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TITTEL: 
Barns selv: en litteraturstudie med sikte på å klargjøre hva begrepet selv innebærer, hvordan 
barns selv oppstår og utvikler seg og hvordan foreldre/omsorgspersoner kan bidra til å styrke 
barns selv. 
___________________________________________________________________________ 
AV: 
Lejla Djulepa 
___________________________________________________________________________ 
 
EKSAMEN:                                                                            SEMESTER: 
Hovedoppgave i pedagogikk                                                                         vår 2005 
___________________________________________________________________________ 
STIKKORD: 
Selvet, foreldre, samspill 
 
 
Problemområde: Hva innebærer begrepet selv, hvordan barns selv oppstår og utvikler seg og 
hvordan kan foreldre/omsorgspersoner bidra til å styrke barns selv? 
 
Metode: Teoretisk analyse 
 
Kilder: Teoretiske beskrivelser og funn/ konklusjoner fra empiri knyttet til fenomenet selv 
 
Hovedkonklusjoner: Temaet for denne avhandlingen handler om hva fenomenet selv 
innebærer, hvordan den utvikles og oppstår og omsorgsgivere kan bidra til en stabil utvikling 
av selvet. 
 
Problemstillingene er besvart ut fra tre teoretiske perspektiver (sosialpsykologisk, 

psykodynamisk og kognitiv teori). Samtlige tre teoriene har sine definisjoner av fenomenet 

selv. Mead, som er representant for den sosialpsykologisk teori, definerer selvet som en 

prosess som utvikles med tiden, gjennom sosial interaksjon med andre mennesker. Han mener 

at selvet går ut på personens oppfatning av seg selv som dannes indirekte gjennom persepsjon 

av andres oppfatning. Stern derimot mener at selvet er noe som er medfødt. Han definerer 

selvet som barnets totale organisering av de erfaringer det gjør. Dette gjelder så vel 

perseptuelle, affektive, atferdsmessige som symbolske og narrative strukturer. I følge ham er 

konstituering av selvet basert på samspill med andre mennesker. I følge Neisser dannes selvet 

eller barnets oppfatning av seg selv gjennom sosial interaksjon gjennom den kulturen som 

barnet lever i. Etter hans mening eksisterer selvet som endring som dannes i samspillet 

mellom barnet og verden. Som vi kunne se alle disse tre teoretikerne mener at barnet bygger 



 III

oppfatningen om seg selv gjennom først og fremst omsorgspersoner og deretter andre 

personer, institusjoner som er rundt barnet. 

 

De viktigste funn i denne oppgaven er nettopp de forskjell og likheter mellom disse tre 

teoretikerne. Forskjellen er det at Neisser og Stern mener at selvet er noe som er medfødt, 

mens Mead sier at selvet utvikles med tiden og er ikke til stede ved fødselen. Mead mener at 

barnet blir født med et lite repertoar av medfødte gester og at barnet er veldig avhengig av 

omsorgspersoner. Stern og Neisser derimot er enige i det at barnet er kompetent liten vesen 

som tidlig forsøker å forstå andres følelser og intensjoner. Etter deres mening har barnet 

medfødt evne til å persipere blant annet noe som er den viktigste kilde til utviklingen av 

selvet. En annen viktig funn er hukommelsens betydning for barnets selvopplevelse. Stern 

påstår at barnet utviklermentale representasjoner gjennom samspill med andre og at disse 

representasjonene blir aktivert når barnet opplever noe lignende som det har opplevd før. 

Neisser derimot mener at barnet blir født med vise mentale skjemaer som danner grunnlag for 

utvikling av selvet. Når det gjelder Mead påstår han at hukommelse blir den omfattende 

omverden som barnet påkaller i sin aktivitet og som overskrider det nåværende. Forskjellen 

finner vi også i språkets betydning for barnets oppfatning av seg selv. Mead mener at 

utvikling av språket er det viktigste kilde for at barnet skal utvikle oppfatning av seg selv, 

mens Neisser og Stern sier at språket har både sine fordeler og ulemper og at barnet har 

oppfatning av seg selv før det. 

 

Alle de tre er enige også i det at måten foreldre oppdrar sitt barn på har stor betydning for 

hvordan barnet vil utvikle seg og hvem det vil bli. De mener at gjennom interaksjon med 

andre opparbeides selvet. Barnets samvær og samspill med omsorgspersonen innebærer at 

barnet får et utvidet opplevelsesrom og erfaring. De mener t hvis barnet har et velfungerende 

samspill, har barnet en av de nødvendige og tilstrekkelige ingredienser for å skape en positiv 

oppfatning av seg selv. Dersom barnet blir anerkjent med kjærlighet, ømhet, stolthet vil det 

være den måten barnet etter hvert vil komme til å anerkjenne seg selv på. En rekke slike 

samspillopplevelser vil gradvis bygge opp barns eget bilde av seg sel og gi det en bekreftelse 

på at barnet er verdifull både for seg selv og andre. 

 

Neisser, Mead og Stern er også enige i det at barnet er født med en meget god evne til 

samspill, men det trenger tilgang til gode relasjoner for å videre utvikle sine samspillevner. 

Det tidlige følelsesmessige samspillet hvor barnet og omsorgspersonen klarer å finne en felles 
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rytme av å forstå og å bli forstått danner utgangspunk for barnets seinere kontaktevne, både i 

forhold til seg selv og egne følelser og i forhold til andre og andres følelser. 

Til slutt kan jeg konkludere med at på samme måte som kroppen trenger næring for å vokse 

og utvikle seg, trenger selvet et nært forhold til andre mennesker for å kunne vokse og utvikle 

seg. Et nært forhold til mor, far eller andre omsorgspersoner er et grunnleggende menneskelig 

behov. Dette er like nødvendig for selvet som mat er for kroppen. Når barnet er sammen med 

omsorgspersoner, vil det gi barnet mange ulike følelsesmessige opplevelser. Det forholdet 

som barnet får til sine egne opplevelser, utvikles gjennom de opplevelser som barnet har i 

kontakt med omsorgspersoner. Det betyr at vi finner igjen karakteristiske trekk ved samværet 

i barnets selv- at kvaliteten på relasjonene gjenspeiler seg i barnets oppfatning av seg selv. De 

kvalitetene som er i barnets mellommenneskelige relasjoner blir etter hvert bygget opp til å bli 

mønstre og holdninger i barnets personlighet. Vi kan si at barnet omdanner og bygger opp de 

sansmessige opplevelsene sine til indre forestillinger om seg selv. Å utvikle sitt eget selv, 

eller sagt det på mer forståelig måte, å bli en person, vil dermed innebære at barnet bygger 

opp et stort antall slike indre forestillinger ut fra de opplevelser barnet har i de tidlige 

relasjonene til omsorgspersoner som barnet opplever gjennom gjensidig samspill, kjærlighet, 

og trygg tilknytning. 
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Kap.1: Forklaring av problemstiling 
 
Innledning 
 
1.1 Problemstilling 
 
Tema for denne oppgaven er selvopplevelse. Gjennom en analyse av et utvalg av litteratur, 

har formålet med oppgaven vært å komme fram til en bredere forståelse av hvordan barnets 

selv kan utvikles og påvirkes i de ulike faser av oppveksten, med hovedvekt på spedbarns –og 

barnealder. Videre er det lagt vekt på å konkretisere tre ulike teoretiske perspektiver og 

hvordan de forskjellige teoretikerne mener at barnet utvikler oppfatning om seg selv. Det har 

også vært naturlig å legge vekt på hvordan foreldrene kan bidra til denne utviklingen, siden 

jeg har avgrenset meg til det alderstrinnet hvor foreldrene opptrer som den viktigste 

samspillsparter for barnet.  

 

Litteraturtilfanget som er brukt kan i hovedsak deles i: 

-psykodynamisk teori 

-sosialpsykologisk teori 

-kognitiv teori 

 

Det teoretiske fundamentet for oppgaven er Meads, Sterns og Neissers teori om hvordan 

barna utvikler oppfatning om seg selv. 

 

1.2 Presentasjon av problemstilling 

 

I tilknytning til selvopplevelse støtter vi på mange begrep som for eksempel: selvet, 

selvoppfatning, identitet, selvbilde, selvakseptering. Begrepene som selvoppfatning, selvet og 

identitet brukes dels med litt forskjellig meningsinnhold, mens de for noen er identiske. I alle 

fall dreier det seg om utvikling av forskjellige sider ved grunnleggende holdninger til seg selv 

og andre. Slike grunnlegende holdninger består av tanker, følelser og atferd som er typisk for 

det enkelte mennesket og som er bestemmende for hvordan en forholder seg til andre 

mennesker, til seg selv og til forskjellige situasjoner. 

 

Som jeg sa temaet for denne oppgaven er barnets utvikling av selvet. Oppgaven tar sikte på å 

kartlegge hva som menes med begrepet selv og hvordan barn utviker selvet. På bakgrunn av 
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dette skal det så drøftes hvordan foreldre/omsorgspersoner kan bidra til at barna utvikler en 

stabil oppfatning av seg selv. 

 

Oppgavens problemstilling kan formuleres slik: 

 

”Hva menes med begrep selvet, hvordan oppstår og utvikles barns selv og hvordan kan 

foreldrene bidra til å styrke barns selv?” 

 

Konkretisering 

 

Fokuset i denne avhandlingen vil i hovedsak vedrøre det generelle ved begrepet selvet, det vil 

si klargjøre hva begrepet selvet innebærer og hvordan barn utvikler et selv. Jeg har tenkt å 

begynne med en kort beskrivelse av begrep selvet og hvorfor en stabil oppfatning av seg selv 

har stor betydning for barnets oppvekst. 

 

Siden denne oppgaven skal være basert på de tre forskjellige teorier: psykodynamisk teori, 

sosialpsykologisk teori og kognitiv teori har jeg tenkt å forklare først og fremst hva disse 

teoriene går ut på. Jeg har valgt å legge vekt på teoretikeren George H. Mead når det gjelder 

sosialpsykologisk teori. Den neste teorien som jeg skal bruke for å forklare utvikling av selvet 

er psykodynamisk teori og her har jeg tenkt å basere meg på Daniel Sterns teori. Den siste er 

kognitiv teori og jeg skal legge vekt på Ulric Neissers teori om utvikling av selvet. 

 

Kapitel 2. skal handle om de forskjellige teoriene hva de går ut på, deretter har jeg tenkt å si 

litt om disse tre teoretikerne og hvordan de legger innholdet i begrepet. Mange teoretikere 

bruker ulike begreper når det gjelder personens oppfatning av seg selv som for eksempel ”the 

self-concept”, ”the self”, identitet, selvoppfatning osv, men alle disse tre teoretikerne Mead, 

Stern, Neisser bruker samme begrep om personens oppfatning av seg selv, det vil si ”the self” 

eller selvet. Det er dette begrepet som skal anvendes i denne oppgaven. Kapitel 2. skal 

avsluttes med en konklusjon og en definisjon av selvet som skal gjelde for denne oppgaven 

 

 

Kapitel 3, 4 og 5 skal handle om selvets utvikling det vil si om hvordan selvet utvikles i de 

tidlige barneårene. Når det gjelder utviklingen av selvet skal jeg legge vekt på teorien av 

sosialpsykologen Mead, psykoanalytikeren Stern og  Neissers kognitiv selvtradisjon. Jeg har 
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valgt disse tre teoriene fordi de har mange forskjeller og mye mer likheter når det gjelder 

deres syn på utviklingen av selvet. 

