tilstander ikke nødvendigvis uttrykkes direkte, og kan 

være avhengig av ikke-observerbare aspekter ved situasjonen. Evne til å ta høyde for 

utviklingmessige forhold i tolkning av atferd og indre tilstander, er også et kriterium som 

tillegges vekt. Ettersom skalaen måler reflekterende funksjon slik det uttrykker seg i 

tilknytningsnarrativer, er RF et mål på tilknytningsrelatert mentalisering, og ikke et mål på en 

generell evne til sosialkognitiv perspektivtaking (Slade, Grienenberger, Bernbach, Levy og 

Locker, 2005).  

Foreldres RF og utviklingen av tilknytning og mentalisering 
En studie utført av Fonagy, Steele, Moran, Steele og Higgit (1991) viser at høy RF-

skåre hos foreldre korrelerer positivt med trygg tilknytning hos barnet. Studien viser at 
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sannsynligheten for å ha trygt tilknyttede barn var tre til fire ganger så høy hos foreldre med 

god mentaliseringsevne, som hos foreldre med lavere grad av reflekterende funksjon. 

Omsorgsgivers mentaliseringskapasitet ser dermed ut til å fasilitere utviklingen av trygg 

tilknytning hos barnet. Trygg tilknytning ser igjen ut til å fasilitere utvikling av mentalisering. 

Studier av barns mentaliseringsevne ved femårs alder viser positive korrelasjoner med barnas, 

så vel som foreldrenes, tilknytning (Fonagy, 1997). Sammen tyder disse resultatene på at 

foreldres evne til reflekterende funksjon er med på å fremme barnets utvikling av 

mentalisering. Trygg tilknytning antas å være en medierende faktor. Sammenhengen mellom 

grad av trygg tilknytning og evne til reflekterende funksjon ser også ut til å være tilstede hos 

voksne, der studier viser at RF-skårer korrelerer positivt med trygg tilknytning målt ved AAI 

(Fonagy, Steele, Moran, Steele & Higgit, 1991). Foreliggende empiri og teori på området gir 

lite støtte til antakelsen om et motsatt forhold, der grad av utrygg tilknytning har en positiv 

sammenheng med evne til å mentalisere. 

Forskningen tyder altså på at mennesker med trygg tilknytning allerede fra 

barndommen av viser en større evne til mentalisering, og også som voksne er bedre rustet til 

å forstå egen og andres atferd på bakgrunn av underliggende mentale tilstander. Fonagy 

(1998) argumenterer for at trygge tilknytningsrelasjoner tilbyr en kontekst som gir barnet 

mulighet til å utforske omsorgsgiverens sinn og på denne måten lærer om mentale tilstanders 

natur. Prosessen er imidlertid intersubjektiv, der barnets utvikling av mentalisering fasiliteres 

gjennom omsorgsgivers bestrebelser etter å forstå og romme barnets indre opplevelse 

(Fonagy, 1998).  

Sosial interaksjon og mentalisering 
Fonagy og Target (1997) antar at foreldres evne til å mentalisere tillater dem å forstå 

sitt barns atferd og følelsesuttrykk i lys av bakenforliggende intensjoner, følelser og behov. 

Ut fra sosial bio-feedbackteori (Gergely og Watson, 1996) argumenterer han for at foreldres 

evne til å speile barnets indre opplevelse gir barnet en mulighet til å oppdage og internalisere 

sin mentale tilstand slik den forstås og representeres av omsorgsgiveren. Ved at 

omsorgsgivers speiling ikke er identisk med barnets emosjonsuttrykk, markeres en atskilthet 

mellom de to. Barnets uttrykk speiles tilbake i regulert form, og kan på denne måten gi 

mening til og roe barnets affektive opplevelse (Stern, Hofer, Haft og Dore, 1985; Tronick, 

Als, Adamson, Wise og Brazelton, 1978). Studier av spedbarn tyder på at en slik speiling 

også fasiliterer utviklingen av et representasjonelt system, kjennetegnet av et skille mellom 
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den indre og den ytre verden, og mellom egen og andres tilstand (Watson, 1985). Uten en 

evne til å representere indre og ytre tilstander, vil barnet erfare indre opplevelser som en 

direkte refleksjon av verden utenfor (Fonagy og Target, 1996). Fonagy (1998) argumenterer 

for at en sammenfallende opplevelse av indre og ytre virkelighet vil kunne være stressende. 

Egne følelser, som for eksempel frykt, vil kunne tolkes som et direkte uttrykk for at noe der 

ute virkelig er farlig. Andres følelsesuttrykk, som for eksempel sinne, vil kunne forstås som 

et tegn på at barnet selv er slemt. Omsorgsgivers representasjon av barnet, og deres speiling 

av denne, kan dermed sees å ha en regulerende effekt på barnets affektive opplevelse og 

organisering av selvet (Fonagy og Target, 1997; Gergely og Watson, 1996).  

Perrys (1997) studier av omsorgsdepriverte barnehjemsbarn støtter antakelsen om 

betydningen av sosial interaksjon for utvikling av mentalisering. Disse barna viser betydelige 

tap av kortikal funksjon i områder senere identifisert som hjernens mentaliseringsnettverk 

(Centelles, Assaiante, Nazarian, Anton og Schmitz, 2011).  På samme måte som trygge 

tilknytningsrelasjoner kan fasilitere barnets utforskning og forståelse for mentale tilstander, 

argumenterer Fonagy (1998) for at relasjoner preget av omsorgssvikt, utrygghet og/eller 

utilgjengelige omsorgspersoner kan hemme utviklingen av mentalisering. Studier viser at 

barn som har vært utsatt for omsorgssvikt i mindre grad evner å beskrive mentale tilstander 

med ord (Beeghly og Ciccetti, 1994). Studier av førskolebarn som har vært utsatt for misbruk 

viser at disse barna har en nedsatt evne til å løse oppgaver som krever mentaliseringkapasitet 

(Macfie, Cicchetti og Toth, 2001). 

I tilknytningsrelasjoner der foreldre ikke mestrer å regulere sine barn, kan barnet lære 

å fortolke foreldrenes affektive responser og tilbakespill som tegn på fare (Field, 1994; 

Tronick, Ricks og Cohn, 1982). Fonagy (2003) argumenterer for at barn, som en konsekvens 

av dette, kan utvikle en forsvarspreget mestringsstrategi hvor fortolkning av andres atferd 

hemmes (Fonagy, 1991). Det å sette seg inn i en misbrukende eller utilgjengelig 

omsorgsgivers sinn kan være skremmende for barnet fordi det aktiverer negative 

representasjoner av dem selv og andre. På denne måten kan mentalisering utløse vonde 

følelser knyttet til selvet, og en utrygghet i forhold til andre menneskers intensjoner. 

Begrenset mentalisering kan i slike tilfeller være hensiktsmessig, da det gir individet en 

mulighet til å beskytte seg fra truende forestillinger (Fonagy, Target, Gergley, Allen og 

Bateman, 2003).   

Forskning tyder på at en betydelig proporsjon av mennesker som har vært utsatt for 

interpersonlige traumer har en nedsatt mentaliseringskapasitet (Fonagy, 1997; Macfie, 
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Cicchetti og Toth, 2001) Studier viser at traumatiserte voksne har større vanskeligheter med å 

gjenkjenne og tolke emosjonelle ansiktsuttrykk (Fonagy, Target, Gergley, Allen og Bateman, 

2003). En studie av voksne utsatt for traumer, viste at individer i denne gruppen med høyere 

grad av unnvikende tilknytning hadde en ytterligere nedsatt RF (Levinson og Fonagy, 2004). 

Fonagy (1991) argumenterer for at voksnes mentaliseringsevne i visse sammenhenger kan 

kobles ut, motivert av en ubevisst forsvarsstrategi utviklet på bakgrunn av aversive 

tilknytningserfaringer i barndom. En slik svikt i mentaliseringskapasitet antas å være et 

resultat av barnets motivasjon for å beskytte seg fra å sette seg inn i en misbrukende eller 

utilgjengelig omsorgsgivers sinn (Fonagy, 1991). Studier av mennesker med ustabil 

personlighetsforstyrrelse tyder på at et slikt forsvar også kan aktiveres hos voksne, der 

mentaliseringsevnen svikter under prosessering av tilknytningsrelaterte erfaringer (Fonagy, 

1996). 

Sammen tyder forskningen på at utrygge tilknytningsrelasjoner kan hemme 

utviklingen av mentalisering ved å frarøve barnet viktige erfaringer for dannelsen av et 

representasjonelt system. Aversive erfaringer med omsorgsgivere kan også føre til en 

kontekstavhengig svikt i mentaliseringsevne, knyttet til prosessering av 

tilknytningserfaringer. 

Mentalisering som en dynamisk evne. 
Som nevnt, kan begrenset mentalisering i visse tilfeller være adaptivt, da det tillater 

individet å beskytte seg fra truende forestillinger av seg selv og andre. (Fonagy, Target, 

Gergley, Allen og Bateman, 2003). Fonagy argumenterer for at evne til å mentalisere ikke er 

konstant, men kan variere på tvers av relasjoner og kontekst. Han beskriver et slikt syn på 

utviklingen av mentalisering gjennom rammene av dynamisk ferdighetsteori (Fischer og 

Farrar, 1987). Ut fra dette perspektivet er mentalisering til å begynne med ikke å anse som en 

generell evne, men en ferdighet som utvikles innenfor spesifikke relasjoner, oppgaver og 

kontekster. Normalutvikling innebærer en bevegelse mot integrasjon, som etter hvert gir 

grunnlag for mer komplekse og sofistikerte kontrollsystemer (Bidell og Fischer, 1994). 

Mentalisering beskrives som et slikt kontrollsystem, som er viktig for regulering og 

organisering av selvet. Fonagy, Gergely, Jurist og Target (2002c) argumenterer for at en 

persons RF kan variere på bakgrunn av en organisering der noen arbeidsmodeller for 

interpersonlig interaksjon inkluderer større grad av mentalisering enn andre. 

Mentaliseringsevnen innenfor et område av interpersonlig interaksjon kan derfor ikke 
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nødvendigvis generaliseres til andre relasjoner og kontekster. På bakgrunn av tidligere 

beskrevet empiri argumenterer Fonagy (1998) for at tilknytningsrelasjonen representerer en 

kontekst der individer med aversive tilknytningserfaringer kan utvise nedsatt evne til 

mentalisering. En avkobling av mentaliseringskapasitet representerer i slike tilfeller en 

tilpasning som aktiveres i en spesifikk kontekst, og er ikke å regne som en generell mangel, 

eller fravær av evne til å mentalisere i andre sammenhenger. 

 Basert på tidligere tilknytningseerfaringer kan foreldre i plasseringsstudien med en 

høyere grad av utrygg tilknytning tenkes å besitte arbeidsmodeller som innebærer mindre 

mentalisering enn foreldre med større grad av trygg tilknytning. Det er derfor interessant å 

undersøke hvorvidt grad av utrygg tilkytning viser sammenheng med forskjeller i RF, slik det 

uttrykker seg i foreldrenes narrativ for omsorgsovertakelsen. 

Foreldres reflekterende funksjon 
Som nevnt er det i senere tid rettet økt oppmerksomhet mot foreldres evne til å 

mentalisere. På bakgrunn av Fonagy, Target, Steele og Steele (1998) metode for måling av 

RF har Slade, Bernbach, Grienenberger, Levy og Locker (2004) operasjonalisert et 

tilleggsmål som spesifikt tapper mentalisering i foreldrerollen. Foreldres reflekterende 

funksjon (vår oversettelse av ”Parental Reflective Function”), heretter også kalt fRF, er i 

likhet med RF et mål på tilknytningsrelatert mentalisering, men retter seg spesifikt mot 

foreldres forhold til sitt eget barn, i en pågående og stadig forandrende relasjon.  

Slade, Bernbach, Levy og Locker (2004) definerer fRF som den evnen foreldre har til 

mentalt å representere sitt barn som en person med følelser, intensjoner og ønsker, der barnets 

atferd tolkes gjennom forståelse for utviklingsmessige behov og begrensninger, samt 

endringer i indre tilstand (Aber, Belsky, Slade og Crnic, 1999). Slade, Grienenberger, 

Bernbach, Levy og Locker (2005) argumenterer for at det er foreldres evne til å reflektere 

rundt sine egne, så vel som sitt barns, mentale tilstander som tillater dem å skape en 

opplevelse av psykologisk og fysisk trygghet for sitt barn. Et sentralt kriterium for vurdering 

av fRF beskrives derfor som en villighet til å gå inn i, og forsøke å gi mening til barnets 

affektive opplevelse, uten selv å bli overveldet eller koble av mentaliseringskapasiteten 

(Slade, Bernbach, Grienenberger, Levy og Locker , 2004).  

Plasseringsstudien gir tilgang på et tilknytningsrelatert narrativ i en spesifikk relasjon 

mellom barn og foreldre. Det er derfor interessant å undersøke foreldrenes evne til 
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mentalisering gjennom det relasjonsspesifikke målet fRF, i forhold til en situasjon som 

nettopp aktiverer tilknytningssystemet. 

Barns emosjonelle aktivering og foreldres reflekterende funksjon 
Ved å ikke mentalisere i tilknytningsaktiverende situasjoner, kan foreldre oppnå en 

beskyttelse fra truende forestillinger knyttet til seg selv, barnet, og relasjonen dem imellom. 

På samme måte som foreldres atferd kan påvirke barnas emosjonelle regulering (Tronick, 

Ricks og Cohn, 1982) kan også barnets atferd påvirke foreldres reaksjoner (Sameroff, 1987). 

Studier av mennesker som har vært utsatt for traumer, viser at negativ emosjonell aktivering 

kan forstyrre kognitiv prosessering (Kaspi, McNally & Amir, 1995) Nevrovitenskapelige 

studier støtter antakelsen om en slik inferens (Simpson et al., 2000). Barns uttrykte negative 

emosjoner, som for eksempel frykt og tristhet, kan gjennom gjensidig påvirkning (Sameroff, 

1987) tenkes å bidra til aktivering av negative følelser, også hos foreldrene. Negative 

emosjoner kan tolkes som et tegn på at tilknytningsrelasjonen er truet (Bowlby, 1973), og en 

avkobling av mentaliseringskapasitet kan dermed tenkes å forekomme (Fonagy, 1998).   

En separasjon av barn og foreldre er en hendelse som truer tilknytningsrelasjonen 

(Bowlby, 1973). En omsorgsovertakelse der barn og foreldre separeres, kan dermed tenkes å 

aktivere foreldrenes tilknytningssystem og utløse negative emosjoner, uavhengig av barnas 

uttrykte reaksjoner. På tross av at barns emosjonelle aktivering kan tenkes å påvirke 

foreldrene, vil premissene for antakelsen om en avkobling av mentaliseringssystemet på 

bakgrunn av aktivering av negative tilknytningsrepresentasjoner, allerede være tilstede under 

en omsorgsovertakelse.  

Prediksjoner 
I denne studien undersøker vi sammenhengen mellom grad av utrygg tilknytning og 

evne til å mentalisere. På bakgrunn av gjennomgått teori og empiri har studien følgende 

hovedhypotese:  Vi predikerer at foreldre med høyere grad av utrygg tilknytning vil vise en 

lavere grad av fRF målt i kontekst av en omsorgsovertakelse. Som en underhypotese 

predikerer vi at barnas emosjonelle aktivering under omsorgsovertakelsen ikke vil virke inn 

på sammenhengen mellom tilknytning og mentalisering hos foreldrene i en situasjon som 

aktiverer tilknytningssystemet. 
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Metode 
 

Design 
Studien er del av forskningsprosjektet ”Plasseringsstudien” ved Enhet for Kognitiv 

Utvilklingspsykologi, Psykologisk Institutt, Universitet i  Oslo. Plasseringsstudien har som 

formål å undersøke ulike aspekter knyttet til barn og foreldres opplevelse av en 

omsorgsovertakelse i regi av barnevernstjenesten. Hovedstudien har et naturalistisk, 

kvasieksperimentelt design og er utformet som en prospektiv, longitudinell undersøkelse. 

Den foreliggende delstudien har et tverrsnittlig, korrelasjonelt design med fokus på 

sammenhengen mellom foreldres grad av utrygg tilknytning og deres evne til å mentalisere i 

kontekst av en omsorgsovertakelse. 

Utvalg 
Familiene som deltar i studien rekrutteres gjennom et samarbeid med 30 

barnevernskontorer fra fire fylker i Norge (Oslo, Akershus, Buskerud og Østfold). Det 

foreløpige utvalget i ”Plasseringsstudien" består av 39 saker. Sytten av de 39 sakene er utelatt 

i denne delstudien, fordi det ikke foreligger tilknytningsmål av foreldrene. En sak er utelatt 

fordi begge foreldrene i saken er intervjuet samtidig. Det endelige utvalget består derfor av 

21 foreldre, fordelt på 19 kvinner og 2 menn (9,1%).  

Etiske hensyn 
En atskillelse av barn og foreldre, der foreldrene mister sitt lovpålagte foreldreansvar 

og barna må flytte fra sine primære omsorgsgivere, er en sårbar og ofte svært stressende 

hendelse for både foreldre og barn. I forkant av prosjektet var det nødvendig med en prosess 

der hensynet til de involverte menneskenes påførte stress og belastning ble vurdert opp mot 

muligheten til å få verdifull kunnskap om foreldre og barns opplevelse av, og reaksjoner på 

en slik hendelse. Etter vurdering fra Rådet for Taushetsplikt og Forskning, konsesjon fra 

Barne- og likestillingsdepartementet, godkjennelse fra Regional Etisk Komité (REK), og 

tilrådning fra Datatilsynet, ble prosjektet iverksatt i tråd med etiske retningslinjer.  

Omsorgsovertakelsens natur byr på utfordringer knyttet til kravet om informert 

samtykke (Helsinkideklarasjonen). Ved akutte omsorgovertakelser er det problematisk å 

innhente et informert samtykke fra foreldrene i forkant av plasseringen, fordi foreldrene ikke 

er informert om omsorgsovertakelsen. Etter anbefalinger fra ovenfor nevnte instanser blir 
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følgende prosedyre for innhenting av informert samtykke gjennomført. I de planlagte sakene 

blir foreldrene kontaktet i forkant av omsorgsovertakelsen og spurt om de vil delta i 

prosjektet. De får informasjon om prosjektets hensikt og forløp, og skriftlig samtykke 

innhentes i forkant av plasseringen.  I de akutte sakene blir forskeren med på plasseringen, 

uten at det innhentes samtykke fra foreldrene i forkant. Et slikt unntak fra kravet om 

informert samtykke, tillater forskeren å delta som observatør under de akutte plasseringene. I 

etterkant av plasseringen tar saksbehandleren i barnevernet kontakt med foreldrene og 

undersøker om en forsker fra prosjektet kan ta kontakt. Der foreldrene samtykker til en slik 

henvendelse, blir foreldrene og/eller deres advokat kontaktes innen en uke etter plassering. 

De blir da informert om hensikten med prosjektet og forespurt om deltakelse. Skriftlig 

informert samtykke blir innhentet fra foreldrene som sier seg villig til videre oppfølging. 

Foreldrene får anledning til å stille spørsmål de måtte ha knyttet til prosjektet, og de 

informeres om at de når som helst under hele perioden har mulighet til å inndra sitt 

informerte samtykke om deltakelse. I sakene der foreldrene ikke ønsker å delta, blir nedtegnet 

informasjon fra plasseringen makulert, og ingen videre oppfølgning av foreldre, barn eller 

saksbehandlerne blir gjort. 

Foreldrene gir informert samtykke på vegne av sine barn til deltakelse i studien etter 

generelle retningslinjer (Helsinkideklarasjonen). Forskning som involverer sårbare barn og 

ungdommer krever imidlertid at det også tas hensyn til barnets meninger (Fisher, 2004). På 

en aldersadekvat måte innhentes det derfor et eget informert samtykke fra barna.  

Risikoen for å påføre allerede sårbare individer ytterligere stress er alltid tilstede i 

sensitive situasjoner og det er avgjørende at en slik belastning minimeres. Forskeren som er 

med under omsorgsovertakelsene inntar derfor en nøytral observatørrolle, i den hensikt å ikke 

utgjøre en ytterligere byrde for foreldre og barn. 

Mange av foreldrene som mister omsorgen for sine barn er i konflikt med barnevernet, og det 

blir derfor presisert at forskeren representerer en instans uavhengig av barnevernstjenesten.  

Målinger  
Emosjonell aktivering (se Appendiks A). Barnas emosjonelle aktiveringsnivå 

kartlegges under plasseringen og graderes på en fempoengsskala fra ikke tilstede (1) til svært 

høy grad (5). Skåringen baserer seg på forskerens observasjoner av atferdstegn som 

kroppsspråk, øyebevegelser og stirring/blikk, og på talemåte (Cassidy og Marvin, 1992).  
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Denne delstudien tar utgangspunkt i det gjennomsnittlige målet av barnas emosjonelle 

aktiveringsnivå. 

Reliabilitetstest. Etiske hensyn og krav om personvern tillater ikke at 

omsorgsovertakelsene filmes for reliabilitetstrening eller skåring av observert emosjonell 

opphisselse. Det ble derfor trent reliabilitet ved en analog situasjon. 

Reliabiliteten ble beregnet ved Cohens kappa (k), en utregning som tar høyde for tilfeldig 

enighet (Howell, 2002). Med et kriterium om eksakt enighet mellom forskerne på skåringen, 

ble k = 0.61, mens med kriterium om ett tillatt avvik ble k = 0.96.  

Intervjuguiden (/hukommelsesintervjuet). I tråd med hovedstudiens fokus på 

hukommelse for en stressende hendelse, er intervjuguiden utviklet og bygd opp som et 

hukommelsesintervju. Intervjuet inneholder åpne spørsmål om plasseringen, 

oppfølgingsspørsmål, og mer direkte spørsmål om spesifikke aspekter ved plasseringsdagen. 

Intervjuguiden er delt inn i tre deler. Del 1, spm 1–6, består av innledende spørsmål knyttet til 

foreldrenes bo- og familiesituasjon. Del 2 og 3, spm 7–59, består av spørsmål knyttet til 

plasseringsdagen. I denne delen av intervjuet blir foreldrene bedt om å skissere 

hendelsesforløpet under omsorgsovertakelsen, steg for steg. De blir bedt om å fortelle om 

sine egne  og sine barns emosjonelle reaksjoner og opplevelser under plasseringen og stilles 

direkte spørsmål knyttet til tid, sted, kontekst, utsagn og atferd på plasseringsdagen. Del 4, 

spm 60–74, konsentrerer seg om tiden etter plasseringsdagen. I denne delen blir foreldrene 

stilt spørsmål knyttet til egen opplevelse og håndtering av emosjonelle reaksjoner i etterkant 

av omsorgsovertakelsen. De blir også spurt om hvordan deres barn har det på nåværende 

tidspunkt, og om bakgrunnen for barnevernets avgjørelse om omsorgsovertakelse.  

Utvalgte spørsmål til fRF-variabelen. I samråd med Arietta Slade (personlig 

kommunikasjon, 17.11.2009), som har utviklet skåringsmetoden for fRF, er spørsmål 34 

(”Det er ofte vanskelig for både barn og foreldre når barna må flytte. Hvordan var det for x 

når /han/hun flyttet?”) med oppfølgingsspørsmål (”Hva gjorde hun/han?”, ”Hvilke følelser 

ga han/hun uttrykk for?”, ”Hva sa hun/han?”), spørsmål 61 (Hvordan synes du barnet ditt 

har det nå?”), spørsmål 62 (”Hvordan har du hatt det etter plasseringen?” ), og spørsmål 63 

(”Kan du fortelle meg hvorfor x måtte flytte? Hvorfor hun/ha ikke kunne bo hos deg 

lenger?”), plukket ut som mentaliseringsfordrende spørsmål i plasseringsstudiens 

intervjuguide. Spørsmålene referer til mentale tilstander og har fokus på foreldrenes 

opplevelse av emosjonelle aspekter ved omsorgsovertakelsen, både sine egne og barnas. 

Tilsammen utgjør spørsmålene grunnlaget for skåring av studiens avhengige variabel, fRF. 
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Som et ledd i sikring av validiteten til fRF-variabelen i intervjuguiden, gjennomførte 

forfatterne en eksplorerende faktoranalyse for å undersøke om de utvalgte spørsmålene lader 

til den samme latente variabelen. Korrelasjonsmatrisen viste at alle koeffisientene var over .3. 

Prinsipielle komponenters analyse viste at det var én komponent med eigenvalue over 1 som 

forklarte 83% av variansen alene (p=.000). Ved ettersyn i screeplottet var det en tydelig 

knekk etter den første komponenten. Faktoranalysen gir et statistisk mål på de teoretiske 

antakelsene om at spørsmål 34, 61, 62 og 63 tapper det samme underliggende konstruktet.  