 

Kapitel 3. skal handle om Meads syn på selvet. Jeg har valgt hans teori fordi han er en sentral 

representant for den symbolske interaksjonismen, som er en teori om hvordan selvet utvikles 

og fordi han er også en av de eldste innenfor denne teorien. 

 

Kapitel 4. skal handle om Daniel N. Stern som en representant for psykodynamisk teori og 

også en representant for et nyere syn på selvutviklingen. Gjennom Stern skal jeg prøve å vise 

hvor stor betydning sosial interaksjon med andre mennesker har for utvikling av selvet. 

 

Kapitel 5. skal handle om teoretikeren Ulrich Neisser og han skal representere den kognitive 

teorien om selvet. Jeg har valgt Neisser fordi hans teori om selvet på noen måter er forskjellig 

både fra Mead  og Stern. Neisser mener på samme måte som Stern og Mead, at andre 

mennesker rundt barnet er veldig viktige for utviklingen, men etter hans meningen er det  noe 

som skjer først og fremst kognitivt.  

 

Kapitel 6. skal trekke noen konklusjoner om begrepet selvet og hvordan dette utvikles, ved å 

sammenligne disse tre teoriene. 

 

Det siste kapittelet, kapitel 7. skal handle om hvordan foreldre, først og fremst mor, kan bidra 

til barnets selvutvikling. Jeg har tenkt å skrive om hvordan mor tilpasser seg barnets behov, 

hva er det som er nødvendig fra mors side for at barnet skal utvikle en stabil oppfatning av 

seg selv. Dette kapittelet skal først og fremst handle om Sterns teori, fordi det er han som 

legger størst vekt på forholdet mellom mor og barn når det gjelder barnets utvikling av selvet. 

Han beskriver i detaljer hva er det som foregår mellom dem og hva mor må gjøre for at en 

stabil oppfatning skal etableres hos barnet. Både Mead og Neisser mener at et godt forhold 

mellom mor og barn er viktig for denne utviklingen, men beskriver det ikke så nøye som 

Stern gjør. 

 

Avgrensning  

 

Teorien om selvet hører til i et stort psykologisk område. Å gi en fullstendig oversikt over alle 

teoriene og beslektede begreper som for eksempel selvoppfatning, identitet, selvakseptering 
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vil føre for langt i en oppgave som denne. Begrepet selvet har vist seg å kunne deles både i 

stabil og ustabil selvet. (se s. 5) Jeg har ikke tenkt å skrive mye om ustabil selvet og hva det 

innebærer. . 

Når jeg snakker om barn skal jeg ta for meg barn fra spedbarnsalderen til barnalderen, det vil 

si fra 0 måneder til ca. 6 år. Gjennom denne alderen utvider barnet sine kontakter md andre 

mennesker og er ikke bare i kontakt med omsorgspersoner, men også med voksne for 

eksempel i barnehagen, friidrettskoler osv, men av hensyn til oppgavens omfang vil de andre 

voksne rundt barnet ikke bli vektlagt. 

 

Diskusjonen er basert på litteraturstudier fra sosial psykologisk teori, psykodynamisk teori og 

kognitiv teori. Jeg har ikke tenkt å legge vekt på noen andre teorier som for eksempel 

sosiologisk teori (Bruner 1998), og heller ikke læringsteori, selv om de har sine synspunkter 

om utvikling av selvet. 

 

 

Metode og materiale 

 

Denne avhandlingen skal være en teoristudie, basert på gjennomgang og analyse av litteratur i 

tilknytning til temaet. Jeg skal prøve å trekke ut aktuelle og relevante teorier som kan belyse 

og bidra til å besvare problemstillingen, samt gi næringen til drøftning rundt temaet. 

 

Når det gjelder kildebruk skal jeg bruke primærkilder både på Mead. Stern og Neisser og skal 

også supplere med sekundærkilder hvor det blir nødvendig. Det sekundære kilder som kan 

være aktuelle i oppgaven er balt annet Vaage (1998), Thuen & Vaage (1997), Johnsen, 

Sundet, Torsteinsson (2000)  

 

 

 

1.3 Betydningen av å ha en positiv oppfatning av seg selv: begrunnelse for valg av 

problemstillingen

 

Mennesker har behov for å tenke positivt om seg selv. Det har behov for å verdsette seg selv 

og respektere seg selv. En forståelse av fenomenet selv er viktig for å kunne forstå deler av 
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individets atferd. Behov for et stabilt selv er blitt allmenn anerkjent som et grunnleggende og 

dominant behov. 

 

Et stabil selv innebærer at man har en fordelaktig holdning til seg selv og vurdere seg selv 

som en person som mestrer tilværelsen og som aksepterer og verdsettes av andre. Et stabilt 

selv kan bli kjennetegnet ved at de basale behov tilfredstilles, ved gunstige oppvekstvilkår og 

de følelser som er forbundet med dette. Et stabilt selv innebærer ikke at personens følelser 

alltid er positive. En menneske med et stabilt selv kan ha det dårlig over en lengre periode. 

Men bare at det finnes håp om en menneskeverdig tilværelsen etterpå. Gjentatte opplevelser 

av å mislykkes kan føre ti at barnet oppfatter seg selv som en person som ikke mestrer 

tilværelsen, noe som kan være skadelig for barnet. Gjentatte nederlag kan føre til at barnet 

trekker seg unna og bli asosial.   

 

 I følge Stern (1985) de behovene som må tilfredstilles for at barnet skal kunne oppnå en 

stabil og positivt oppfatning av seg selv, er for den første de fysiologiske behovene. Det går ut 

på å ha nok mat, klær osv. Det andre er trygghet og sikkerhet. Barnet må føle at noen bryr seg 

om det, gir det mat og sin kjærlighet. Det tredje er de sosiale behov som må være oppfylt for 

at barnet skal utvikle en positiv oppfatning av seg selv. Det er ikke nok med kjærlighet, 

trygghet, vennskap rundt barnet, det er også nødvendig at det opplever selvverd gjennom det 

barnet gjør og foretar. Andre rundt barnet må vise respekt og anerkjennelse for det barnet gjør 

eller engasjerer seg i. Tilfredsstillelse av selvverds behovet gir barnet selvtillit og motivasjon 

til å gå i gang med nye oppgaver og utfordringer. 

 

Mange teoretikerne som for eksempel Mead (1934), Stern (1985) har sagt at det å verdsette 

seg lavt eller å ha negativ oppfatning om seg selv kan føre til en subjektiv ubehagelig tilstand. 

Personer med negativ oppfatning om seg selv kan vise flere symptomer på sviktende mental 

helse, som for eksempel magesmerte, hodepine, angst og stress. 
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For å kunne forstå hvorfor et barn kan utvikle negativ oppfatning om seg selv, er vi nødt til å 

analysere hvilken oppvekstbetingelser barnet har hatt. Vi er nødt til å ta utgangspunkt i 

familieforholdene og se på hvilke utviklingsbetingelser familien og dernest barnet har. 

Problemet kan ligge i det at foreldre ikke har nok tid til sine barn, gir dårlig omsorg. Den 

selvstendige tenkningen blir ikke utviklet fordi barnet blir for mye overlatt til seg selv. Hvor 

stor betydning spiller foreldrene for at barnet skal utvikle en stabil oppfatning av seg selv, 

skal jeg komme tilbake i det siste kapitlet i oppgaven.   
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Kap.2: Forklaring av begrepet selv 
 
2.1 Innledning 
 
 

Begrepet selv har fått stadig større oppmerksomhet siden 1960 tallet, både innenfor 

utviklingspsykologien og andre psykologiske disipliner. 

 

Begrepet selv er et veldig vidt begrep og det finnes også andre ord som kan brukes synonymt, 

som for eksempel selvoppfatning, identitet. En kan oppleve at de samme begrepene tillegges 

ulik betydning, alt etter hvor mange og hvilke psykologiske funksjoner og fenomener som blir 

forsøkt beskrevet med begrepene. 

 

Den første delen av dette kapitlet skal gjøre rede for  hva  begrep selvet innebærer, mens den 

andre delen skal presentere de forskjellige teoriene som jeg skal legge vekt på  gjennom hele 

oppgaven, og hvordan hver av de forskjellige teoriene definerer selvet. 

 

 

2.2 Hva betyr begrepet selv (the self)? 

 

Innenfor noen deler av psykologien ble begrepet om selvet på en måte uvitenskaplig eller 

meningssløs. Før var selvbegrepet på en måte avvist. Mange har ment at selvbegrepet var 

basert på forstillingen om en indre innsats, en homonculus, det vil si en liten person innenfor 

hvert menneske, som planlegger, igangsetter og former våre handlinger og opplevelser. En 

slik oppfatning fører til den uendelige regressen, fordi man må spøre ”hva er det som sitter 

inne i oss?” Begrepet om selvet synes å være bundet til det subjektive og empatiske metode, 

det vil si at selvet kun oppfates subjektiv gjennom introspeksjon og empati. De deler av 

psykologien som oppfatter slike metoder som uvitenskapelige, må derfor også avvise begrepet 

om selvet. 

 

Selvbegrepet er uten tvil et veldig problematisk begrep. Begrepet om selvet har i løpet av det 

20 århundre fått en stadig mer sentral plassering i flere forskjellige hovedretninger innen 

psykologien. Det finnes fortsatt uenigheter om hva begrepet selvet innebærer, hvordan og når 

det oppstår og utvikles. Det er disse spørsmålene som jeg skal prøve å besvare i denne 

oppgaven. 
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Det er i midlertidig umulig å si noe om begrepet selvet uten å forankre i en teoretisk posisjon. 

De fleste teoriene om selvet og det gjelder de tre teoriene som jeg skal bruke, retter 

oppmerksomhet mot følgende aspekter når det gjelder forklaring av begrep selvet.   

 

Selvet er, i alle de tre teoriene som skal bli presentert,  individets personlighet eller individets 

oppfatning av sin personlighet det vil si jeg-oppfatning. Selvet omfatter alt individet tenker, 

føler, mener, sier om seg selv. Spørsmålet ”Hvem er jeg?”, står her sentralt. Det er mange 

spørsmålene en stiller seg om seg selv. Svarene på disse spørsmålene virker inn på: 

- hvordan jeg føler meg 

- hvor tilfreds jeg er 

- hvordan jeg oppfatter meg selv 

- hvordan jeg tror du vil oppfate meg 

 

Vi kan ut fra svarene på slike spørsmål få et positivt eller negativt selvbilde, høy eller lav 

selvrespekt og en følelse av personlig sikkerhet og harmoni eller personlig usikkerhet eller 

disharmoni. 

 

Begrepet selv innebærer ikke at man er anonymt fungerende apparat, men at man mener og 

opplever seg selv som noen og har en fornemmelse av og bevissthet om seg selv. 

Selvbegrepet kan i denne sammenhengen nærmest forstås som en forståelse av hvem er jeg. 

 

Utviklingspsykologiske teorier er forskjellige med hensyn til hvordan de forklarer 

utviklingen, hvilke deler av den de legger vekt på, og hvilke metoder de bruker. Siden denne 

oppgaven skal baseres på tre forskjellige teorier i den neste avsnittene har jeg tenkt å gi en 

kort innføring i disse teoriene og si kort om de teoretikerne som representerer de forskjellige 

teoriene. 

 

 

2.3 Sosialpsykologisk teori 

 

Innenfor sosialpsykologisk teori blir barns erkjennelse og kognisjon formet gjennom 

samhandling med andre mennesker og internalisering av kulturens redskaper og tenkemåter. 

Det er et hovedelement i sosialpsykologisk teori at barns kulturalisering skjer på to plan: først 

på det sosiale, etterpå på det psykologiske. Konstruksjonen av virkeligheten er ikke noe barnet 
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gjør alene i følge denne teorien. Det blir ført inn i kulturens virksomheter av mer kompetente 

medlemmer av samfunnet (som for eksempel: foreldre, voksne i barnehagen, lærere), og ledet 

til å ta i bruk kulturens redskaper for tenkning. En sentral representant for sosialpsykologisk 

teori er George Herbart Mead. 

 

2.3.1 George H. Mead (1863-1931) 

 

Han blir regent til pionergenerasjoner innen amerikansk pragmatisme, men som 

vitenskapsmann var han sosialpsykolog. George H. Mead (1934, 1976) er først og fremst 

kjent under navnet symbolsk interaksjonisme. Mead har bygd opp sin teori på Cooleys (1922) 

som hevdet at subjektive tilbakemeldninger om selvet er hovedkilder til opplysninger om 

selvet. Cooley mener også at i selvopplevelsen finnes tre grunnelementer: det første er når vi 

forestiller hvordan andre ser oss. Deretter prøver vi å sette oss i den andres vurderinger av oss 

og med denne innvielsen i andres vurdering følger selvfølelse, det vil si man kan føle seg for 

eksempel stolt eller ydmyket. Han sier også at individet har likeså mange selv som det finnes 

andre mennesker med en oppfattelse av ham/henne. 

 

Det symbolske interaksjonisme går ut på at selvet utvikles gjennom sosial interaksjon. Mead 

framhever selvet som prosess og mener at den ikke er medfødt. Han skiller mellom ”I” og 

”Me”- aspekter i denne interaksjonen, eller mellom det subjektive og det objektive selv. ”I” 

står for den siden ved selvet som har å gjøre med det handlende og overskridende, mens ”Me” 

er ved den siden av selvet som prosess som reflekterer omverdenes forventning. 

 

Mead sier videre om ”I” eller Jeg`et: 

 

”Jag`ets väsen är, som vi har sagt, kognitiv: det ligger i den internaliserende konversationen 

med gester som utgjør tänkande, eller genom vilka tankar eller reflektion fortgår.” (Mead, 

1976 s. 132)  

Jeg`et blir således en orientering mot tilværelsen. Barnet persiperer tilværelsen og danner seg 

inntrykk og oppfattninger. I denne prosessen blir individets tanker sentrale. 

 

Meg`et representerer den objektive delen av selvet. Det er her de andre får innflytelse på 

individets oppfatning av seg selv. 
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”Jag kan endas existera i bestämda forhållanden till andre jag” (Mead, 1976 s.126). 

 

Meads viktigste bidrag til vitenskapen kan sammenfates i formuleringen ”å ta andres 

perspektiv”, som jeg skal utdype seinere i oppgaven. Formuleringen rammer sosiologiske og 

sosialpsykologiske perspektiv på sosialiseringsprosessen der sosial handling, intersubjektivitet 

og sosialitet er sentrale begreper. Meads sosialiseringsforståelse festes til aktiv handlende 

individer som i ulike former for felleskap samvirker og kommuniserer. Gjennom disse 

aktivitetene konstrueres det individuelle og sosiale selvet og sosialiteten utvikles som en 

kapasitet for å ta andres perspektiv og den generaliserte andres perspektiv. Gjennom disse 

prosessene danner barnet oppfatning om seg selv. 

 

I det neste kapitelet skal jeg utdype Meads teori om selvet og hvordan det oppstår og utvikles 

men for å oppsummere det kort kan jeg nå si at en sentral tese i den symbolske 

interaksjonisme er det at oppfatning av oss selv dannes indirekte gjennom persepsjon av 

andres oppfatning av oss. 

 

Siden denne avhandlingen skal også baseres på psykodynamisk teori skal jeg nå her 

presentere teoretikeren Danel N. Stern som jeg valgte som representant for denne teorien. 

 

2.4 Psykodynamisk teori 

 

Psykodynamisk teori legger hovedvekten på utvikling av selvforståelse, identitet, 

personlighet. Det som kjennetegner denne tradisjonen er en antakelse om at indre psykiske 

prosesser påvirker menneskenes handlinger og styrer deres utvikling, og at disse prosessene 

for en stor del er ubevisste. Hovedfokus er oppbygningen av en indre psykisk struktur som 

bestemmer hvordan individet tolker omverdenen, og dets handlinger og væremåter. Det skjer 

en utvikling fra enkeltstående psykiske funksjoner til en integrert og helhetlig struktur. 

Innenfor denne teorien har jeg valgt å legge vekt på teoretikeren Daniel N. Stern. 

  

2.4.1 Daniel N. Stern (1934- ) 

 

Som både spedbarnsforsker og psykoanalytiker inntar Daniel Stern en særeger posisjon. I sin 

undersøkelse tar han utgangspunkt i det kliniske spedbarnet, slik psykoanalytikerne har 

konstruert det, og det observerte spedbarnet som baserer seg på direkte observasjon av det. Ut 
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fra disse to posisjonene lager han en arbeidshypotese om det subjektivt opplevende 

spedbarnet. 

 

Stern (1985, 2003) er opptatt av at barnet er en personlighet helt fra fødselen av. Foreldre og 

andre omsorgspersoners oppgaver blir dermed ikke å forme barnet, men å oppdage, møte og 

bekrefte barnet for det det er. For det er nettopp i dette bekreftende samspillet at barnet 

oppdager og blir seg selv. Et nøkkelbegrep hos Stern er intersubjektivitet, det vil si at 

fellesskap og individualitet påvirker hverandre. Spedbarnet er aktiv i relasjoner og i å påvirke 

sin verden. Men barnet er avhengig av voksne for at det skal skje. Gjennom interaksjon med 

andre opparbeides selvet. Selvet og utvikling av relasjoner går parallelt i følge Stern. Han 

mener at de nye selvområdene føyer seg til eksisterende og blir aktive gjennom hele livet. 

Modellen er kjennetegnet ved utviklingslinjer og ikke faser. Stern mener at selvet eksisterer 

som en subjektiv fornemmelse. Den er til stede i flere former som intuitiv, førebevisst, mental 

aktivitet. Han ser på begrepet selv som en relativ autonom enhet og presenterer det som en 

enhet som opplever og handler. I følge Stern (1985) er selvet noe som er kroppslig forankret 

eller som han sier det selv (the embodied self). 

 

Stern definerer selvet som: 

 
”… Det er følelsen av et selv som en eneste, distinkt, integrert enhet, selvet er utøveren av 
handlinger, den som opplever følelser den som har til hensikt, den som legger planer den som 
har til hensikt, den som legger planer, den som kommuniserer og deler personlig viten. De 
fleste av disse fornemmelser av selvet befinner seg utenfor vår bevissthet, på samme måte 
som åndedrettet, men de kan hentes inn og holdes i bevisstheten. Vi bearbeider instinktiv våre 
erfaringer på en slik måte at de synes å tilhøre en enestående, subjektiv organisering som vi 
vanligvis omtaler som bevisstheten om selvet.” (Stern, 2003 s. 67) 
 
 
For å konkludere med kan vi si at selvet er noe indre, noe som skjer innenfor hver enkelt 

individ, noe som danner et bilde av mennesket, termen som svarer på spørsmålet hvem er jeg. 

Begrepet selv handler om personens vurderinger, bilder, forestillinger om seg selv. Selvet er 

barnets totale organisering av de erfaringene det gjør. 

 

Det tredje teorien, som denne oppgaven skal baseres på, er kognitiv teori. Innenfor den 

kognitiv teori skal jeg lage vekt på Ulrich Neissers teori om utvikling av selvet. 
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2.5 Den kognitive teorien 

 

Begrepet kognitiv står for det som har med de intellektuelle funksjoner å gjøre. Kognitiv teori 

er opptatt av at det skjer noe ”inn i hodet”. Den kognitive psykologien er mer opptatt av indre, 

høyere mentale prosesser, og ved å studere disse prosessene forstår man hvordan mennesker 

tenker og handler. Kognitivnistene mener at å bare se på ytre stimuli og responsene er for 

snevert. Det er de indre prosessene som skjer fra sansningen som finner sted til vi får ut en 

eller annen reaksjon, som er interessante sentrale spørsmål, som blir da hvordan hjernen 

organiserer kunnskapen, hva som egentlig skjer når vi husker og tenker, hvordan vi løser 

problemer. Kognitivnistene mener at mennesker ikke reagerer automatisk på ytre stimuli. 

Mennesket er et aktivt vesen som tolker og vurderer den ytre stimuleringen på et selvstendig 

grunnlag før de handler. Som jeg sa de legger større vekt på utforske menneskets indre 

verden. Et bærende prinsipp i kognitiv teori er menneskets spontane tendens til å tolke og 

organisere verden rundt seg. Det mennesket streber etter er ikke så mye belønning og andre 

fordeler som det å finne mening og sammenheng i tilværelsen. 

 

En kjent teoretiker innenfor denne teorien er Ulric Neisser. Jeg har valgt hans teori om 

utvikling av selvet fordi hans teori har mange forskjeller og mange likheter med Sterns og 

Meads teori om det samme.  

 

2.5.1 Ulrich Neisser (1928- ) 

 

I følge Ulrich Neisser (1988, 1991, 1993, 1995, 1997) eksisterer selvet som en endring som 

dannes  samspillet mellom organismen og verden. Han mener at barnet danner seg mentale 

skjemaer om seg selv på samme måte som det danner seg skjemaer for andre forhold i verden, 

det vil si at det finnes ulike kilder til selvoppfattelse og at hver av disse kilder fører til 

dannelsen av et aspekt ved selvet. I følge han termen selvet er et psykologisk begrep bare når 

en aktivitet blir både kognitiv og refleksiv aktivitet. Neisser definerer selvet som: 

 

”Self-knowledge is based  several different forms of information, so distinct that each one 

essentilly establishes a different self”(Neisser, 1988 s. 35) 

 

Neisser beskriver fem forskjellige aspekter ved selvdannelsen som starter på forskjellige 

tidspunkter, men utviklingen forløper parallelt. De fem aspekter som jeg skal komme tilbake 
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til seinere er: det økologiske selvet, det mellommenneskelige selvet, det tidsutstrakte selvet og 

det private selvet. 