Koding av fRF. Intervjuene skåres for fRF etter prinsipper for skåring av Parent Development 

Interview, heretter referert til som PDI (Aber, Slade, Berger, Bresgi og Kaplan, 1985; Slade, 

Aber, Berger, Bregsi, og  Kaplan, 2004; Slade, Bernbach, Grienenberger, Levy og Locker, 

2004; Slade Bernach, Grienenberger, Levy og Locker, 2005).  Skåringen er en kvalitativ 

tilnærming der spørsmålene i intervjuguiden skåres for nivå av fRF på en 11-punkts skala 

med ordinale verdier fra (-1) –9. Skåringen gir dermed en kvantifisert indeks på fRF, på et 

kontinuum fra lav til høy grad av reflekterende funksjon. Verdier under 5 indikerer en 

fraværende til varierende grad av referering til mentale tilstander. Benevning av mentale 

tilstander er nødvendig for at et utsagn skal kunne skåres for fRF, men er ikke tilstrekkelig 

for at utsagnet kategoriseres som mentaliserende. fRF-skårer over 5 indikerer imidlertid at 

personen evner å se sammenhenger mellom mentale tilstander og atferd, og/eller mellom 

ulike mentale tilstander. Et utsagn som klassifiseres som mentaliserende har per definisjon en 

skåre på 5 eller høyere, og kjennetegnes av tilstedeværelsen av ett eller flere tilfeller av RF-

kategorier. Den originale RF-manualen (Fonagy, Target, Steele og Steele, 1998) 

operasjonaliserer mentalisering ved beskrivelsen av fire generelle typer av RF. De samme 

typene benyttes ved koding av fRF (Slade, Bernbach, Grienenberger, Levy og Locker, 2004), 

og er også benyttet under koding av plasseringsstudiens materiale. 

De fire RF-kategoriene er:  

Type A. Bevissthet om mentale tilstanders natur, inndelt i 5 underkategorier (se figur 

1).  
Figur 1: Type A. Bevissthet om mentale tilstanders natur. 

A1 Bevissthet om at følelser og tanker ikke nødvendigvis kan observeres direkte 

A2 Bevissthet om at mentale tilstander kan skjules eller tildekkes 

A3 Anerkjennelse av at innsikt i andres mentale tilstander ut fra ytre tegn er begrenset 

A4 Forståelse for mentale tilstander som uttrykk for normativ atferd/forventninger. 

A5 Bevissthet om at mentale tilstander kan være uttrykk for forsvar 
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Eksempler på Type A hentet fra plasseringsstudien: 

”Hun virket skremt og usikker” (A1) 

”Det vet jeg ikke, hva ”Maria” følte inni seg. Men det var ikke noe som kom til uttrykk der og 

da, i hvert fall” (A3) 

”Jeg vet ikke. Altså, for meg så virker det som om hun har det bra. Men jeg sier det fordi jeg 

håper hun har det, ikke sant. Jeg har ikke noe annet valg. Så hva ellers skal jeg si”  (A5) 

 

Type B. Eksplisitt streben etter å luke ut mentale tilstander underliggende atferd , 

inndelt i 7 underkategorier (se figur 2).  
 

Figur 2. Type B Eksplisitt streben etter å luke ut mentale tilstander underliggende atferd 

B1 Forsøk på å forstå egen og andres atferd som et uttrykk for mentale tilstander 

B2 Forsøk på å forestille seg at følelser i en gitt situasjon ikke nødvendigvis er relatert til observerbare 

aspekter ved den samme konteksten 

B3 Eksplisitt uttrykk for forståelse for at deres egen og barnets opplevelse av en situasjon kan være 

forskjellig 

B4 Anerkjennelse av at egen mental tilstand kan virke inn på tolkning av andres følelser og intensjoner 

B5 Anerkjennelse av at egne og barnets mentale tilstander kan påvirke hverandre gjensidig, både på et 

interpersonlig og intrapersonlig plan 

B6 Bevissthet rundt hvordan andre kan ha oppfattet en selv, ut fra egne handlinger og observerbare 

reaksjoner 

B7 Spontan prosessering av mentale tilstander, slik det uttrykkes ved at de i intervjusituasjonen eksplisitt 

endrer perspektiv 

 

 

Eksempler på type B hentet fra plasseringsstudien er:  

”Det som får meg til å samle kreftene mine og ønske å bli bra igjen, er tanken på å få tilbake 

datteren min og være sammen med henne” (B1) 

”Jeg syntes det var litt trist jeg og, på en måte. Men samtidig så er det jo en lettelse, samtidig 

som det er trist. Det er liksom begge deler. Fordi jeg ønsket jo at hun skal komme i et godt 

fosterhjem , og jeg ønsket ikke at hun skal bo her til hun var 18, det var ikke noe vi fant som 

en løsning her.” (B5) 



19 

 

 

 

 

Type C Anerkjennelse av utviklingsmessige perspektiver ved mentale tilstander , 

inndelt i 7 underkategorier (se figur 3). 

 
Figur 3. Type C. Anerkjennelse av utviklingsmessige perspektiver ved mentale tilstander. 

C1  Innta et kryssgenerasjonelt perspektiv i forståelsen av hvordan egen historie påvirker dem som foreldre 

C2 Innta et utviklingsperspektiv ved tolkning av sitt barns atferd og reaksjoner Anerkjennelse av hvordan 

opplevelser kan endres over tid som et resultat av ny forståelse 

C3 Anerkjennelse av hvordan opplevelser kan endres over tid som et resultat av ny forståelse 

C4 Forestillelse av hvordan deres egen eller barnets mentale tilstand kan endre seg fra fortid til nåtid, og fra 

nåtid til fremtid, uavhengig av utvikling 

C5 Forståelse for transaksjonelle prosesser mellom foreldre og barn, der en slik gjensidig påvirkning 

anerkjennes 

C6 Forståelse for utviklingsmessige faktorer som bidrar til emosjonsregulering, deriblant sin egen rolle i 

regulering av barnet 

C7 Bevissthet rundt familiedynamikk i form av gjensidig påvirkning og avhengighet 

 

Eksempler på type C i plasseringsstudien er: 

”Føler at jeg fikk forberedt han ganske mye, man han skjønte ikke hva som skjedde. Hva det 

ville si (…). Men jeg mener at han trengte å få vite det, for han er såpass stor at jeg trengte å 

forberede han på at det kunne skje en dag.” (C2). 

”Når jeg hører at hun er litt nede, for vi snakker med henne på kvelden, og da vil hun jo hjem 

og sånn, og da må jeg være sterk og si ja, jeg skjønner det., men vi skal jo møtes da og da. 

Sånn at jeg gir henne noe, et eller annet å se frem til” (C6) 

 

Type D Mentale tilstander i forhold til intervjuer, inndelt i 3 underkategorier (se figur 

4). 
Figur 4. Type D. Mentale tilstander i forhold til intervjuer. 

D1 Eksplisitt bevissthet rundt at intervjuers erfaringshistorie og mentale tilstand kan være annerledes enn 

deres egen 

D2 Eksplisitt bevissthet rundt aspekter  i narrativet som ikke kan forventes å være kjent for intervjuer 

D3 En umiddelbar evne til inntoning og bevissthet rundt intervjuers mentale tilstand ved å komme med 

antakelser om intervjuers opplevelse i situasjonen 
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Eksempel på type D hentet fra plasseringsstudien: 

” Jeg hadde det ikke veldig bra. (…) første kvelden, det var så rolig hjemme hos oss. (…) 

ingen som krangler og tramper og hyler og sånn. Så det var ganske sånn, nesten lettelse og, 

en skremmende følelse, at jeg er glad for at ikke mitt barn er her. Det høres sikkert helt 

grusomt ut. Men dagen etter så var det tøft. Jeg ville ha henne tilbake.”  (D3) 

 

Generelle retningslinjer ved koding av spørsmål. Som en hovedregel baserer 

skåringen av et spørsmål seg på det mest mentaliserende utsagnet i svaret. I tillegg til 

kategoriseringen av RF-typer, er det også noen viktige generelle retningslinjer koderen må ta 

hensyn til før endelig skåring av spørsmålet. Kun eksplisitte referanser til mentale tilstander 

kvalifiserer for høye skårer (5+) av fRF. Hypotetiske responser kan skåres for mentalisering, 

så lenge de indikerer fRF i form av en av de ovenfor beskrevne RF-typene. Utsagn som i 

utgangspunktet kvalifiserer for høyere skårer, ved tilstedeværelsen av en eller flere typer RF, 

kan også trekkes ned. Foreldre som når de snakker om sine barn henviser til seg selv i 

tredjeperson, eks ”man” eller ”du”, eller generaliserer i sin henvisning til barnet, eks ”de”, 

trekkes ett poeng. Bruk av direkte tale fremfor en narrativ form, kan også gi grunnlag for 

trekk. I tilfeller der foreldrenes narrativer er svært usammenhengende, eller der de ikke svarer 

på spørsmålet som stilles, vil det også trekkes poeng. En nøye evaluering av nevnte generelle 

retningslinjer og kategorisering av RF-typer, gir grunnlag for skåring av spørsmål til verdier 

av fRF på et kontiuum fra (-1)–9 (se figur 5).  

 

Eksempler på de ulike skåringskategoriene i plasseringsstudiens materiale: 

Negativ RF (-1): 

”Barnevernet er ålreite de, men det er misbruk. Jeg har makt. Jeg bruker hva som helst. (…) 

Saken, barna, jeg må vinne. (..) Barnevernet tror de må vinne. At barnet ikke har foreldre, så 

de må kaste det et annet sted. (…) Vi har kjøpt blomster, syke, som kan klippes sånn. 

Barnevernet klikker sånn, og kaster. Mitt forslag, blomstene, hele bunken, hele den, (…)  alle 

på en gang, kaste dem et annet sted. Og sånn, foreldrene ferdig.” 

 

Disorganisert fornektelse (0): 

 ”Hun var veldig rolig. Hun visste jo om det. Hun har jo visst det ganske lenge at hun skal 

flytte. Jeg tror hun syntes det var litt som å ha hvetebrødsdager” 
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Fraværende, men ikke fornektende eller avvisende RF (1):  

”Det var helt ålreit. En helt vanlig dag. Ikke noe spesielt” 

 

Vag eller implisitt referanse til mentale tilstander (2): 

 ”Jeg legger meg på sofaen og bare gråter og gråter og gråter, bare. Gråter og gråter. Hvis 

noen venner snakker med meg om hva som skjedde, klarer ikke å forklare. Bare gråter og 

gråter og gråter” 

 

Tvilsom eller lav RF (3): 

”Jeg skulle ønske jeg slapp, for å si det sånn. Må jo si, som jeg har forklart til andre, at 

hadde det vært opp til meg så ville jeg gjerne hatt henne her. Men når hun ikke har det bra 

hos meg, så må jeg gjøre det som jeg mener er best for henne, så hun kan ha det bra” 

 

Elementær eller implisitt mentalisering (4):  

”Jeg tror vi begge avviste hverandre ganske platt, for å si det sånn. Vi var veldig ikke-

eksisterende for hverandre i perioder, pluss at hun var veldig mye mobba på skolen. Så det 

var rett og slett, jeg sa til barnevernet at det her går ikke lenger. For hun har det ikke bra hos 

meg, så da må noe annet gjøres” 

 

Merkbar eller ordinær RF (5): 

”Det er vanskelig å si. Han har ikke så innmari lett for å prate eller gi uttrykk for følelsene 

sine (…). Det virker som om han stenger alt inne i seg og, så jeg vet ikke” (A1) 

 

Mellomkategori  (6): 

”Det har vært beintøft. Altså, jeg vil jo bare sønnen min det beste. Og der kjenner jeg på et 

sånt sinne, fordi jeg var så åpen og ærlig mot (barnevernet). Og så har de bare lagt sine egne 

tolkninger i det, helt stikk motsatt av hva jeg har sagt. (…) Alt jeg ønska er å hjelpe sønnen 

min, så jeg har kjent på både den frustrasjonen og sinnet over å bli så misforstått. Og jeg har 

syntes så synd på sønnen min. Det har vært det tøffeste” (B5, B1) 

 

Markert RF (7): 

”Akkurat den dagen, hun syntes det var trist for hun kom til å savne meg.(…) Men hun var 

ikke lei seg, hun var ikke sånn, altså, måten hun viser at hun er lei seg på er at hun kunne 
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snuble og slå seg (…), bare et lite dunk så var det liksom ”å, så vondt”. Og så gråt, ikke sant, 

og veldig trøst trengte hun da. Men det var ikke sånn den dagen. (…) Det var det som var så 

rart, synes jeg. Så jeg tenkte at du verden, for en behersket unge som klarer å ta ting så enkelt 

og greit (…). Men så, sikkert mye inne i seg. Men hun klarer ikke å snakke om det uten at det 

blir veldig fælt” (B1, B2, A1). 