 

Slik jeg har lest de tre teoriene mener jeg at de har felles framstillingen om at selvet er noe 

som skjer inne i hvert menneske, hvordan hvert menneske bygger oppfatning, bilde, 

forestilling om seg selv. Jeg skal seinere i oppgaven diskutere de ulike måter disse tre teoriene 

skiller seg fra hverandre , men også dele felles trekk. 

 

Foreløpig virker det rimelig å hevde at de tre teoriene gir uttrykk for overordnet fells 

forståelse hva selvet dreier seg om: 

 

”Selvet er alle vurderinger, forestillinger, oppfatninger og bilder som et menneske har om seg 

selv”. 

 

Det neste kapittelet skal handle om hvordan barnets selv blir utviklet innenfor 

sosialpsykologisk forståelsesramme og her skal jeg legge vekt på Mead teori om selvet. 
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Kap.3 Hvordan utvikles selvet? 
 

3.1 Innledning 

  

I det forrige kapittel ble det presentert kort de tre forskjellige teoretiske perspektiver 

(sosialpsykologisk, psykodynamisk og kognitiv perspektiv), hva de står for og hvordan 

deres utvalgte representanter  (Mead. Stern og Neisser) oppfatter begrepet selv. 

 

I dette kapittelet blir det gjort rede for Meads syn på hvordan selvet oppstår og utvikler 

seg. Det finnes ulike teorier om hvordan selvet utvikles. Noen legger vekt på betydningen 

av både individuelle og kollektive erfaringer, og viser hvordan andres oppfatninger av en 

selv blir bestemmende for utforming av selvet, mens andre teoretikere forklarer utvikling 

av selvet som et resultat av direkte sammenligning med andre. 

 

Jeg har tenkt å bruke primærkilder av Mead (1934, 1976). Det er denne boken som jeg 

skal legge størst vekt på og supplere det med sekundærkilder som for eksempel Vaage 

(1998) og Thuen & Vaage (1997) 

 

3.1.1 Selvets utvikling i en sosialpsykologisk forståelsesramme 

 

Når jeg her skal se nærmere på selvet og dets utvikling, er det naturlig å gå først til den 

amerikanske sosialpsykologen George Herbert Mead som forbindes med blant annet 

speilningsteori.  

 

Det var Charles Cooley (1922) som har utformet teorien om menneskets ”speiling”, og 

den sentrale tanken er at vår selvforståelse og især enkeltindividets forståelse av seg selv, 

påvirkes av andres oppfatning og vurdering av individet. 

 

Cooley definerte selvet som det vi i dag betegner som første person i entall ”jeg”, ”meg”, 

”meg selv”. Han mente at andre mennesker speilet individet gjennom sine reaksjoner på 

det. Cooley (1922) brukte betegnelse ”speilbilde selvet” for å framheve i hvilken grad vår 

oppfatning av oss selv avhenger av tilbakemeldninger og vurderinger som vi mottar fra 

andre. Dette innebærer at menneskets selv og selvoppfatning anses som et direkte 
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produkt av den responsen det mottar på seg selv og sin egen væremåte.  Dette er en 

ekstrem versjon av symbolsk interaksjonisme. Hans teorien er ikke åpent for at 

mennesket kan vurdere det speilbilde som andre presenterer for det som forvrengt. 

 

George H. Mead (1934) har bearbeidet Cooleys ideen videre. Han hevdet at evnen til å ta 

den andres perspektiv var avgjørende for å kunne utvikle en oppfatning av et eget selv. 

Meads teori ble kalt for symbolsk interaksjonisme. 

 

    3.1.2 Symbolsk interaksjonisme 

 

Hva betyr egentlig symbolsk interaksjonisme? Ordet symbolsk innebærer vår 

menneskelige atferd som er preget av fremtredelsesformer og handlinger som består av 

gester, bevegelser, ord og ting som har en mening ut over seg selv. At et objekt/ting er 

symbolsk betyr at det bærer i seg en bestemt mening. Symboler er de tegn eller ytringer 

som mottakeren tolker på samme måte som avsenderen. Eksempel på dette kan være når 

et barn rekker fram armene som en handling for å bli løftet opp. Ordet interaksjon 

innebærer samhandling (samspill). Barnet påvirkes umiddelbart av 

interaksjonspartnerens oppførsel, egenskaper og handlinger. Som en oppsummering kan 

vi si at den symbolske interaksjonismen er et uttrykk for at menneskets selv og bevissthet 

om seg selv  utvikles via sosial interaksjon med andre. 

 

Mead (1934) er en sentral representant for den symbolske interaksjonismen, som er en 

teori om hvordan selvet og selvoppfatningen utvikles.  Etter hans mening utvikles selvet 

gjennom sosial interaksjon. Mead bruker ikke begrepet selvoppfatning, men snakker om 

selvet. Mead mener at selvet er noe som utvikles gjennom hele livet og at det ikke er noe 

som er medfødt. 

 

” The self is something which has a development, it is not initially there, at birth, but 
arises in the process of social experience and activity, that is, develops in the given 
individual as a result of his relations to that process as a whole and to other individuals 
within that process” 
(Mead, 1934 s. 135) 
 

Som jeg har nevnt ovenfor det sentrale tese i hans teori er at mennesket ikke kan 

persipere seg selv direkte, men at en personens oppfatning av seg selv dannes indirekte 
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gjennom persepsjon av andres oppfatning. Hovedkomponentene i denne prosessen er: 

”jeg” og ”en annen”, videre en egenskap hos person som får sitt uttrykk gjennom en 

handling. Denne handlingen utløser hos den personen en vurdering som igjen gir utrykk 

gjennom en reaksjon. Når personen handler så skjer det ingenting med hans/hennes 

selvoppfatning. Det er i det øyeblikket når en person får en reaksjon fra andre på 

hans/hennes atferd at noe skjer. I denne andres vurdering av oss, som vi persiperer, ligger 

grunnlaget for vår selvvurdering. Eller bedre sagt, når vi er i stand til å se oss selv som 

objekt og kan reflektere over egne handlinger og egen person så er vi et selv. I hvilken 

grad vi legger vekt på den andres reaksjon er avhengig av hvor betydningsfull denne 

personen er for oss. 

 

3.1.3 De signifikante andre og de generaliserte andre 

 

 I sin teori om miljøet rundt oss bruker Mead (1934) begrepene ”signifikante andre” og 

”generaliserte andre”. De signifikante andre svarer til det som vi kaller for de primære 

sosiale nettverk. Signifikante andre er betydningsfulle individer som er våre 

samhandlings partnere. Hvem disse personer er varierer med alderen. I spedbarnsalderen 

handler det først og fremst om barnets omsorgsgivere (foreldre) deretter jevnaldrende 

som spiller en viktig rolle i barnets definisjon av seg selv. Med økende modenhet vil man 

også kunne vurdere seg selv gjennom en generell referanseramme, det Mead kalte ”den 

generaliserte annen” som representeres av folk flest også av generelle og delvis abstrakte 

samfunnskrav som lover og forskrifter. 

 

 De generaliserte andre hos Mead får en sentral stilling i utviklingen av selvet. Mead 

innfører begrepet de generaliserte andre, og mener da samfunnet rundt individet. 

Individet former sine handlinger slik at de passer med normene til de generaliserte andre. 

Slik påvirker samfunnet selvet til individet. Mead sier: 

 

 ” The attitude of the generalized other is the attitude of the whole community.” ( Mead, 

1934 s. 154) 

 

Som jeg har sagt før i oppgaven dannelsen av en bevissthet om ”jeg” og ”meg” skjer i 

følge Mead gjennom lek, samspill med andre, gjennom imitasjon og ved å overta og ta 

etter andres atferd ( taking the role of the other). Det er på dette punktene de generaliserte 
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andre spiller den viktigste rolle. De generaliserte andre utvikles hos barnet gjennom 

erfaringer med ulike personer. Barnet vil etter hvert tilrettelegge sine handlinger i forhold 

til samfunnet. Dette fører til at samfunnet delvis innvirker og øver kontroll over barnets 

(individets) handlinger.  De generaliserte andre er viktige og står sentralt i utviklingen av 

selvet fordi:  

 
” It is in the form of the generalized other that the social process influences the behaviour 
of the individuals involved in it and carrying it on, i.e., that the community exercises 
control over the conduct of its individual members, for it is in this form that the social 
process or community enters as a determining factor into the individual’s thinking. In 
abstract thought the individual takes the attitude of the attitude of the generalized other 
toward himself, without reference to its expression in the any particular other individuals, 
and in concrete thought he takes that attitude in so far as it is expressed in the attitudes 
toward his behaviour of those other individuals with whom he is involved in the given 
social situation or act.” (Mead, 1934 s. 156) 
 

Mead (1934) mener at de generaliserte andre manifesterer seg gjennom to nivåer. Den 

første nivået er i abstrakt form det vil si at den manifesterer seg som sosio- materialitet, 

som tankesystem, som vitenskap kunst, religion. Mens den andre nivå er i konkret form 

og manifesterer seg som kommunikasjon og interaksjon mellom aktuelle personer i 

situasjoner som er knyttet til hverdagslivet. 

 
” In abstract thought the individual takes the attitude of the generalized other toward 
himself, without reference to its expression in any particular other individuals, and in 
concrete thought he takes that attitude in so far as it is expressed in attitudes toward his 
behavior of those other individuals with whom he is involved in the given social situation 
or act” (Mead, 1934 s. 156) 
 

 

For å oppsummere Meads syn på symbolsk interaksjonisme kan vi si at de viktigste 

punktene er at barnet lærer å ta andres perspektiv, at barnet imiterer personer rund seg at 

han blir bevisst at det finnes andre rundt han/henne som har annerledes atferd og erfaring. 

Barnet må også lære å organisere andres atferd og er nødt også å lære de normer, regler 

som samfunnet  krever av han/henne. 

 

Mead (1934) mener at det finnes to viktige punktene i utviklingen i selvets utviklingen. 

Den første er at selvet blir konstruert gjennom perspektivtaking, gjennom andres atferd 

som barnet persiperer og imiterer. Det andre punktet i utviklingen skjer gjennom de 

generaliserte andre, det vil si gjennom det samfunnet som barnet befinner seg i. 
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”I have pointed out, then, that there are two general stages in the full development of the 
self. At the first of these stages, the individual’s self is constituted simply by an 
organization of the particular attitudes of other individuals toward himself and toward 
one another in the specific social acts in which he participates with them. But at the 
second stage in the full development of the individual’s self that self is constituted not 
only by an organization of these particular individual attitudes, but also by an 
organization of the social attitudes of the generalized other or the social group as a whole 
to which he belongs. These social or group attitudes are brought  within the individual’s 
field of direst experience, and are included as elements in the structure or constitution of 
his self, in the same way that the attitudes of particular other individuals are; and the 
individual arrives at them, or succeeds in taking them, by means of further organizing, 
and then generalizing, the attitudes of particular other individuals in terms of their 
organized social bearings and implications”. ( Mead, 1934 s. 158) 
 

Som Mead sa selvet er ikke medfødt det utvikler seg gjennom prosesser av 

sosialhandlinger og aktiviteter i barnealderen. Det er en prosess som gjennom stimulus, 

respons og relasjoner til andre individer utvikler seg til selvet. Vi danner en 

selvoppfatning av oss gjennom et samspill mellom egne og andres vurderinger. 