 
 

Figur 5. Skåringskategorier 

-1  Negativ RF.  Subjektet motsetter seg å innta en reflekterende posisjon. Fiendtlighet og/eller forvirring 

preger responsen.  

0  Disorganisert fornektelse. Usammenhengende fornekting, som fører til brudd i resonnementer, og 

fluktuering preget av forsvar.  

1 Fraværende, men ikke fornektende eller avvisende RF. Konkrete beskrivelser av atferd, uten referanser til 

mentale tilstander. 

2 Vag eller implisitt referanse til mentale tilstander. Referanser til mentale tilstander som er for vage til å 

kunne klassifiseres som skåringskategori 3. 

3  Tvilsom eller lav RF.  Eksplisitt referanse til mentale tilstander. 

4  Elementær eller implisitt mentalisering. Sammenheng mellom observerbar atferd og mental tilstand, 

eller mellom egne og andres mentale tilstander som er for vage til å kunne klassifiseres som 

skåringskategori 5. 

5  Merkbar eller ordinær RF. Tilstedeværelse av et reflekterende utsagn som kan klassifiseres som en RF-

kategori. 

6  Mellomkategori. Reflekterende utsagn som er mer eksplisitt og gjennomarbeidet enn ved 

skåringskategori 5, men som ikke  kan klassifiseres som skåringskategori 7. 

7  Markert RF. Tilstedeværelsen av minst 2 reflekterende utsagn som kan klassifiseres som en RF-kategori. 

Tydelig og eksplisitt reflekterende funksjon. 

8  Mellomkategori. En respons som skåres 8 møter kriteriene for skåringskategori 7, men bare ett eller to 

av kriteriene for skåringskategori 9. 

9 Eksepsjonell RF.  Tilstedeværelsen av minst 2 reflekterende utsagn som kan klassifiseres som en RF-

kategori. Nivå av RF opprettholdes under sterk emosjonell aktivering, og har en overbevisende og 

autentisk karakter. 

 

 

På bakgrunn av av at ingen responser i plasseringsstudiens materiale kunne 

klassifiseres som skåringskategori 8 eller 9, henvises det ikke til eksempler i disse 

kategoriene.  
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Beregning av totalskåre. Når hver passasje i intervjuet et skåret, beregnes det en 

totalskåre av hvert intervju. Totalskåren vurderes på en ellevepunkts skala med ordinale 

verdier fra (-1)–9, og skal reflektere den enkelte foreldres typiske nivå av mentalisering i 

situasjonen. Totalskåren vurderes ut ifra en sammenfatning av enkeltskårene, men er ikke et 

direkte mål på gjennomsnitt. En matematisk beregning av totalskåre er lite hensiktsmessig, da 

både høye og lave skårer må vurderes i forhold til konteksten de oppstår i. Vurderingen av 

totalskåre er således en kvalitativ tilnærming, på den måten at spesifikke parametre vanskelig 

kan beskrives for beregning av en slik skåre. I normalpopulasjonen ligger gjennomsnittskåren 

på rundt 5 (Slade, Bernbach, Grienenberger, Levy og Locker, 2004). Gjennomsnsittsskåren i 

kliniske populasjoner er imidlertid observert å være lavere (Baradon, Fonagy, Bland, Lenard, 

og Sleed, 2008). 

Reliabilitetstest. Koderen (T.M.) av fRF i plasseringsstudiens materiale gjennomførte 

kurset ”Reflective Functioning Training on the Parent Development Interview” ved Anna 

Freud Centre, London. Reliabilitetstrening ble gjennomført ved at T .M. i etterkant av kurset 

kodet ti Parent Development Interviews for fRF, der totalskårer og begrunnelse for 

totalskårer ble vurdert. En reliabilitetstest ble beregnet ut fra Cohens Kappa (k), med en skåre 

på .72, et akseptabelt nivå av enighet.   

Tilknytningsmål 
Mål på foreldrenes tilknytningsstil ble vurdert ved selvrapporteringsskjemaene 

Relationsship Questionaire (Bartholomew og Horowitz, 1991) (se Appendiks C) og 

Experiences in Close Relationships (Brennan, Clark og Shaver, 1998) (se Appendiks B). I 

RQ (Bartholomew og Horowitz, 1991) presenteres fire utsagn, og hvert av disse representerer 

en tilknytningsstil: stil A (trygg tilknytning), stil B (engstelig-unnvikende), stil C (avhengig) 

og stil D (avvisende-unnvikende). Respondenten bes først om å velge hvilken relasjonsstil 

som best passer til ham/henne. Deretter blir respondentene bedt om å gradere hvor godt hvert 

av utsagnene stemmer som beskrivelse av seg selv, på en likertskala fra 1 (ikke som jeg er i 

det hele tatt) til 7 (veldig lik som jeg er). Foreldrene besvarer også ECR (Brennan, Clark og 

Shaver, 1998). På samme måte som ved RQ, blir repondentens enighet i utsagn gradert på en 

likertskala fra 1–7. Ut fra dette klassifiseres tilknytning på bakgrunn av to dimensjoner: 1) 

engstelighet, frykt for avvisning og hyperaktivering av tilknytningssystemet og 2) unngåelse, 

ubehag med nærhet og deaktivering av tilknytningssystemet. Lav skåre på begge dimensjoner 

indikerer tryggere tilknytning. 
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Prosedyre 
Familiene rekrutteres ved at saksbehandlere fra barnevernskontorene tar kontakt med 

en forsker i prosjektet i forkant av omsorgsovertakelsen. Forskeren blir informert om når og 

hvor flyttingen vil finne sted. Plasseringene er enten planlagte, § 4-12, eller akutte, §4-6 (Lov 

om barnevernstjenester, 1992). Kontrollen over den kvasieksperimentelle situasjonen sikres 

ved at en forsker er tilstede som observatør under plasseringen, og noterer det hun observerer 

av hendelsesforløp og emosjonelle reaksjoner hos de involverte parter. 

Alle foreldrene intervjues med det samme semistrukturerte intervjuet en uke etter 

plasseringen (± 1 dag). En forsker fra prosjektet møter forelderen der de er (eks hjemme, 

krisesenter etc). Intervjuet foregår uten andre enn forskeren og den ene foreldren tilstede. 

Forskeren som gjennomfører intervjuet er ikke den samme som var  tilstede som observatør 

på plasseringsdagen. Hele intervjuet tas opp på lydbånd, og blir deretter transkribert av en 

annen medarbeider på prosjektet.  De transkriberte intervjuene benyttes for skåring av fRF. 

Mål på foreldrenes tilknytning blir også innhentet ved ukesoppfølgingen, gjennom 

selvrapportering ved besvarelse av ovenfor nevnte spørreskjemaer.  

 

Resultater 

 

Statistiske metoder 
Den foreliggende delstudien forventet å finne en negativ sammenheng mellom 

foreldrenes skåre på utrygge tilknytningsdimensjoner og deres evne til å mentalisere rundt en 

omsorgsovertakelse. En tilleggsprediksjon var at barnas emosjonelle aktiveringsnivå under 

omsorgsovertagelsen ville ha liten effekt på styrken av forholdet mellom foreldrenes skåre på 

de utrygge tilknytningsdimensjonene og deres individuelle forskjeller i evne til å mentalisere. 

SPSS (17.0) ble benyttet for å utføre statistiske analyser for å undersøke prediksjonene.  

Bivariate korrelasjoner ble brukt for å undersøke styrken og retningen på forholdet 

mellom variablene. For å utrykke samvariasjonen mellom variablene ble Pearson product-

moment korrelasjonskoeffisient benyttet. Som tidligere nevnt støtter ikke aktuell 

forskningslitteratur eller empiri tanken om at høyere skåre på utrygge 

tilknytningsdimensjoner vil kunne styrke mentaliseringskapasiteten. På grunnlag av disse 

premissene ble signifikansnivået satt til p (enhalet) <.05. 
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For å sette samvariasjonen mellom unnvikende tilknytningsdimensjon og fFR på 

prøve når det ble kontrollert for barnas emosjonelle aktiveringsnivå, ble det benyttet partiell 

korrelasjonsanalyse. Signifikansnivået ble satt til p <.05. 

Hierarkisk regresjonanalyse ble benyttet for å undersøke prediksjonsverdien til 

korrelasjonen mellom unnvikende tilknytningsdimensjon og fRF, når 

tilknytningsdimensjonen engstelig og barnas emosjonelle aktiveringsnivå ble tilført analysen. 

Signifikansnivået ble satt til p <.05. 

Foreløpige analyser 
En eksplorerende faktoranalyse ble benyttet for å undersøke om spørsmålene i 

fRFvariablen tappet den samme underliggende strukturen. Korrelasjonsmatrisen viste at alle 

koeffisientene er over .3. Kaiser- Meyer- Oklinverdien var .83, som er høyere enn den 

anbefalte verdien på .6 (Kaiser, 1970, 1974, som referet i Pallant, 2005 s 191) og Barletts 

Test og Sphericity (Bartlett, 1954 som referert i Pallant, 2005 s 191) oppnådde statistisk 

signifikans (p=.000), noe som støtter faktoriabiliteten i korrelasjonsmatrisen. Prinsipielle 

komponenters analyse viste at det var én komponent med eigenvalue over 1 som forklarte 

83% av variansen alene. Ved ettersyn i screeplottet var det en tydelig knekk etter den første 

komponenten (se figur 1). 

 

Figur 6. Screeplot over fRF. 

 
 

Deskriptive data 
Utvalgets (n= 21) gjennomsnittsskåre på fRF (M = 3.57, SD = 1.49) var under 

normalpopulasjonens gjennomsnittskåre som ligger på rundt 5 (Slade, Bernbach, Levy og 

Locker, 2004). Standardavviket (SD =1.49) illustrerer at spredningen var god (se figur 2), 
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tross utvalgets størrelse (n=21). Utvalgets (n=21) gjennomsnittsskåre på 

tilknytningsdimensjone var for unnvikende (M= 1.19, SD= 4.43) og engstelig (M= 1.19, SD= 

4.78). Barnas gjennomsnittsskåre på emosjonelt aktiveringsnivå var på (M= 2.83, SD =0.78). 

 
 
 
 
 
Figur 7. Utvalgets (n =21) gjennomsnitt (M = 3.57) og standardavvik (SD = 1.49) på fRF. 
 

 

Utrygge tilknytningsdimensjoner og fRF- skåre hos foreldrene 
Vi antok at høyere skåre på utrygge tilknytningsdimensjoner hos foreldrene ville 

korrelere negativt med fRF målt i kontekst av en omsorgsovertakelse. For å måle 

samvariasjonen mellom engstelig- og unnvikende tilknytningsdimensjon og fRF benyttet vi 

bivariate korrelasjoner.  Forholdet mellom variblene ble uttrykt ved hjelp av en Pearson 

product- moment korrelasjonskoeffisient. Vi fant ingen signifikant sammenheng mellom fRF 

og tilknytningsdimensjonen engstelig (se tabell 1). I tråd med våre prediksjoner fant vi at 

tilknytningsdimensjonen unnvikende var signifikant, moderat, korrelert i forventet retning 

med fRF (se tabell 1). 
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Tabell  1. Pearson product- moment korrelasjoner for foreldrenes reflekterende funksjon og 
tilknytningsdimensjonene unnvikende og engstelig 
N=21 fRF UT ET 

fRF -------- -.477* -.149 

TU -.477* -------- .176 

TE -.149 .176 -------- 

 
fRF= foreldrenes reflekterende funksjon; UT= unnvikende tilknytningsdimensjon; ET= 
engstelig tilknytningsdimensjon. * p< 0.05 (enhalet). 
 

Barnas emosjonelle aktivering og foreldrenes fRF- skåre 
Vi antok at barnas emosjonelle aktiveringsnivå under omsorgsovertagelsen ikke ville 

påvirke sammenhengen mellom foreldrenes grad av utrygg tilknytning og individuelle 

forskjeller i fRF. Foreløpige analyser ble gjort for å være sikre på at materialet ikke bryter 

noen av forutsetningene for korrelasjoner. Da vi ikke fant signifikant sammenheng mellom  

engstelig tilknytningsdimensjon og fRF, ble denne korrelasjonen utelatt fra analysen. For å 

sette samvariasjonen mellom unnvikende tilknytningsdimensjon og fFR på prøve når det ble 

kontrollert for barnas emosjonelle aktiveringsnivå, ble det benyttet partiell 

korrelasjonsanalyse. Det var en medium, negativ partiell korrelasjon mellom unnvikende 

tilknytningsdimensjon og fRF [r=-.48, n=21, p=<0.03], med høyere skåre på den unnvikende 

tilknytingsdimensjonen, assosiert med lavere skåre på fRF. Ettersyn av nullkorrelasjon       

(r=-.48) viste at kontroll for barnets emosjonelle aktiveringsnivå hadde liten effekt på styrken 

av forholdet mellom variablene (Pallant, 2005 s139). Det ble ikke utført videre analyser på 

dette, da den partielle korrelasjonsanalysen viste at barnas emosjonelle aktiveringsnivå hadde 

liten effekt på styrken av forholdet mellom unnvikende tilknytningsdimensjon og fRF.  