 

 

3.1.4 I og Me 

 

I symbolsk interaksjonistisk teori er mennesket samtidig et aktiv ”subjekt” og et 

observerende ”objekt”, det vil si at mennesker ser seg selv fra utside. 

 

Mead (1934) mente at utvikling av selvet innholder to faser: ”I” og ” Me”. Han skiller 

mellom selvet som subjekt ”I” og selvet som objekt ”Me” ”I ” vil sammen med ”Me” 

være vår sosial handling resten av livet. De to fasene Jeget og Meget er med på å utvikle 

selvet, og dermed sosialisere individet inn i samfunnet.. Det subjektive siden av selvet er 

ubevisst, mens den objektive siden er den bevisste selvopplevelsen. Mead mene at Jeg  

( Jeget) er den reflekterende og handlende side av selvet. Det er selvets respons eller svar 

på oppfatning av meninger og atferd. Jeget blir på en måte en orientering mot tilværelsen. 

Barnet persiperer tilværelsen (miljø rund seg) og danner seg inntrykk og oppfatninger. 

Det er barnets tanker som er sentrale i denne prosessen. Han mener også at skapelsen av 

Jeget blir oppnådd gjennom lek og spill i barndomsårene som jeg skal komme tilbake 

senere i oppgaven. ”I” er våre spontane og ikke forutsigbare handlinger til de andre, det 
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representere det spontane initiativ og det ikke predikable. I Jeget er det ”play” som 

dominerer som jeg skal komme tilbake til seinere. 

 

Mead sier om ”I”: 

 

“The ”I” reacts to the self, which arises through the taking of the attitudes of others. 
Through taking those attitudes we have introduced the “me” and we react to it as an “I”.  
( Mead, 1934 s. 174)  

 

 

Han mener at det subjektive jeg`et har en del viktige funksjoner. I følge ham Jeget er 

sentrum for den indre motivasjonen, det er jeg`et som tar initiativ og som handler. Det 

subjektive jeg`et har muligheter, det kan skape og det kan gi uttrykk for vår iboende 

aktivitet. 

 

Når det gjelder ”Me” (Meget) blir den utformet av omverden. ”Me” er de organiserte 

handlingene til de andre slik en selv oppfater de. Meget er det objektive selvet, det 

bevisste som kommer i stand ved at vi observerer andres reaksjon på oss selv og lever oss 

inn i hvordan andre vurderer oss. Meget representerer det vannmessige, konvensjonelle 

den viser til selvregulering og sosial kontroll. Gjennom Meget kan barna begynne å 

forstå hvem de er, og at en må fylle bestemte regler og normer i samfunnet. I ”Me” er det 

”game” som står sentralt. Det er her de andre får innflytelse på barnet.  

 

Mead oppfatter Meg`et som den andre fasen som er den bevisste selvopplevelsen 

iakttakelsen av seg selv som objekt. Det er å beskrive og vurdere seg selv. Han mener at  

vi kan beskrive og vurdere oss selv på selvstendig basis, men vi oppfatter også hvordan 

andre gjør det. Meg`et kan bli oppfattet som aspekt ved selvet som prosess som 

muliggjør at barnet kan ta andres rolle og samhandle ut fra generaliserte forventninger til 

andre i kraft av perspektivtaking. 

 

Mead sier videre om ”I” og ”Me”: 

 
”The ”I” is the response of the organism to the attitudes of the others, the ”me” is the 
organized set of attitudes of others which one himself assumes. The attitudes of the 
others constitute the organized “Me”, and then one reacts toward that as an “I”” (Mead, 
1934 s. 175) 
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De viktigste punktene i Meads utforming av symbolsk interaksjonisme er at vår 

oppfatning av oss selv dannes direkte gjennom persepsjon av andres oppfatning av oss. 

Som vi kan se dannelsen av en bevissthet om ”jeg” og ”meg” skjer først og fremst 

gjennom lek og ved å overta andres atferd, det som Mead kaller for ”taking the role of 

the other”. 

 

 Skal vi forstå selvet må vi forstå hvordan personen oppfatter seg selv i forhold til 

omgivelsene. Selvet oppstår gjennom de to fasene den ene som er handlende, men 

ubevisst jeg og den andre som er observert bevisst meg. Det er alltid en dialog mellom 

disse to fasene. Disse to fasene kan ikke sees som atskilte, men de overlapper hverandre. 

Det er viktig å se disse to fasene som henger sammen og bidrar til en helhetlig 

selvutvikling. 

 

3.1.5 Lek,  imitasjon og gest

 

Spedbarnet blir født inn i en sosial struktur, men det har et lite repertoar av gester, som er  

for primitive, til at barnet kan mestre den sosiale og fysiske konteksten rundt seg alene. 

Barnet blir derfor avhengig av andre for å kunne lære og fullføre sine handlinger. Den 

første kontakten med omgivelsene blir formidlet gjennom den sosiale verden. Spedbarnet 

er helt fra starten av involvert i samspill med omsorgspersoner ved sine bevegelser, 

ansiktutrykker og lyder og disse gest må foreldrene tolke og reagere på. Ut fra dette kan 

vi si at oppdagelse av selvet foregår først og fremst gjennom andre.  

 

 

3.1.6 Lek (Play)

 

Mead (1934) mente at hos barnet begynner utviklingen av selvet med lek og imitasjon, 

som videre utvikler seg til mer komplekse spill, der regler og strukturer introduseres. Hos 

barnet begynner utviklingen når han/henne blir et sosialt objekt for seg selv i erfaringer. 

Det er gjennom lek og imitasjon at barnet blir gradvis et sosialt vesen i sin egen erfaring 

og at det begynner å handle i forhold til andre. 
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På en måte kan vi si at det finnes tre stadier hos Mead når det gjelder barnets utvikling av 

selvoppfatning.  

 

Det første stadiet velger jeg å kalle for ”før lek”. Denne fasen starter i barnets første 

leveår i den første relasjonen mellom moren og nyfødte barnet. I denne fasen blir barnet 

ikke i stand til å skille mellom seg selv og sine omgivelser. Separasjonen skjer gradvis og 

i denne separasjonen ligger det fare for ufullstendig avgrensning av selvet. Barnet er nødt 

til å finne balanse mellom det å løsrive seg psykisk fra mor og det å utvikle selvet som en 

sosial struktur i tilknytning til verden rund seg. 

 

På dette stadiet er det konversjon som står sentral. Spedbarnet produserer ” pludrelyder” 

som det selv hører og reagerer på. Det er også foreldre som reagerer på og etterligner 

dem og de oppnår da en gjensidig forhold. Her blir barnet bevisste sitt kropp og relasjon 

foreldre-barn, de blir bevisste også at det er alltid noen til stede når de trenger dem. 

 

Det andre stadiet kan vi kalle for ”lekestadiet”. Dette stadiet begynner når barnet har lært 

å snakke. I den første prosessen som Mead kaller for ”fri lek” blir barnet gradvis et 

sosialt vesen i sin egen erfaring og det begynner å handle i forhold til andre. Mead mente 

at det var lek med sin spontanitet og fravær av mål-middel tenkning som tok vare på det 

naturlige læring og som måte danne utgangspunkt for den første utdanningen. Barnet 

skulle ikke etterlates til seg selv når det gjelder læringen, det er voksne som skulle legge 

til rette for dem. En spontan lek med fravær av mål-middel logikken kaller Mead for 

”play”. I slike leker finnes det ingen klare regler, slik når barnet leker for eksempel skole 

kan han være både lærer og elev. Slike leker handler om å ta den andres rolle, å kunne se 

situasjonen fra den andres perspektiv og på den måte leve seg inn i gruppens og spillets 

logikk. Det mest vanlige som man finner på dette stadiet er at barnet har en imaginære 

lekekamerat som han snakker med. Det er her  barnet går fra et rolle til den andre ( fra å 

være lærer til å være elev). På dette stadiet begynner internaliseringen av handlingene til 

signifikante andre det vil si de betydningsfulle personer. 

 

Mead sier videre om ”play”: 

 

He postulated a two-stage developmental process through which the child adopted the 
attitudes of others toward the self, labeling these stages the “play” and the “game”. The 
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“play” involved the imitation of adult roles, which Mead documented in his description 
of the young child “ continually acting as a parent, a teacher, a preacher, a grocery man, a 
policeman, a pirate, or an Indian” ( Susan Harter, 1983 s. 554) 
 
Gjennom lek trer barnet inn i perspektivet til andre. Når barnet leker for eksempel lærer, 

erfarer det både å være seg selv og det å leke lærer. Verdien av lek som en tidlig form for 

sosialisering, ligger nettopp i det å utvikle en kompetanse for differensiering det vil si å 

fastholde to eller flere rolle.  

 

3.1.7 Imitasjon 

 

 Mead sin posisjon gikk ut på at imitasjon forutsetter sosial viten på grunnlag av sosiale 

handlinger. Mead mente at imitasjon var nøkkelen til å reprodusere vokale gester. Han 

mente at fenomenet imitasjon ikke blir forståelig før barnet har viten om andre selv.  

 
” The likeness of the actions is of minimal importance compared with the fact that the 
actions of one form have the implicit meaning of a certain response to another form. The 
probable beginning of human communication was in cooperation, not in imitation, where 
conduct differed and yet where the act of one answered to and called out the act of the 
other”. (Mead I Reck, 1964 s. 101) 
 

Eksempel på imitasjon ser vi ofte i spedbarnsalderen når barnet lager pludrelyder og 

foreldre imiterer disse for å få igjen kontakt eller bedre sagt svar fra barnet. Vi merker 

også imitasjon når barnet holder en gjenstand og mor sier navne på den gjenstanden og 

barnet gjentar.  

 

Mead (1934) skiller mellom bevisst og ubevisst imitasjon. Eksempel på ubevisst 

imitasjon i følge Vaages (1997, s.87) er når en person flytter fra et dialektområde til et 

nytt og gradvis forandrer sin gamle dialekt, det vil si når de ikke er helt klare over at de 

har byttet sin dialekt. Den bevisste imitasjon skjer hos skuespillere når de bytter med sin 

vilje dialekt bare for det øyeblikket. 

 

Han mente at menneskene særlig barn brukte imitasjon som et hjelpemiddel i de 

situasjonene som krevde løsningen av et sosial produkt, og situasjoner som krevde 

fantasi. 
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    3.1.8 Gester 

 

Begrepet gest står sentralt i Meads forklaring av hvordan interaksjon med andre 

mennesker bidrar til å skape et bevisst selv hos det enkelte individet.  Når det gjelder 

Meads syn på fenomenet imitasjon, mente han at barn har en tendens til å imitere 

gjennom å reprodusere vokale gester. En gest kan forstås i følge han som en begynnende 

handling. Vokale gester er særlig viktige hos barnets utvikling av selvoppfatning. . 