Analysen støttet vår antagelse om at barnets emosjonelle aktiveringsnivå ikke ville 

påvirke forholdet mellom foreldrenes grad av utrygg tilknytning og individuelle forskjeller i 

fRF (tilleggsprediksjon). 

Den unnvikende tilknytningsdimensjonens prediksjonsverdi for fRF 
For å undersøke prediksjonsverdien til korrelasjonen mellom unnvikende 

tilknytningsdimensjon og fRF ble hierarkisk regresjonsanalyse brukt (se tabell 2). fRF ble satt 

til avhenging variabel, deretter ble unnvikende tilknytningsdimensjon (trinn 1), engstelig 

tilknytningsdimensjon (trinn 2) og barnas emosjonelle aktiveringsnivå (trinn3) tilført 
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analysen. ANOVA [F(1,19) = 5.58, p<.03, r2= .23;  F(2,18) = 2.71, p<.94, r2= .00;  F(3,17) = 

1.71. p = <2.02, r2= .00] indikerer at engstelig tilknytningsdimensjon og barnas emosjonelle 

aktiveringsnivå ikke tilfører nevneverdig forklart varians utover hva unnvikende 

tilknytningsdimensjon gjør. b-verdiene på modell 1 [-.48(p<.03)], modell 2 [-.07(p<.75)] og 

modell3 [-.03(p<91)] indikerer at lavere skåre på unnvikende tilknytningsdimensjon er 

signifikant relatert til høyere skåre på fRF. Variansanalysen viser at 23% av variansen i fRF 

forklares ved hjelp av unnvikende tilknytningsdimensjon (modell1). 

 
 
 
 
Tabell 2. Hierarkisk regresjon over engstelig- og unnvikende tilknytningsdimensjon og 
barnets emosjonelle aktiveringsnivå med reflekterende funksjon som avhengig variabel. 

Variabler Justert R2 B β SE 

UT 

Modell 1 

 

.19* 

-.68 -.48 .26 

UT 

ET 

Modell 2 

 

 

.15 

-.66 

-.11 

-.47 

-.07 

.30 

.33 

UT 

ET 

BEA 

Modell 3 

 

 

 

.10 

 

-.67 

-.10 

-.05 

-.47 

-.06 

-.02 

.31 

.34 

.42 

UT= unnvikende tilknytningsdimensjon, ET= engstelig tilknytningsdimensjon, BEA= barnets 

emsojonelle aktiveringsnivå. *= p<.05 
 

Diskusjon 
 

I den forliggende delstudien undersøkte vi sammenhengen mellom foreldres grad av 

utrygg tilknytning og deres evne til å mentalisere i kontekst av en omsorgsovertakelse. I tråd 

med vår hovedprediksjon fant vi en sammenheng mellom den unnvikende 

tilknytningsdimensjonen og mentalisering i forventet retning. Foreldre med høyere grad av 

unnvikende tilknytning, mentaliserte dårligere enn foreldre med lavere skåre på denne 

dimensjonen. Vi fant imidlertid ingen signifikant sammenheng mellom grad av engstelig 
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tilknytning og mentalisering. I tråd med vår underprediksjon fant vi at barnas emosjonelle 

aktiveringsnivå ikke så ut til å påvirke sammenhengen mellom foreldrenes grad av utrygg 

tilknytning og deres evne til å mentalisere rundt en omsorgsovertakelse.  

Funnene vil diskuteres ut fra innledende gjennomgang av teori og empiri på mentalisering 

operasjonalisert som reflekterende funksjon (Fonagy, Target, Steele og Steele, 1998), 

forankret i en tilknytningsteoretisk, psykodynamisk forklaringsmodell. Metodiske 

vurderinger og begrensninger vil diskuteres for videre refleksjoner av studiens funn, og 

generaliserbarheten av disse. 

Teoretisk diskusjon 
Grad av utrygg tilknytning og fRF. Våre funn er i overenstemmelse med tidligere 

forskning som viser en negativ sammenheng mellom utrygge tilknytningsmønstre og 

foreldres evne til å mentalisere i en tilknytningsrelatert kontekst (Fonagy, Steele, Moran, 

Steele og Higgit, 1991; Slade, Grienenberger, Bernbach, Levy og Locker, 2005). En 

omsorgsovertakelse er en separasjon av foreldre og barn som aktiverer tilknytningssystemet 

og påfølgende representasjoner av indre arbeidsmodeller (Bowlby, 1973). Ut fra et 

tilknytningsteoretisk perspektiv argumenterer Fonagy og Target (1997) for at tidlige 

tilknytningserfaringer legger føringer for hvordan indre arbeidsmodeller og mentalisering 

organiseres. Mens et trygt og godt omsorgsmiljø fordrer utvilklingen av mentalisering 

(Grienenberger, Kelly og Slade, 2005), kan aversive tilknytningserfaringer lede til en 

tilpasning der individet i mindre grad mentaliserer rundt egne og andres indre tilstander 

(Fonagy, 1991; 2003). En slik tilpasning antas å være resultatet av en forsvarspreget 

mestringsstrategi, motivert av individets behov for å beskytte seg fra truende representasjoner 

av seg selv og andre. Tilpasningen antas å være kontekstavhengig, og er spesielt knyttet til 

prosessering av tilknytningsaktiverende situasjoner (Fonagy, Target, Gergley, Allen og 

Bateman, 2003). I situasjoner som aktiverer tilknytningssystemet kan dermed en avkobling 

av mentaliseringssystemet forekomme som et resultat av individets tidlige 

tilknytningserfaringer, der en slik avkobling har hatt en hensiktsmessig funksjon (Fonagy, 

1991; Fonagy, Gergely, Jurist og Target, 2002b). Variasjoner i tilknytningserfaringer kan 

altså gi grunnlag for ulike indre arbeidsmodeller, med påfølgende variasjoner i 

reguleringsstrategier og mentalisering.  

I vår studie finner vi en signifikant negativ sammenheng mellom skårer på den 

unnvikende tilknytningsdimensjonen og foreldres evne til reflekterende funksjon. Vi tolker 



30 

 

dette funnet som at disse foreldrene kan ha utviklet en forsvarspreget vegring mot å reflektere 

rundt sitt eget og andre menneskers sinn. Vi fant imidlertid ingen sammenheng mellom skårer 

på den engstelige tilknytningsdimensjonen og fRF. Et slikt funn kan tyde på at ulike 

mekanismer for regulering og mentalisering opererer innenfor tilknytningsdimensjoner av 

utrygg tilknytning. Funnet er i tråd med tidligere forskning som viser at mennesker med 

unnvikende tilknytning har en spesiell sårbarhet i forhold til tilknytningsrelatert mentalisering 

(Levinson og Fonagy, 2004). 

På nåværende tidspunkt foreligger det imidlertid lite empiri på sammenhengen 

mellom differensierte utrygge tilknytningsdimensjoner og evne til reflekterende funksjon. For 

bedre å kunne belyse studiens funn, velger vi derfor å trekke paralleller til 

mentaliseringsrelevant teori og forskning på affektregulering og evne til å sette ord på 

følelser (alexitymi). 

Affektregulering, tilknytning og mentalisering. Affektregulering utvikles gjennom 

samspill med nære omsorgspersoner, der normalutvikling innebærer at barnet stadig beveger 

seg mot en større evne til selvregulering (Tronick, 1989). Studier viser en sammenheng 

mellom reflekterende funksjon og affektregulering (Fonagy, 1991). Affektregulering forutgår 

mentalisering (Trevarthen, 2005), men antas å endre kvalitet i det evnen til mentalisering er 

tilstede (Fonagy, Gergely, Jurist og Target, 2002c). Såkalt ”mentalisert affektivitet” er den 

modne evnen til å regulere affekt og kunne gi subjektiv mening til egne følelser. Studier viser 

at evnen til å sette seg inn i egne og andres mentale tilstander således kan ha en regulerende 

effekt på affektiv opplevelse (Fonagy og Bateman, 2006).   

På bakgrunn av aversive tilknytningserfaringer med nære omsorgspersoner, kan 

uhensiktsmessige affektreguleringsstrategier utvikles (Fonagy, Gergely, Jurist og Target, 

2002a). Disse deles gjerne inn i to kategorier, av underregulering og overregulering av 

affektive tilstander (Cassidy, 1994). Underregulering kan komme til uttrykk som utbrudd av 

sterke negative følelser, mens overregulering er forbundet med unnvikelse og undertrykkelse 

av negativ affekt (Mikulincer, Shaver og Pereg, 2003). Forskning viser at overregulering er 

relatert til elevert skåre på den unnvikende tilknytningsdimensjonen, mens underregulering er 

forbundet med høyere grad av engstelig tilknytning (Fonagy, Gergely, Jurist og Target, 

2002d; Mikulincer, Shaver og Pereg, 2003).  

Vi tenker oss  at foreldre i vår studie med høyere skårer på den unnvikende 

tilknytningsdimensjonen kan ha en tilbøyelighet til å regulere smertefulle opplevelser ved å 

overregulere affekt. En slik overregulering kan tenkes å føre til at foreldrene vegrer seg for å 
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mentalisere rundt sin egen og sitt barns opplevelse av omsorgsovertakelsen, som gjenspeilies 

i en lavere skåre på fRF. At vi ikke finner det samme forholdet mellom fRF og grad av 

engstelig tilknytning kan tenkes å reflektere at disse foreldrene tenderer mot en annen form 

for reguleringsstrategi,  der unnvikelse fra å gå inn i og sette ord på følelser ikke er like 

kjennetegnende.  

Alexitymi, tilknytning og mentalisering. I vår studie måles foreldres evne til å 

mentalisere ut fra deres eksplisitte og verbale gjengivelse av en emosjonelt belastende 

hendelse. Operasjonaliseringen av fRF gjør det interessant å belyse våre funn ut fra forskning 

på alexitymi, der evnen til å prosessere og sette ord på affektive opplevelser står sentralt.  

Alexitymi beskrives som et personlighetstrekk bestående av flere fasetter, der evnen til å sette 

ord på og differensiere mellom følelser, samt en kognitiv stil preget av preferanser for det 

konkrete og ytre, er fremtredende. (Taylor og Bagby, 2004). Tilknytningsteori (Bowlby, 

1969, 1973, 1980), har vært et av flere teoretiske rammeverk for forståelsen av alexitymi. 

Studier indikerer at alexitymi har en positiv sammenheng med et unnvikende 

tilknytningsmønster og overregulering av affekt (Meins, Harris-Waller og Lloyd, 2008; Rick 

og Vanheule, 2006). Mangelfulle relasjoner mellom barn og nære omsorgsgivere er funnet å 

ha en negativ effekt på utviklingen av nevrale og kognitive systemer involvert i prosessering 

av emosjonell informasjon (Taylor og Bagley, 2004). 

Våre funn er i tråd med studier av sammenhengen mellom alexitymi og tilknytning 

som tyder på at foreldre med en høyere grad av unnvikende tilknytning strever med å 

beskrive og sette ord på følelser. Forskningen på alexitymi finner heller ikke en tilsvarende 

sammenheng mellom grad av engstelig tilknytning og evne til å verbalisere og prosessere 

affektive tilstander (Rick og Vanheule, 2006). Dette er igjen forenlig med våre funn, der vi 

fant at foreldres evne til reflekterende funksjon ikke viste sammenheng med skårer på den 

engstelige tilknytningsdimensjonen. På bakgrunn av forenlig empiri og teori, ville det vært 

interessant  å undersøke hvorvidt operasjonaliseringen av mentalisering som reflekterende 

funksjon og alexitymi viser en sammenheng. Det kan tenkes at måling av de to fenomenene 

til en viss grad gjenspeiler et tildels overlappende og underliggende konstrukt av evnen til å  

gå inn i, prosessere og verbalisere opplevelse av mentale tilstander.  