Spedbarns gester er stor sett fysiske, men etter hvert som barnet utvikler språket blir de 

verbale gestene stadig viktigere. 

 

” In the conversation of gestures what we say calls out a certain response in another and 
that in turn changes our own action, so that we shift from what we started to do because 
of the reply the other makes. The conversation of gestures is the beginning of 
communication”. (Mead, 1934 s. 141) 
 

 En gest må kunne oppfates av en annen person og den må kunne vekke en respons hos 

denne personen. Gest er en form for signal, tegn, symbol eller bevegelse som utløser en 

handling. Gester er barnets første tendenser til sosial handling. Gestene er grunnleggende 

fordi gjennom foreldrenes bevegelse, ansiktsuttrykk og lyder reagerer og svarer barnet. 

Barnet blir aktiv sosialt og vil være med å snakke og forstå. Gester sammen med lek og 

imitasjon er grunnlagg for at barnet kan objektvisere det vil si kan sammenfatte egne og 

andres vurderinger av seg selv og danne et oppfatning av seg selv, som barnet har 

oppnådd i play. 

 

Mead sier også: 

 

” The gesture is that phase of the individual act to which adjustment takes place on the 
part of other individuals in the social process of behavior. The vocal gesture becomes a 
significant symbol (unimportant, as such, on the merely affective side of experience) 
when it has the same effect on the individual making in that it has on the individual to 
whom it is addressed or who explicitly responds to it, and thus involves a reference to 
self of the individual making it”. (Mead, 1934 s. 46) 
 

Mead skiller mellom ikke signifikante gester som går ur på pantomimiske gester som for 

eksempel mimikk, ansiktsuttrykk, kroppspråk, mens de signifikante er de vokale gester 
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(ord, lyd, språk). Da kan vi si at barnet bruker de ikke signifikante gester på ”før-lek” 

stadiet, mens når de lærer å snakke begynner de å bruke de signifikante. 

 

Som oppsummering kan vi si at gjennom samspill med sine betydningsfulle andre danner 

barnet seg etter hvert sitt selv som prosess der ”I” og ”Me” inngår som ulike 

prosessaspekter. ”I” som det overskridende og skapende og ”Me” som representerer 

samfunnets kontroll. Samfunnet blir representert i den generaliserte andre som setter 

individet i stand til perspektivtaking det vil si til å ta andres rolle. Det skjer etter hvert 

som lek over til spill, som fordrer veksling mellom ulike rolle. I og med erfaring fra 

samspill i form av lek (play) til samspill som omfatter mange deltakere (game), lærer 

barnet seg å ta andres rolle. Det vil si forventninger om oppførsel knyttet til forskjellige 

posisjoner i det sosiale system som barnet lærer til å ta del i. Når barnet kan ta den andres 

rolle foregriper den andres respons på egen aktivitet, blir aktiviteten meningsfylt og 

symbolsk samhandling. 

 

3.1.9 Spill (Game) 

 

Det tredje stadiet i utviklingen av selvet i følge Mead kan vi kalle for ”spillestadiet”. På 

dette stadiet må barnet forholde seg til de generelle verdier og moralske regler som er 

involvert i kulturen barnet tilhører. Det er på dette punktet at Mead bruker ordet ”game” 

(spill) og som har vesentlig betydning for barnets selvutviklingen. Det er gjennom game 

barnet videreutvikler oppfatning om seg selv, som barnet har oppnådd i play. 

Det er her barnet begynner å lære om regler, hva står regler for, hvordan de skal bruke 

de. Barnet begynner til og med å skape sine egne regler. I spill må barnet i prinsippet tre 

inn i alle deltakerne sitt perspektiv og må vite at spillet er regulert når det handler. 

 

Mead definerer ”game” slik: 

 
” The game is then an illustration of the situation out of which an organized personality 
arises. In so far as the child does take the attitude of the other and allows that attitude of 
the other to determine the thing he is going to do with reference to a common end, he is 
becoming an organic member of society. He is taking over the morale of that society and 
is becoming an essential member of it”. (Mead, 1934 s. 159) 
 

Hovedskille mellom lek og spill I følge Mead er at spill eller “game” som han kaller det, 

blir regulert gjennom regler, mens ”play”  er kjennetegnet ved sin spontanitet. Meningen 
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med spill er at barnet gjennom regler og rolletaking utvikler sin kompetanse for å kunne 

håndtere en eller flere roller på ulike arenaer. Barnet blir i stand til å organisere 

perspektiver. 

 
”The game represents the passage in the life of the child from taking the role of others in 
ply to the organized part that is essential to self-consciousness in the full sense of the 
term”. (Mead, 1934 s. 151)    
 

Det er gjennom spill som aktivitet at barnet videreutvikler selvet. Det er her de 

generaliserte andre spiller stor rolle. 

  

” The game is then an illustration of situation out of which an organized personality 

arises. In so far as the child does take the attitude of the other and allows that attitude of 

the other to determine the thing, he is becoming an organic member of society. He is 

taking over the morale of that society and is becoming an essential member of it.” (Mead, 

1934 s. 159) 

  

Som oppsummering kan vi si at gjennom samspill md sine betydningsfulle andre danner 

barnet seg etter hvert sitt selv som en prosess der I og Me inngår som ulike 

prosessaspekter. I som det overskridende og skapende, og Me som representerer 

samfunnets kontroll. Samfunnet blir representert i den generaliserte andre som setter 

individet i stand til perspektivtaking, det vil si til å ta andres rolle. Det skjer etter hvert 

som lek over til spill, som fordrer veksling mellom ulike rolle. Når barnet kan ta den 

andre rolle foregripe den andres respons på egen aktivitet, blir aktiviteten meningsfull og 

symbolsk samhandling. 

 

3.2 Konklusjon om Mead 

 

Etter Meads mening blir barnet ikke sosialt gjennom læring, det må være sosialt for å 

kunne lære. Det sosiale selvet skapes hos Mead ved å speile seg i omgivelses respons. Vi 

eksisterer som et selv gjennom dette speilbilde. I følge speilings teorien utvikler selvet 

seg gjennom symbolsk samspill mellom barnet og medlemmene i de gruppene barnet 

tilhører. I forholdsvis permanente og små grupper med mye direkte kontakt mellom 

medlemmene, får barnet stadig tilbakemeldninger på sin atferd. Barnet vurderer disse 

tilbakemeldningene og setter dem i forhold til seg selv. Slik danner barnet egen 
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oppfatning av seg selv ved å tilegne seg de verdier, normer, holdninger som trengs for å 

bli akseptert av de grupper barnet tilhører i. Når barnet er i stand til å se seg selv som 

objekt, og kan reflektere over egne handlinger og egen person så er det et selv. Ut fra en 

slik teori kan vi si at selvet ikke er en medfødt egenskap, men at den utvikles over tid.  

 

Som jeg har sagt før, skiller Mead mellom selvet som objekt og selvet som subjekt det vil 

si (Me og I), hvor ”I” er ubevisst og ”Me” er bevisst. 

 

Utvikling av selvet begynner i følge Mead gjennom gester det vil si ikke-signifikante 

gester. Deretter står språket sentralt som basis for det han kaller for signifikante 

symboler. Han ser mening som konsekvensene av utveksling av signifikante symboler. 

Konsekvensene, det som frambringes er symbolenes mening. Således er det erfaringen 

med symbolutveksling som gjør barnet i stand til å gripe mening. Hos barnet begynner 

det med lek som siden utvikler seg til mer komplekse spill, der regler og strukturer 

introduseres. Det handler om å ta den andres rolle, se situasjonen fra andres perspektiv, 

og på den måten leve seg inn i spillets logikk. I start fasen relaterer barnet seg til sine 

nærmeste, men seinere blir barnet i stand til å abstrahere og relatere seg til stadig større 

grupper, til samfunnet, Mead kaller disse for signifikante og de generaliserte andre. Vi 

kan si at dette blir Meads kjerne til å forstå barnets utvikling av selvet. 

 

Mead sin forfatterskap er vanskelig tilgjengelig i den forstand at han publiserte relativ lite 

gjennom sin yrkesaktive karriere. Han  gav ikke ut en enste bok mens han levde. Stein 

Bråten (1995) er dagens sosiolog som mest systematisk har brukt Mead i sine skrifter. 

Bråten bruker Meads teori om perspektivtaking i samband med sin egen teori om 

modellmakt. Bråten kritisere Mead for at teorien ikke tar høyde for asymmetriske 

relasjoner der makt er involvert, og at en slik kan bli bergtatt av andres perspektiv. 

George H. Mead sin forfatterskap har vært gjenstand for en renessanse, og den er i dag 

både veldig aktuell og relevant for en grunnlegende forståelse av sosialiseringsprosesser 

og for viktige samfunnsvitenskaplige diskusjoner der handlingsteoretiske spørsmål og 

intersubjektivitet blir debattert 

 

 

 



 27

Kap.4: Selvets utvikling i en psykodynamisk forståelsesramme 
 

4.1 Innledning

 

Hvordan oppleves spedbarnet sin verden, og hvordan oppfatter de andre? Finnes det et selv i 

begynnelsen, eller utvikles det gjennom hele livet og hvordan? Spørsmålet er hva slags 

interpersonlige verden skaper spedbarnet? 

 

Det er svarene på slike spørsmål som jeg skal prøve å belyse i det neste avsnittet gjennom 

Daniel N. Sterns teori. Jeg skal legge størst vekt på Sterns primærkilde fra 1985, og supplere 

det med Stern (2003) 

 

 

4.2 Om Sterns teori 

 

Daniel N. Stern, som har bakgrunn i den klassiske psykoanalyse, har med sin teori om 

barnets interpersonlige univers bidratt til ny tenkning, omkring selvets utvikling, gjennom 

den tidlige kontakten til andre. Stern mener at det førspråklige barnet har evne til å reflektere 

over egen virkning i det sosiale samspill, og at barnets utvikling av selvet ligger først og 

fremst i omsorgsgiver-barn relasjonen. 

 

Som både spedbarnsforsker og psykoanalytiker inntar Stern en særegen posisjon. I sin 

undersøkelse tar han utgangspunkt i det kliniske spedbarnet, slik psykoanalytikere har 

konstruert det, og det observerte spedbarnet som baserer seg på direkte observasjon av det. 

Ut fra disse to posisjonene lager han en arbeidshypotese om det subjektivt opplevende 

barnet. Sterns teoretiske prosjekt er å få innblikk i spedbarnets subjektive opplevelse av 

deres eget sosiale liv, og dette gjør han ved å plassere selvfornemmelsene i sentrum  
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4.3 Samspill som viktig punkt for utvikling av selvet 

 

Stern (2003) mener at for at et barn skal utvikle et selv er det nødvendig med en 

samtalelignende form mellom omsorgsgiver og barnet fra et tidlig tidspunkt, eller kort sagt 

legger han vekt på tidlig samspill mellom omsorgsgiver og barn. I følge Stern er det de voksnes 

syn på barnet som former barnets subjektive verden eller barnets selv. Foreldrene 

kommuniserer med det lille barnet som om det har en selvfornemmelse helt fra fødselen. Han 

ser på barnet som en personlighet med et temperament som varierer, en variasjon som synes å 

holde seg over tid. Barnet hører, ser, kjenner lukt og forbinder seg til andre mennesker helt fra 

starten. Fordi barna er unike når de blir født, blir omsorgsgiverens oppgave å oppdage, møte og 

bekrefte det unike. Foreldrenes ideer om barnet er med å bestemme hvordan de behandler 

barnet. Til syvende og sist påvirker dette hva slags erfaringer barnet får, som igjen påvirker 

hvem barnet blir til, hva slags oppfatning av seg selv han/hun vil ha. 

 

Spedbarnet lærer veldig tidlig å kommunisere via følelsesuttrykk og gester. Stern legger stor 

vekt på ansikt- til- ansikt kontakt. Han beskriver det som en dialog som innebærer et 

gjensidig regulert samspill rundt signaler, knyttet til oppmerksomhet, følelser og initiativ.  

Her lærer barnet at den andre personen er viktig medspiller for at samspillet skal 

opprettholdes. Samspillet kjennetegnes av tur-taking, stigende og synkende 

følelsesintensitet. 

 

Han påstår at samspill er viktig fordi det er gjennom samspillet barnet får en utvidet 

opplevelsesrom og erfaringer, som igjen danner grunnlaget for dannelsen av indre 

representasjoner det vil si selvet. For at vellykket samspill skal finne sted er det nødvendig 

med tre ting. Det første er den følelsesmessige regulering som betyr at spedbarnet utvikler 

evne til å modulere og kontrollere sine tilstander som er et produkt av omsorg. Det neste er 

gjensidig referering som innebærer at omsorgspersonen er i stand til å modulere sine 

inntrykk ut fra det barnet er i stand prosessere av sanseinntrykkene. Den siste er sosial 

regulering. Den starter når barnet ikke er lenge opptatt av ansikt-til-ansikt kontakt. Nå er det 

felles oppmerksomhet og deltakelse rettet mot utforskning av omgivelser. Barnet begynner 

også etter hvert å bruke følelsesmessige utrykk fra andre som retningsgivende i forhold til 
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sin egen atferd. Sosial referering innebærer at barnet i nye situasjoner er i stand til å hente 

informasjon fra omsorgspersonens ansiktsuttrykk for hvordan det skal oppføre seg og 

forholde seg i den gitte situasjonen. 

 

Ut fra dette kan vi se at de alle viktigste byggesteinene i barnets utvikling av selvet er i følge 

Stern det sansende, følende, handlende og seinere symboliserende barnet i kommunikasjon 

med sine omsorgspersoner og andre viktige personer. 

 

4.3.1 Andre viktige punkt i Sterns teori.    

 

For utvikling av selvet spiller tenkning i følge Stern også stor rolle. Han mener at tenkningen 

er som struktur for og organisator av psyken, men han kan ikke plasseres innenfor kognitiv 

tradisjon. Stern (2003) i motsetning til psykoanalysen, ønsker å beskrive og forklare den 

typiske utviklingen av selvet først, og deretter betrakte patogene former i lys av denne. Han 

mener at utviklingen av selvet kan bare forklares slik og ikke omvendt. 

 

Den andre ting som er typisk for hans tenkning er at han oppfatter utvikling av selvet som 

progressiv, det vil si, at den går framover i tid, og ikke som regressiv fenomen. Den siste ting 

som kjennetegner hans teori er, som jeg har nevnt ovenfor, det at det er barnets 

menneskelige relasjoner i konkrete samspillepisoder som er forutsetninger for utvikling og 

ikke drifter og underbevisste fantasier. 

 

Stern påstår (1985) jo yngre barnet er, desto mer spørrende står man til hva barnet egentlig 

opplever, tenker og føler. Man kan spøre foreldrene eller barnehageansatte om barnets 

opplevelser av seg selv, men da blir barnets opplevelse fortolket av andre. Dette blir særlig et 

problem i forhold til følelser og tanker, mens motorikk, språk osv går det an å registrere. 

Derfor må vi i følge Stern på en måte dikte eller bedre sagt prøve å forstå  hva små barn 

opplever. 

 

Han forklarer hvordan skal vi forstå barnet slik: 
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” Since we can never crawl inside an infant’s mind, it may seem pointless to imagine what 
an infant might experience. Yet that is at the heart of what we really want and need to know. 
What we imagine infant experience to be like shapes our notions of who the infant is. These 
notions make up our working hypotheses about infancy. As such, they serve as the models 
guiding our clinical concepts about psychopathology: how, why, and when it begins. They 
are the wellspring of ideas for experiments about infants: what do they think and feel? These 
working theories also determine how we, as parents, respond to our own infants, and 
ultimately they shape our views of human nature. Because we cannot know the subjective 
world that infants inhabit, we must invent it, so as to have a starting place for hypothesis 
making.” (Stern, 1985 s. 4) 
 

For å oppsummere Sterns tenkning kan vi si at differensiering mellom selv og en annen 

begynner ved fødselen eller tidligere. Han mener at differensieringen mellom selv og annen 

antas å være virksom nesten helt fra begynnelsen av. Ut fra dette kan vi slutte oss til at det 

viktigste oppgave for barnet ikke er differensieringen, men det å skape sterkere og bredere 

bånd til andre. 

 

4.4 Definisjon av selvet i følge Stern    

 

Det viktigste tese i Sterns teori er hvordan barnet gjennom et bekreftende samspill med 

andre blir seg selv. De fleste av oss har en svært virkelig og selvfølgelig opplevelse av ”meg 

selv” som gjennomsyrer vårt daglig liv. Stern (1985) mener at selvet er jeg som handler, 

føler, planlegger og beveger meg, deler mine erfaringer med andre. Vi kan være bevisste vår 

selvet og kan reflektere over oss selv og denne følelsen av selvet. Selvet har også sin 

kontinuitet, på tross at man forandrer og utvikler seg hele livet forblir man den samme. Han 

mener at selvet er noe ekte og ukunstlet. 

 

Stern bryter radikalt med den klassiske oppfatningen av begrepet selvet som går ut på 

selvrefleksjon og bevissthet om bevissthet. Hans definisjon av selvet forankrer det som både  

subjektiv eksistens, rettet mot noen og psykens meget tidlig organisering. Han oppfater 

barnets selvet som et gjennomgående oppmerksomhetsmønster, som dukker frem i 

forbindelser med hans/hennes handlinger eller mentale prosesser. 

 
”While no one can agree on exactly what the self is, as adults we still have a very real sense 
of self that permeates daily social experience. It arises in many forms. There is the sense of a 
self that is a single, distinct, integrated body; there is the agent of actions, the experience of 
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feelings, the maker of intentions, the architect of plans, the transpose of experience into 
language, the communicator and sharer of personal knowledge. Most often these senses of 
self reside out of awareness, like breathing, but they can be brought to and held in 
consciousness. We instinctively process our experiences in such a way that they appear to 
belong to some kind of unique subjective organization that we commonly call the sense of 
self.” (Stern, 1985 s. 5-6) 
 

 

4.5 Utvikling i sprang    

 

Grunnleggende følelser av selvet finnes i følge Stern allerede fra fødselen av før barnet er i 

stand til å reflektere over seg selv. Barnet sammenblander aldri seg selv og den andre. De 

som er i nær kontakt med og følger deres utvikling er enige om at utviklingen skjer i 

plutselig sprang med perioder imellom og at det i disse periodene ikke skjer så mye. Det ser 

ut som om man plutselig har å gjøre med en hel ny liten person, med nye følelser for seg selv 

og andre. Slike sprang i utviklingen, i følge Stern, kan man se ved to-tre måneder, rundt ni 

måneder og rundt atten måneder. Dette er tidspunkter der han ener at det oppstår en ny 

opplevelse av selvet og en ny måte å forholde seg til andre på. Barnet forandres og kontakten 

mellom han og andre forandres. Foreldrene legger seg på den øverste grensen for barnets 

evne, og gir barnet dra hjelp i utviklingen .  

 

Den første store sosiale følelse hos barn merker voksne mellom to-tre måneder når de smiler 

tilbake, ser på foreldrenes øyne, søker oppmerksomhet. Men det er ikke bare disse 

atferdsmønstrene som frembringer forandringer. Det er den endrende fornemmelsen av 

barnets subjektive opplevelse som ligger bak disse forandringene som får foreldre å forholde 

seg annerledes og tenke på barnet på en annen måte. Mange spørre om hva er det som 

kommer først, er det en organisatorisk forandring i spedbarnet eller det er foreldrene som 

tilegger noe nytt. Høyt sannsynlig så går det begge veier. Stern (1985) også sier at enhver 

endring i spedbarnet muligens forekommer delvis som følge av at foreldrene begynner å 

fortolke barnet annerledes og handler annerledes.  

 

Ved ni måneder kan vi merke en annen endring i selvfornemmelsen. Her begynner barnet å 

få anelse at det har et indre subjektiv liv, og at andre mennesker også har det. Barnet 
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begynner å interessere seg mer i de tingene som forårsaker handlinger. Det prøver å få 

foreldrenes oppmerksomhet mot det, det selv mener er gøy.   

 
”Another change in sense of self is seen at about age nine months, when suddenly infant’s 
seem to sense that they have an interior subjective life of their own and that others do too. 
They become relatively less interested in external acts and more interested in the mental 
states that go on “behind” and give rise to the acts. The sharing of subjective experience 
becomes possible, and the subject matter for interpersonal exchanges is altered.” (Stern, 
1985 s. 9) 
 

Det neste sprang skjer mellom ti og atten måneder. Barnet prøver å bli fri fra 

omsorgspersoner og begynner å være mer uavhengig, mer selvstendig person. Barnet søker 

og skaper intersubjektive forbindelser med en annen. Det er her at han/hun begynner å forstå 

at en subjektive liv, ens tanker og følelser kan være private, men at de kan også deles med 

andre personer. 

 

Stern (1985) mener at det ikke finnes spesielle perioder der en utviklings oppgave skal løses 

før barnet går videre til det neste. Når en ny opplevelse av selvet utvikles, betyr det ikke at 

den tidligere forsvinner og erstattes av den nye. Stern mener at den tidligere er fortsatt der og 

forstetter å utvikle seg parallelt og sammen med den nye. De opplevelsene av selvet som jeg 

skal komme tilbake til seinere i oppgaven forsetter å fungere, vokse og være aktive hele 

livet. Sterns utviklingsmodell er kjennetegnet ved utviklingslinjer ikke utviklingsfaser. 

Måten han oppfatter på at hvert nytt selvområde føyes til det foregående, det vil si det nye 

område erstatter ikke det foregående heller ikke dytter den til side, kaller Stern for en 

kontinuerlig konstruksjonsmodell. Alle disse opplevelsene innebærer en spesielt måte å 

oppleve seg selv og omverden på, og en spesiell måte å forholde seg til andre mennesker. 