Barns emosjonelle aktivering og fRF. En omsorgsovertakelse kan tenkes å aktivere 

sterke, negative emosjoner i forhold til å miste omsorgen for eget barn. I vår studie har vi 

ikke tilstrekkelige mål på foreldrenes emosjonelle aktivering til at denne variabelen kunne 
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inkluderes i  analysene. Det er imidertid mulig å forestille seg at barnas emosjonelle 

aktivering under omsorgsovertakelsen øker intensiteten av negativ affekt i situasjonen, og 

dermed kan tenkes å påvirke foreldrenes emosjonelle aktiveringsnivå. Barnas emosjonelle 

aktivering kan dermed tenkes å kunne ha en indirekte effekt på foreldrenes kognitive 

prosessering. Vi ønsket derfor å kontrollere for denne variabelen i sammenhengen mellom 

skårer på den unnvikende tilknytningsdimensjonen og skårer på fRF. I tråd med vår 

prediksjon fant vi at barnas emosjonelle aktiveringsnivå hadde liten effekt på styrken av 

forholdet mellom unnvikelsesdimensjonen og foreldrenes evne til å mentalisere rundt 

omsorgsovertakelsen. At barnas emosjonelle aktivering i situasjonen ikke ser ut til å påvirke 

denne sammenhengen, bør imidlertid ikke forståes som at emosjonelt stress ikke påvirker 

foreldrenes evne til mentalisering. Tvert imot tenker vi oss at en omsorgsovertakelse er en 

situasjon som aktiverer foreldrenes tilknytningssystem og med dette kan utløse sterke, 

negative emosjoner (Bowlby, 1973). En slik aktivering av negative følelser kan tenkes å 

utløse et behov for regulering. På bakgrunn av tidligere tilknytningserfaringer vil en 

aktivering av tilknytningssystemet gi føringer for hvordan individet regulerer affekt (Fonagy, 

Gergely, Jurist og Target, 2002a). Våre funn tyder nettopp på at variasjoner i tilknytning fører 

til ulike former for regulering av affekt, som igjen kan tenkes å komme til uttrykk i 

foreldrenes tilknytningsrelaterte mentaliseringsevne. Vi holder dermed fast ved vår forståelse 

av sammenhengen mellom den unnvikende tilknytningsdimensjon og foreldres reflekterende 

funksjon.  

Metodiske refleksjoner, begrensninger og utfordringer 
Måling av emosjonell aktivering. Så langt vi vet foreligger det ikke andre studier der 

det sammenhengen mellom foreldres emosjonelle aktivering og fRF er undersøkt under 

betingelser av eksperimentell kontroll og høy økologisk validitet. Den kvasieksperimentelle 

kontrollen i vår studie gjør det mulig å innhente observasjoner av emosjonell aktivering under 

hendelsen som fRF måles i forhold til. Da det i vårt utvalg ikke forelå tilstrekkelige mål på 

foreldres emosjonelle aktivering, som observert under omsorgsovertakelsene, har vi i denne 

delstudien benyttet oss av barnas observerte emosjonelle aktivering i situasjonen. Vi tenkte 

oss at barnas emosjonelle aktivering indirekte kunne påvirke foreldrenes aktiveringsnivå, 

men predikerte at en slik innvirkning ikke ville påvirke sammenhengen mellom foreldres 

grad av utrygg tilknytning og deres skåre på fRF. Vi fant støtte for denne prediksjonen i 

analysene. Et slikt funn må imidlertid ikke tolkes som at stress i situasjonen, eller foreldrenes 
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eget emosjonelle aktiveringsnivå, ikke påvirker deres evne til mentalisering. Ut fra mål på 

barnas emosjonelle aktivering alene, tenker vi at denne studien dermed har en svært begrenset 

evne til å kunne si noe om forholdet mellom foreldrenes  emosjonelle aktivering og fRF. For 

viderer studier vil det imidertid være hensiktsmessig å inkludere mer direkte mål på foreldres 

emosjonelle aktivering, for å sette sammenhengen mellom foreldres grad av utryyg 

tilknytning og fRF på prøve.  

Valg av dimensjonalt mål på tilknytning. I plasseringsstudien har vi tilgang på både 

kategoriske og dimensjonale mål på tilknytning. Vi har valgt å benytte oss av en dimensjonell 

tilnærming, skåret ut fra selvrapporteringsskjemaene Relationship Questionnaire 

(Bartholomew og Horowitz, 1991) og Experiences in Close Relationships (Brennan, Clark & 

Shaver, 1998). En styrke ved å velge en dimensjonell tilnærming, fremfor en kategorisk 

inndeling av tilknytning i grupper, er at dikotomisering av en variabel kan medføre at 

variasjonen i utvalget begrenses, noe som kan få konsekvenser for størrelsen på 

korrelasjonene (MacCallum, Zang, Preacher og Rucker, 2002; Sackett, Lievens, Berry & 

Landers, 2007). Ved å velge en dimensjonell tilnærming til mål av tilknytning legger vi 

tilrette for en større statistisk fleksibilitet og bredde, og bevarer grader av varians mellom 

forsøkspersoner som kan tenkes å gå tapt ved bruk av en kategoriell tilnærming. Da vår studie 

har et begrenset utvalg, er en dimensjonell tilnærming å foretrekke med tanke på å kunne 

fange opp forskjeller i vårt utvalg. 

 I studier av forholdet mellom tilknytning og fRF (2005Fonagy og Target, 2005; 

Slade, Grienenberger, Bernbach, Levy og Locker,) er det vanlig å kartlegge foreldrenes 

tilknytning ved å gjennomføre Adult Attachment Interview (Main, Kaplan og Cassidy, 1985). 

AAI er et tidkrevende og omfattende intervju, som krever omfattende opplæring for 

administrering og skåring (Crowell, Fraley og Shaver, 2008). I plasseringsstudien foreligger 

det ikke mål på foreldres tilknytning gjennom AAI, da det er vurdert som etisk problematisk 

å belaste de allerede sårbare foreldrene med påkjenningen av å gjennomføre et slikt 

tidkrevende intervju. Studier viser imidlertid en tilfredstillende korrelasjon mellom studiens 

utvalgte selvrapporteringsmål og AAI (Bartholomew og Horowitz, 1991; Bartholomew og 

Shaver, 1998; Griffin og Bartholomew, 1994; Shaver, Belsky, og Brennan, 2000). Tenkelige 

begrensninger knyttet til sammenligning av studier der tilknytning er målt ved AAI, vurderer 

vi derfor som å være av mindre betydning.  

Valg av fRF som mål på mentalisering. I vår studie har vi valgt fRF (Slade, Bernbach, 

Grienenberger, Levy og Locker, 2004) som mål på mentalisering. Med dette ønsker vi å si 
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noe om foreldres evne til å mentalisere i en situasjon som aktiverer tilknytningssystemet, 

knyttet til relasjonen mellom dem selv og eget barn. Ved valg av fRF som mål begrenser vi 

oss imidlertid til å kunne si noe om utvalgets tilknytningsrelaterte mentalisering i en spesifikk 

relasjon. Vi kan derfor ikke uttale oss om foreldrenes generelle evne til mentalisering, på 

tvers av andre sammenhenger og relasjoner. Det er imidlertid flere grunner til at vår studies 

funn på sammenhengen mellom tilknytning og fRF med forsiktighet bør generaliseres. Dette 

knytter seg til betingelser for skåring av fRF, egenskaper ved vår populasjon, og konteksten 

foreldres evne til å mentalisere måles i forhold til.  

Skåring av fRF i plasseringsstudiens intervjuguide. Vi skåret fRF ut fra utvalgte deler 

av plasseringsstudiens intervjuguide. Ettersom fRF ordinært skåres ut fra foreldres svar på 

PDI (Aber, Slade, Berger, Bresgi og Kaplan, 1985; Slade, Aber, Berger, Bregsi, og  Kaplan, 2004; 

Slade, Bernbach, Grienenberger, Levy og Locker, 2004; Slade, Bernach, Grienenberger, Levy og 

Locker, 2005), har vi forsøkt å operasjonalisere fRF i vår studie så tett opp mot disse 

skåringsprinsippene som mulig. Vi finner flere sentrale likhetstrekk mellom vårt 

måleinstrument og PDI. I likhet med PDI, måler vi fRF i forhold til en spesifikk og 

tilknytningrelatert kontekst. I samsvar med flere av spørsmålene i PDI, måler vi fRF ut fra en 

episode som kan tenkes å ha aktivert tilknytningssystemet, i en pågående relasjon mellom 

foreldre og barn. En fordel med å måle fRF ut fra konkrete situasjoner i en nåværende 

relasjon, er at vi unngår flere tenkelige infererende aspekter som kan knyttes til måling av 

reflekterende funksjon på bakgrunn av hukommelse for mer generaliserte og tilbakelagte 

erfaringer (Fonagy og Target, 2005; Slade, Bernbach, Grienenberger, Levy og Locker, 2004).  

En styrke ved vår studie er at den kvasieksperimentelle kontrollen sikrer validiteten i 

målet av en tilknytningsrelatert hendelse, og med dette styrkes den indre validiteten av våre 

funn. Ved at en observatør har vært tilstede under omsorgsovertakelsen har vi kontroll på at 

vår måling av tilknytningsrelatert mentalisering forholder seg til en autentisk separasjon vi 

vet har funnet sted.  

Ved skåring av fRF i PDI, beregnes totalskåre ut fra foreldrenes responser på 

spørsmål som oppfordrer dem til å mentalisere (Slade, Bernbach, Grienenberger, Levy og 

Locker, 2004). På bakgrunn av dette, er også fRF-skårer i vår studie beregnet ut fra svar på 

spørsmål som i større grad etterspør mentalisering. Utvelgelsen av spørsmål ble gjort i 

samråd med Arietta Slade (personlig kommunikasjon, 17.11.2009), som har utviklet 

skåringsmetoden for fRF ved bruk av PDI. På bakgrunn av overnevnte resonnement om 
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sentrale likheter mellom PDI og vårt måleinstrument, gjorde vi en vurdering der vi besluttet å 

benytte skåringsprinsipper for koding av fRF på plasseringsstudiens materiale. Det er 

imidlertid flere begrensninger knyttet til skåring av fRF i denne studien.   

Mangel på interrater-reliabilitet er en svakhet i vår studie. Koderen av fRF i vårt 

materiale er reliabel koder av fRF ved bruk av PDI som måleinstrument. Skåringen av fRF i 

plasseringstudien er imidlertid utført av én koder, og det foreligger ikke mål på interrater-

reliabilitet. På tross av at fRF i vår studie skåres ut fra de samme prinsippene som er utviklet 

for skåring av fRF i PDI, er spørsmålene som skal å tappe foreldrenes evne til å mentalisere 

allikvel ikke de samme. For videre bruk av skåringsmetoden på plasseringsstudiens materiale 

vil det derfor være viktig å etablere interrater-reliabilitet for å sikre studiens reliabilitet. En 

etablering av interrater-ureliabilitet ved bruk av skåringsprinsipper for fRF i vår studie, vil 

også være et bidrag i å validere målemetodens anvendbarhet for andre måleinstrumenter enn 

PDI. 

Ved operasjonalisering av et konstrukt, vil det ikke være et fullstendig samsvar 

mellom konstrukt og operasjonelisert skåre. På tross av at vi i vår studie mener å tappe det 

samme underliggende konstruktet som ved måling av fRF gjennom PDI, måles fRF ut fra et 

annet måleinstrument. Vår operasjonalisering er derfor ikke identisk med studier der fRF 

skåres ut fra spørsmål på PDI. På bakgrunn av dette kan vi ikke utelukke at 

måleinstrumentenes evne til å tappe foreldres reflekterende funksjon er noe forskjellig. 

Sammenligning av funn mellom vår studie og studier der fRF er målt ved PDI, må derfor 

gjøres med en viss forsiktighet. Vi kan ikke utelukke at nyanseforskjeller i skårer kan tenkes 

å forekomme uten at dette representerer faktiske forskjeller i utvalg, men heller kan tenkes å 

gjenspeile måleinstrumentenes evne til å tappe foreldres reflekterende funksjon.  

På bakgrunn av likheter mellom måleinstrumentene, sammenfallende 

skåringsprinsipper, og en reliabel koder av fRF for PDI som skårer av vårt materiale, antar vi 

imidlertid at skårer på fRF reflekterer den samme underliggende evnen, på tvers av 

måleinstrumentene.  

Refleksjoner og begrensninger knyttet til utvalg. Denne studien inkluderer et lite 

utvalg (n=21). Dette begrenser våre valgmuligheter med tanke på statistiske analyser, samt 

studiens generaliserbarhet. Det er imidlertid flere aspekter ved vårt utvalg som kan tenkes å 

svekke generaliserbarheten av våre funn til andre populasjoner. Foreldrene i vår studie er 

mennesker som har mistet omsorgen for egne barn. Studier viser en positiv sammenheng 
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mellom foreldres evne til å mentalisere og deres evne til å imøtekomme sine barns behov 

(Grienenberger, Kelly og Slade, 2005; Sharp og Fonagy, 2008). På bakgrunn av dette er det 

plausibelt å tenke at foreldre i vårt utvalg ikke er et representativt utvalg for 

normalpopulasjonen med tanke på evne til tilknytningsrelatert mentalisering. I vårt utvalg er 

gjennomsnittskåren på fRF-variabelen (M=3,57), betydelig lavere enn gjennomsnittsskårer i 

populajsoner der fRF er målt ved PDI (M=5) (Slade, Bernbach, Grienenberger, Levy og 

Locker, 2004). Dette kan tenkes å støtte antagelsen om at foreldrene i vår studie, som gruppe, 

viser en lavere evne til fRF enn observert i normalpopulasjonen. En slik sammenligning må 

imidlertid gjøres med forsiktighet, på bakgrunn av tidligere nevnte begrensinger knyttet til 

skåring av fRF i vår studie.  

På tross av begrenset generaliserbarhet, er det likevel interessant at vi innad i vårt 

utvalg finner forskjeller som i liten grad ser ut til å være tilfeldige. Den negative 

sammenhengen mellom skårer på den unnvikende tilknytningsdimensjonen og fRF er 

statistisk signifikant, og er i samsvar med teori og tidligere forskning som tyder på at høy 

grad av unnvikende tilknytning medfører en sårbarhet for avkobling av 

mentaliseringssystemet under betingelser som aktiverer tilknytningssystemet. At våre funn er 

i tråd med foreliggende forksningslitteratur øker validiteten av studien, på tross av et 

begrenset utvalg.  

fRF i kontekst av en omsorgsovertakelse. Vi måler foreldres evne til reflekterende 

funksjon ut fra deres narrative gjengivelse av opplevelsen av en omsorgsovertakelse, en uke 

etter plasseringen har funnet sted. I likhet med andre måleinstrumenter for skåring av RF og 

fRF, undersøker vi dermed mentalisering i en tilknytningsrelatert kontekst. Vi tenker oss 

imidlertid at en omsorgsovertakelse er en separasjon som kan tenkes å være spesielt 

emosjonelt belastende, og aktivere tilknytningssystemet i større grad enn mange andre 

tilknytningserfaringer.  

Ved at foreldrene intervjues bare en uke etter plasseringen, er det plausibelt å anta at 

de fremdeles er sterkt preget av separasjonen intervjuet tematiserer. Nærhet i tid, samt 

måleinstrumentets spørsmål knyttet til følelser og tanker rundt separasjonen fra eget barn, 

gjør det mulig å tenke seg at foreldrenes tilknytningssystem kan være aktivert under 

intervjuet. Studien er med dette, så langt vi kjenner til, den første studien der sammenhengen 

mellom tilknytningsdimensjoner og foreldres reflekterende funksjon måles under autentiske 
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forhold der tilknytningssystemet og mentaliseringssystemet kan antas å være aktivert 

samtidig. 

Antakelsen om et aktivert tilknytningssystem medfører imidlertid begrensninger 

knyttet til generaliserbarheten av våre funn. Det er mulig å tenke seg at foreldrene i vår studie 

ville utvist en annen evne til fRF målt i forhold til tilknytningserfaringer av mindre 

tilknytningsaktiverende intensitet. Muligheter for direkte sammenligninger av fRF-skårer i 

studier der mentalisering måles i forhold til mindre intense tilknytningserfaringer, kan også 

tenkes å være noe begrenset. Vi kan derfor ikke uttale oss om disse foreldrenes evne til å 

mentalisere i andre sammenhenger og relasjoner, enn i forholdet med eget barn i kontekst av 

en omsorgsovertakelse. 

På tross av begrensninger knyttet til generalisering av studiens funn tenker vi oss at 

det, ut fra vitenskapelige prinsipper om samtidighet, er en styrke ved denne studien at 

målingen av forholdet mellom tilknytning og mentalisering undersøkes under betingelser der 

begge systemer kan tenkes å være aktivert samtidig. Sammenhengen mellom 

unnvikelsesdimensjonen og foreldres evne til reflekterende funksjon er i samsvar med 

teoretiske antagelser og foreliggende forskningslitteratur (Fonagy, Gergely, Jurist og Target, 

2002d; Mikulincer, Shaver og Pereg, 2003).  

 At vi finner en signifikant sammenheng i et utvalg på 21 personer kan indikere at en 

sårbarhet for avkobling av mentaliseringssystemet hos personer med høy grad av unnvikende 

tilknytning er tilstede, og mulig forsterket, under betingelser der tilknytningssystemet er 

aktivert. Ved å utvide denne delstudien med et longitudinelt perspektiv, ville det imidertid 

være interessant  å undersøke hvorvidt de samme forskjellene mellom 

tilknytningsdimensjonene og fRF kommer til uttrykk under forhold hvor foreldrenes 

tilknytningssystem er mindre aktivert, og hvor de dermed kan tenkes å ha et mindre behov for 

å regulere seg i intervjusituasjonen.  

Teoretiske og praktiske implikasjoner 
På et teoretisk plan er vår studie et bidrag til å øke kunnskapen om tilknytningsrelatert 

mentalisering. Våre funn er i tråd med tidligere studier som viser hvordan mennesker med en 

høyere grad av unnvikende tilknytning har en spesiell sårbarhet i forhold til mentalisering i 

tilknytningsrelaterte sammenhenger. I vår studie måler vi foreldres evne til 

tilknytningsrelatert mentalisering under autentiske forhold der tilknytningssystemet kan 

tenkes å være aktivert. Våre funn er derfor et bidrag til å styrke den teoretiske antakelsen om 
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hvordan aktivering av indre arbeidsmodeller kan påvirke evnen til tilknytningsrelatert 

mentalisering, målt under forhold med kvasiekseperimentell kontroll og høy grad av 

økologisk validitet. 

Vårt utvalg består av foreldre som har mistet den lovbefestede omsorgen for eget 

barn, på bakgrunn av manglende evne til å yte god nok omsorg. Studier viser at foreldres 

evne til å møte sine barns behov, har en positiv sammenheng med deres evne til å mentalisere 

(Grienenberger, Kelly og Slade, 2005). Skåring av fRF i vårt materiale viser at utvalget vårt 

har en lavere gjennomsnittskåre enn normalpopulasjonen, der fRF er målt gjennom PDI. På 

bakgrunn av gjennomgåtte begrensninger i vår studie, er det med forsiktighet vi kan uttale oss 

om en lavere gjennomsnittskåre for fRF i vårt utvalg reflekterer en faktisk egenskap ved 

denne populasjonen. Vi kan ikke umiddelbart sammenligne skårer i vår studie med skårer fra 

studier der PDI er brukt som måleinstrument, da vi ikke kan utelukke at forskjeller i skårer  

gjenspeiler variasjoner i måleinstrumentenes evne til å tappe mentalisering. Med en antakelse 

om at den reduserte gjennomsnittskåren allikevel reflekterer egenskaper i vårt utvalg, der 

forholdet mellom evne til å yte god omsorg og mentalisering kan tenkes å være tilstede, er det 

aktuelt å reflektere rundt mulige praktiske implikasjoner av en slik sammenheng. Den senere 

tid er det utviklet en rekke mentaliseringsbaserte intervensjonsprogrammer som er spesielt 

rettet mot å trene opp foreldres reflekterende funksjon i høy-risiko populasjoner (Bateman og 

Fonagy, 2004; Goyette-Ewing, Slade, Knoebber, Gilliam, Truman og Mayes, 2003). Studier 

viser at intervensjoner med et fokus på å øke foreldres nysgjerrighet og evne til å reflektere 

rundt sitt eget og sitt barns mentale tilstander, har en positiv effekt på tilknytningsforholdet 

mellom barn og foreldre, deres psykiske helse, samt foreldrenes evne til oppfølging av 

praktiske omsorgsoppgaver (Slade, Sadler og Mayes, 2005a; Slade, Sadler og Mayes, 2005b; 

Suchman, Legow, Decoste og Castiglioni, 2008).  

I lov om barnevernstjenester (§ 2-1) står det at barnevernstjenesten har ansvar for 

oppfølging og veiledning av de biologiske foreldrene etter en omsorgsovertakelse. En lavere 

evne til mentalisering i populasjonen av foreldre som mister omsorgen for sine barn, kan 

aktualisere behovet for mentaliseringsbaserte foreldreprogrammer. På tross av 

sammenhengen med tilknytning, viser studier at foreldres evne til reflekterende funksjon kan 

trenes opp (Schechter, Myers, Brunelli, Coates, Zeanah og Davies, 2006). Den positive 

sammenhengen mellom foreldres evne til mentalisering og deres barns tilknytning (Fonagy, 

Steele, Moran, Steele og Higgitt, 1991) og utvikling av mentalisering (Fonagy og Target, 

1997), samt sammenhengen mellom foreldres reflekterende funksjon og deres evne til å møte 
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sine barns omsorgsbehov (Grienenberger, Kelly og Slade, 2005)  gjør det aktuelt å vurdere 

om trening av evnen til reflekterende funksjon kan være et tenkelig område for intervensjon i 

arbeid med foreldre som mister omsorgen for egne barn, som et preventivt tiltak, eller som et 

ledd i en mulig tilbakeføring i etterkant av en omsorgsovertakelse. 

Konklusjon 
En omsorgsovertakelse i regi av barnevernstjensten kan tenkes å være en svært 

belastende hendelse for foreldre som mister omsorgen for sine barn. I denne studien har vi 

undersøkt sammenhengen mellom foreldres grad av utrygg tilknytning, og deres evne til å 

mentalisere i forhold til sin egen og sitt barns opplevelse av omorgsovertakelsen. 

Vi fant en signifikant negativ sammenheng mellom skårer på den unnvikende 

tilknytningsdimensjonen og foreldres evne til reflekterende funksjon. Vi fant imidlertid ingen 

sammenheng mellom foreldres skårer på den engstelige tilknytningsdimensjonen og deres 

evne til reflekterende funksjon. Funnene er i samsvar med tidligere studier, og kan anses å 

være et bidrag til den foreliggende forskningslitteraturen på tilknytningsrelatert 

mentalisering.  

Vi undersøkte sammenhengen mellom den unnvikende tilknytningsdimensjonen og 

foreldres evne til mentalisering når vi kontrollerte for barnas emosjonelle aktiveringsnivå 

under omsorgsovertakeles. Barnas emosjonelle aktiveringsnivå hadde liten effekt på forholdet 

mellom unnvikende tilknytningsdimensjon og foreldres reflekterende funksjon. Funnene 

tyder på at variasjoner i evne til tilknytningsrelatert mentalisering i vårt utvalg har 

sammenheng med variasjoner i utvalgets grad av utrygg tilknytning.
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Appendiks A: Observasjonsskjema

SEKVENSIELT OBSERVASJONSSKJEMA FOR AKUTT PLASSERING  
§______________________  
Barneverntjenesten ved saksbehandlere drar hjem til barnet 
Tid på dagen kl_______ 

Hvor møter vi barnet? ________________________ 

 

Personer fra barneverntjenesten:  repr.A ____ kj____ alder_____  navn  

                                                           repr.B____   kj____ alder_____ navn                                                 

 

Barnet:  født______ gutt____  jente ____ 

 

Biologisk mor  tilstede _____  ikke tilstede _____ alder _____ 

 

Biologisk far   tilstede _____  ikke tilstede _____ alder _____ 

 

Andre familiemedlemmer tilstede _____  ikke tilstede _____ antall _____ 

 

Andre til stede i hjemmet ved ankomst: person A____ kj____      alder____ navn

     

                                    person B_____ kj____     alder____ navn 

                                                                            

 person C_____ kj_____   alder____ navn 

                                                                        person D_____ kj _____  alder____ navn    

 

Politi uniformert tilstede _____  ikke tilstede _____ antall _____  

kjønn_____   alder______ 

 

Politi i sivil    tilstede _____  ikke tilstede _____ antall _____  

kjønn_____   alder______ 

Andre tilstede/navn ________________________________________  
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Bekledning og/eller andre spesielle kjennetegn 

Barnet ________________________________________________________________ 

 

Mor   _________________________________________________________________ 

 

Far  ____________________________________________________________________ 

 

Barnevernarbeider 1 _______________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Hårfarge ________________________ 

 

Barnevernarbeider 2 ______________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Hårfarge ________________________ 
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FASE I - Barnevernet ankommer 

Barnet 
Affektiv stemninger:  
 

Valens 
Grad av tilstedeværelse 

 

1. Ikke tilstede 2. I liten grad 3. Noen grad 4. Nokså høy 

grad 

5. Svært høy 

grad 

Glede       
Avsky       
Sinne       
Overraskelse      
Tristhet      
Forakt      
Frykt        

 

Grad av stress (arousal) 
Grad av tilstedeværelse 

 

1. Ikke tilstede 2. I liten grad 3. Noen grad 4. Nokså høy 

grad 

5. Svært høy 

grad 

Grad av opphisselse       

 
Verbale mål: 

Grad av tilstedeværelse 

 

1. Ikke tilstede 2. I liten grad 3. Noen grad 4. Nokså høy 

grad 

5. Svært høy 

grad 

Aksepterende.        
Aggressiv/sint.      
Verbal motstand.        
 
Fysiske mål /mestringsstrategier: 

Grad av tilstedeværelse 

 

1. Ikke tilstede 2. I liten grad 3. Noen grad 4. Nokså høy 

grad 

5. Svært høy 

grad 

Aggressiv/sint.        

Flukt.       

Fysisk motstand.        
Tilbaketrekning/apati.      
 
Biologisk mor/ Biologisk far/ Andre personer tilstedet: Samme skjema for affektive mål, 

stressmåling, verbale mål og fysiske mål/mestringsstrategier 
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FASE II: Barnevernstjenestens samtale med biologiske foreldre 

 

Hvem er tilstede: 
Barnet _____ 

Biologisk mor _______ 

Biologisk far ________ 

Søsken  1. kjønn________ alder________  

2. kjønn________ alder________ 

3. kjønn________ alder________ 

4. kjønn ________ alder________  

5. kjønn_________ alder________ 

Andre tilstede ________________________________________  

 

Hva blir det informert om i barneverntjenestens samtale: 
 I høy grad I Iiten grad Ingen info 
Hvor barnet skal     
Hvem barnet nå skal bo hos    
Hva som skjer med barnehage/skole/aktiviteter    
Kontakt med barnet etter flytting    
Andre forhold: 

 

Under samtalen 

Biologisk mor Samme skjema for affektive mål, stressmåling, verbale mål og fysiske 

mål/mestringsstrategier 

Biologisk far:  Samme skjema for affektive mål, stressmåling, verbale mål og fysiske 

mål/mestringsstrategier 

Barneverntjenesten snakker med barnet 

Hvor: ___________________________  

Hvem er tilstede: 

Biologisk mor _______ 

Biologisk far ________ 

Søsken  1. kjønn________ alder________  

2. kjønn________ alder________ 

3. kjønn________ alder________ 
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4. kjønn ________alder________  

5. kjønn_________alder________ 

 

Andre familiemedlemmer,  person A   kjønn______alder_______ forbindelse________ 

                                             person B    kjønn______alder_______ forbindelse________ 

                                            person C    kjønn______alder_______ forbindelse________ 

                                            person D kjønn_______alder_______ forbindelse________ 

 

Andre kjente av familien,       person A kjønn alder_______ forbindelse________ 

                                               person B kjønn alder_______ forbindelse________    

                                               person C kjønn alder_______ forbindelse________ 

                                               person D kjønn alder_______ forbindelse________ 

Offentlige tjenestepersoner 
Politi ___________ 
Psykolog ________ 
Lege ___________ 
Andre: ________________________ 
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Hva blir det informert om i barneverntjenestens samtale 
 I høy grad I Iiten grad Ingen info 
Bakgrunn for flytting  
 

   

Ut fra barnets alder/nivå/forståelse. 
 

   

Hvor barnet skal. 
 

   

Hvem barnet nå skal bo hos 
 

   

Tidsaspekt 
 

   

Hva som skjer med barnehage/skole 
 

   

Hva som skjer med aktiviteter 
 

   

Mulighet for kontakt med mor/far/søsken etter flytting 
 

   

Konkret avtale i forhold til første kontakt 
 

   

Hvor skal mor være 
 

   

Hvor skal far være 
 

   

Hvor skal søsken (ved søskenplassering) være 
 

   

Andre forhold: 

Under samtalen 

Barnet: Samme skjema for affektive mål, stressmåling, verbale mål og fysiske 

mål/mestringsstrategier 
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FASE III: Pakking/forberedelse 

Hvem er tilstede:  

Barnet ______ 

Biologisk mor ______ 

Biologisk far _______ 

Søsken  1. kjønn________ alder________  

2. kjønn________ alder________ 

3. kjønn________ alder________ 

4. kjønn ________ alder________  

5. kjønn_________ alder________ 

 

Barnevernsarbeider/e _________ 

 

Andre: _____________________ 

 

Har barnet med seg noe spesielt utover klær og toalettsaker? 

___________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Barnet:  Samme skjema for affektive mål, stressmåling, verbale mål og fysiske 
mål/mestringsstrategier 
 
Biologisk mor:  Samme skjema for affektive mål, stressmåling, verbale mål og fysiske 
mål/mestringsstrategier 
 
Biologisk far:  Samme skjema for affektive mål, stressmåling, verbale mål og 
fysiskemål/mestringsstrategier 
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FASE IV: Avskjed 

Hvem er tilstede:  

Barnet _______ 

Biologisk mor ________ 

Biologisk far _________ 

Søsken                        1.          kjønn__________         alder________ 

                                    2.         kjønn__________         alder________ 

                                    3.         kjønn__________         alder________ 

                                    4.         kjønn_________           alder________ 

                                    5.         kjønn__________         alder_________  

 

Barnevernsarbeider/e __________ 

Andre: _____________________ 

 

Barnet:  Samme skjema for affektive mål, stressmåling, verbale mål og fysiske 

mål/mestringsstrategier 

 

Biologisk mor:  Samme skjema for affektive mål, stressmåling, verbale mål og fysiske 

mål/mestringsstrategier 

 

Biologisk far:  Samme skjema for affektive mål, stressmåling, verbale mål og fysiske 

mål/mestringsstrategier 

 

Andre fysiske reaksjoner:  

Holding: _________________________________________________________ 

Klemming: _______________________________________________________  

Flukt: ___________________________________________________________ 

Aggressivitet: _____________________________________________________ 
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FASE V: Barneverntjenesten kjører sammen med barnet og ev mor/ far til 

beredskaps/fosterhjemmet/ institusjon 

Hvem er tilstede: 

Biologisk mor ________ 

Biologisk far _________ 

Søsken                        1.          kjønn__________         alder________ 

                                    2.         kjønn__________         alder________ 

 

Barnevernsarbeider/e _________ 

                                     

Andre___________________________ 

 
Farge på bilen __________________________________________________ 

I bilen 

Barnet:  Samme skjema for affektive mål, stressmåling, verbale mål og fysiske 

mål/mestringsstrategier 

 

Biologisk mor:  Samme skjema for affektive mål, stressmåling, verbale mål og fysiske 

mål/mestringsstrategier 

 

Biologisk far:  Samme skjema for affektive mål, stressmåling, verbale mål og fysiske 

mål/mestringsstrategier 
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FASE VI: Ankomst der barnet skal være 

Hvem er tilstede 

Barnet _______ 

Biologisk mor ________ 

Biologisk far _________ 

Søsken                        1.          kjønn__________         alder________ 

                                    2.         kjønn__________         alder________  

Beredskaps/fosterhjemsforeldre  person A____ kj____ alder____ navn  

     person B____ kj____ alder____ navn 

Miljøterapeut i institusjon   person A____ kj____ alder____ navn  

     person B_____kj____ alder____ navn 

Andre personer tilstede i beredskaps/fosterhjemmet/institusjonen  

person A____ kjønn____      alder____  

 person B_____ kjønn____     alder____ 

                                                            person C_____ kjønn_____   alder____ 

Barnevernarbeider/e _____________ 

Andre:_____________________ 

 

Ved ankomst 

Barnet:  Samme skjema for affektive mål, stressmåling, verbale mål og fysiske 
mål/mestringsstrategier 
 
Biologisk mor:  Samme skjema for affektive mål, stressmåling, verbale mål og fysiske 
mål/mestringsstrategier 
 
Biologisk far:  Samme skjema for affektive mål, stressmåling, verbale mål og 
fysiskemål/mestringsstrategier 
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Barnevernstjenesten snakker med beredskaps/fosterforeldre/ miljøterapeut 

Hvem er tilstede 

Barnet _______ 

Biologisk mor ________ 

Biologisk far _________ 

Søsken                        1.          kjønn__________         alder________ 

                                    2.         kjønn__________         alder________  

Beredskaps/fosterhjemsforeldre  person A____ kj____      alder____ navn  

     person B_____ kj____     alder____   navn 

Miljøterapeut i institusjon   person A____ kj____      alder____ navn  

     person B_____ kj____     alder____  navn 

Andre___________________________ 

Hva blir det informert om i barneverntjenestens samtale 
 I høy grad I Iiten grad Ingen info 

Hva har barnet med seg    

Barnets vaner (mat/legging/lek)    

Kontakt med biologiske foreldre/samvær    

Kontakt med søsken/samvær    

Kontakt med barnevernstjenesten    

Konkrete avtaler som er gjort    

Biologiske foreldres tilstedeværelse i samtalen    

Andre forhold: 
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FASE VII: Barneverntjenesten og ev biologisk mor/far drar 
Avskjed 
Barnet:  Samme skjema for affektive mål, stressmåling, verbale mål og fysiske 

mål/mestringsstrategier 

 

Biologisk mor:  Samme skjema for affektive mål, stressmåling, verbale mål og fysiske 

mål/mestringsstrategier 

 

Biologisk far:  Samme skjema for affektive mål, stressmåling, verbale mål og fysiske 

mål/mestringsstrategier 

 

Andre fysiske reaksjoner: 

Holding :____________________________________________________________ 

 

Klemming: __________________________________________________________ 

 

Flukt:    _____________________________________________________________ 

 

Aggressivitet________________________________________________________ 
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Appendiks B: Kartleggingsskjema for foreldrenes tilknytningsstil 
 
 

ERFARINGER I NÆRE RELASJONER 
 

Instruksjoner: De følgende utsagnene dreier seg om hvordan du føler det i romantiske 
relasjoner. Vi er interessert i hvordan du generelt erfarer relasjoner, ikke bare hva som 
skjer i ditt nåværende forhold. Besvar hvert utsagn ved å indikere hvor mye du er enig 
eller enig i det. Skriv inn et tall på den lille linjen foran utsagnet, i tråd med følgende 
skala:  
 
Helt enig                                    Nøytral/blandet                                   Helt enig  
 
1                   2                   3                   4                   5                 6                   7 
 
 
___ 1. Jeg er redd for at partneren min skal slutte å være glad i meg.  
 
___ 2. Jeg bekymrer meg ofte for om partneren min i virkeligheten ikke elsker meg.  
 
___ 3. Jeg ønsker ofte at min partners følelser var like sterke som mine er for ham/henne.  
 
___ 4. Når partneren min er ute av syne, bekymrer jeg meg for at han /hun kanskje blir       
interessert i noen andre.  
 
___ 5. Jeg bekymrer meg sjeldent for at partneren min skal forlate meg.  
 
___ 6. Jeg bekymrer meg ikke ofte for å bli forlatt.  
 
___ 7. Noen ganger endrer romantiske partnere sin oppfatning av meg uten noen 
åpenbar grunn.  
 
___ 8. Jeg er redd for at når en romantisk partner blir kjent med meg, vil han/hun ikke 
like den jeg er.  
 
___9. Jeg bekymrer meg for at jeg ikke er like god som andre mennesker.  
 
___10. Jeg foretrekker å ikke vise min partner hvordan jeg har det innerst inne.  
 
___11. Jeg synes det er vanskelig å tillate meg selv å stole på en romantisk partner.  
 
___12. Jeg er føler meg ikke tilpass med å åpne meg for romantiske partnere.    
 
___13. Jeg føler meg utilpass når en romantisk partner ønsker å komme veldig nær meg.  
 
___14. For meg er det ikke vanskelig å være nær min partner.  
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___15. Det hjelper å oppsøke min romantiske partner når jeg trenger støtte.  
 
___ 16. Jeg snakker ut om ting med min partner.  
 
___ 17. Jeg er komfortabel med å stole på min partner.  
 
___18. Det er lett for meg å vise å hengivenhet ovenfor min partner.  
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Appendiks C: Kartleggingsskjema for foreldrenes tilknytningsstil  
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