Gjennom hele livet har vi tilgang til disse ulike opplevelsene av selvet. I følge Stern erfarer 

vi dem stadig og veksler mellom dem når vi er for oss selv eller sammen med andre. 

 
”All domains of relatedness remain active during development. The infant does not grow out 
of any of them; none of them atrophy, none become developmentally obsolete or get left 
behind. And once all domains are available, there is no assurance that any one domain will 
necessarily claim preponderance during any particular age period. None has a privileged 
status all of the time.” (Stern, 1985 s.31) 
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I motsetning til noen teoretikere som for eksempel Piaget som forklarer psykisk struktur som 

et produkt av integrative og organiserende prosesser, legger Stern vekt på prosessen, det vil 

si at barn ikke bare fornemmer en organisasjon som er dannet og erfart, men 

dannelsesprosessen. Her er det i følge ham to måter å organisere erfaringer på som spiller en 

avgjørende rolle for en tidlig dannelse av selvet. Det er snakk om vitalitetsaffekter og 

amodal persepsjon. 

 

4.5.1 Vitalitetsaffekter 

 

Spedbarnets opplevelsesverden blir dannet fra hvilke følelser som vekkes. Disse følelsene 

hjelper barnet å orientere seg i forhold til omverden. Hver opplevelse har sin egen 

følelsestone og spedbarnet påvirkes hele tiden av de vitalitetsaffektene. De refererer til et 

indre informasjonssystem. Med betegnelsen vitalitetsaffekter mener Stern de mer 

kompliserte stemningskvalitetene i menneskers opplevelsesverden. Vitalitetsfølelser blir 

sentrale når man skal forstå selvets tidligste utvikling. Spedbarnets verden blir full av 

vitalitetsfølelser som best kan beskrives ved bevegelsesmetaforer (brusende, eksplosiv, 

synkende osv). Dette er opplevelseskvaliteter som merkes av et spedbarn. Opplevelsene 

kommer både innenfra og i forbindelser med andre menneskers atferd som for eksempel 

måten vi tar barnet opp, klær på det, vugge, snakker til. Rytmen og intensiteten i måten 

barnet blir håndtert på og snakket til bidra med andre ord til å endre eller regulere barnets 

vitalitetsaffekter. Vitalitetsaffekter blir en måte for å hjelpe barnet til å organisere ulike 

erfaringsepisoder på. De er basert på følelsenes intensitet og endring i intensiteten over tid. 

Vitalitetsaffekter er basert også på kontur og ikke på kategorielle  affekter som sine, glede 

osv. De forekommer både når kategorale følelser er tilstede og når de ikke er.  Stern sier at 

spedbarnet bades i de forskjellige vitalitetsfølelsene. Vitalitetsaffekter handler om den 

subjektive kvaliteten og kvantiteten ved følelser som følger en opplevelse. 

 

Stern sier om vitalitetsfølelser:  

 
” … such as breathing, getting hungry, eliminating, falling asleep and emerging out of sleep, 
or feeling the coming and going of emotions and thoughts. The different forms of feeling 
elicited by these vital processes impinge on the organism most of the time. We are never 
without their presence, whether or not we are conscious of them, while “ regular” affects 
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come and go. The infant experiences these qualities from within, as well as in the behavior 
of other persons. Different feelings of vitality can be expressed in a multitude of parental 
acts that do not qualify as “regular” affective acts: how the mother picks up baby, folds the 
diapers, grooms heir hair or the baby’s hair, reaches for a bottle, unbuttons her blouse. The 
infant is immersed in these “ feelings of vitality” (Stern, 1985 s. 54)  
 

Den andre måten å organisere erfaringer på som spiller en avgjørende rolle for en tidlig 

dannelse av selvet er amodal persepsjon. 

 

4.5.2 Amodal persepsjon 

 

Et annet begrep som Stern innfører i sin fremstilling av barnets utvikling av selvet er amodal 

persepsjon. Han mente at barnet er i stand til å overføre sanseinntrykk fra en sans til en 

annen. Med amodal persepsjon karakteriser Stern spedbarnets evne til å overføre erfaringer 

fra en sansemodalitet til en annen, allerede i de første ukene.  Det barnet for eksempel ser 

kan samtidig oppleves som noe som høres, smakes, og kjennes, det er en slags sanselig 

helhetsopplevelse. Det synes å være en utveksling mellom ulike sanseinntrykkene. 

 

Stern tar opp Metzoff og Borton (1979) eksempel på å beskrive amodal persepsjon. Deres 

undersøkelse gikk ut på å gi narresmokker til tre måneder gamle spedbarn. Narresmokkene 

hadde forskjellige nupper på overflaten av gummien. Den ene var jevnt og den andre 

narresmokken hadde knotter. De lot barnet med bind for øynene for å suge på en av de to 

forskjellige narresmokkene. Barnet hadde derfor bare informasjonen om smokken via 

munnsberøring, det vil si den oraltaktile sansen. Deretter ble alle smokkene vist fram på 

rekke, deriblant den smokken som barnet hadde hatt i munnen. Så ble det bindet for øynene 

tatt bort. Etter en rask visuell sammenligning, så babyen uten tvil i lengre tid på den 

smokken de hadde suttet på. 

 

Deres undersøkelse tyder på at barn er i stand til å overføre informasjonen fra en 

sansemodalitet til en annen. Andre undersøkelsene påviste at spedbarna også er i stand til å 

imitere ansiktsuttrykk og ansiktsbevegelsene som er et annet eksempel på barnets evne til å 

oppfate helhetlig. 
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Amodal persepsjon antas å være et av de fremtredende trekkene i spedbarns opplevelse av 

verden. Teoretikere er ikke sikre på hvordan barnet gjør dette. De tror at informasjonen 

hever seg over kanal og eksisterer i en ukjent form. Det dreier seg om koding i en fremdeles 

mystisk amodal representasjon, som kan gjenkjennes i en hvilken som helst av sensoriske 

modaliteten. Den antakelsen er det imidlertid spesielt lite dokumentasjon for i forskningen, 

så den må nærmest karakteriseres som antakelse. 

 

Stern definerer amodal persepsjon slik: 

 

 ” Infants thus appear to have an innate general capacity, can be called amodal perception, to 
take information received in one sensory modality and somehow translate it into another 
sensory modality. We do not know how they accomplish this task. The information is 
probably not experienced as belonging to any one particular sensory mode. More likely it 
transcends mode or channel and exists in some unknown supra-modal form. It is not, then, a 
simple issue of direct translation across modalities. Rather, it involves an encoding into a 
still mysterious amodal representation, which can then be recognized in any of the sensory 
modes.” (Stern, 1985 s.51) 
 

Sammen med vitalitetsaffekter blir amodal persepsjon spedbarnets tidligste måter å 

organisere selvopplevelser på.   

 

4.6 De fem selvopplevelsene  

 

Før jeg presenterer hans fem ulike selvopplevelsene som Stern beskriver vil jeg gjerne 

oppsummere kort noen postulater han tar utgangspunkt i: 

- Spedbarnet, etter hans mening, er en aktiv deltaker i å konstruere sin egen verden. Helt fra 

begynnelsen eksisterer det kommunikasjon der spedbarnet er en aktiv interaksjons partner.  

 - Dannelsen av selvet er alltid basert på interaksjon med andre. Stern (1985) mener at 

utvikling av selvet og utvikling av relasjoner er hele veien to sider av samme sak.  

 - De fem ulike selvområdene, som jeg skal beskrive nå, er ikke suksessive faser som 

erstatter hverandre. Hans påstand er at hver område forbli fungerende og aktiv gjennom hele 

livet når de først er dannet. Alle selvområdene vil forsette å vokse og eksistere parallelt.  
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 - Sterns utviklingsmodell er kjennetegnet ved utviklingslinjer og ikke utviklingsfaser, fordi 

hvert nytt selvområde føyes til det foregående og de erstatter ikke de foregående 

selvområdene.  

 

I følge Stern (1985) blir utvikling av barnets selv gjennom de første leveårene fremstilt som 

en tilsynekomst av fem ulike relasjons og samspillformer som blir organisert gjennom 

tilsvarende selvopplevelsesområder.  

Disse selvopplevelsesområdene benevnes som:  

    1.det gryende selv 

2.kjerneselvet 

3.det subjektive selvet 

4.det verbale selvet   

Det verbale selvet er differensiert i det verbale eller symbolske selv og det narrative selvet, 

slik at det narrative selvet blir den femte selvopplevelse. 

 

”… They are the sense of an emergent self, which forms from birth to age two months, the 
sense of a core self, which forms between the ages of two and six months, the sense of a 
subjective self, which forms between seven to fifteen months, and a sense of a verbal self, 
which forms after that. These senses of self are not viewed as successive phases that replace 
one another. Once formed, each sense of self remains fully functioning and active 
throughout life. All continue to grow and coexist.” (Stern, 1985 s. 11) 
 

 

 
Figur 3. Sterns utviklingsmodell av selvet 
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Disse fem opplevelsesområdene, hvor tre er ikke-språklige og to er knyttet til språk, 

innebærer kvalitative hopp i barnets uttrykk så vel som måte å organisere erfaring på, og er 

et resultat av både cerebral reorganisering og erfaring. Disse formene for selv utgjør 

grunnlaget for den subjektive erfaringen av sosial utvikling enten den er normal eller 

unormal. 

 

4.6.1 Betydning av de fem selvopplevelsene   

 

Utvikling av disse fire (Stern 1985) eller fem (Stern 2003) fornemmelsene av selv er i følge 

Stern en forutsetning for normal fungering. Hvis et selvområde er mangelfullt utviklet, eller 

bli alvorlig skadet, vil det føre til avvikende sosial fungering, psykiske vansker eller galskap. 

 

”I am mostly concerned with those senses of the self that are essential to daily social 
interactions, not to encounters with the inanimate world. I will therefore focus on those 
senses of the self that if severely impaired would disrupt normal social functioning and 
likely lead to madness or great social deficit.”(Stern, 1985 s. 7) 
 

Slike former for selv omfatter: agens, følelsen av fysisk sammenheng, følelsen av 

kontinuitet, følelsen av affektivitet, følelsen av et subjektivt selv, følelsen av å skape orden, 

følelsen av å formidle mening. Med skadet agens kan barnet utvikle en følelse av manglende 

bevegelseskontroll, det kan opptre paralyse. Uten følelsen av fysisk sammenheng kan det 

opptre fragmentering av kroppslige opplevelser, følelse av å være skilt fra sitt kroppslige jeg. 

Uten følelsen av kontinuitet kan det opptre temporal disassosiering amnesti. Uten følelsen av 

affektivitet kan det opptre disossierte tilstander. Med skadede følelser av et subjektiv selv 

kan det opptre psykisk transparens. Uten følelsen av å formidle mening kan barnet oppleve 

dårlig sosialisering, utelukkelse fra kulturen. 

 

I de neste avsnittene vil det bli beskrevet alle de selvopplevelsesformene og deres relasjons 

eller samspill former hver for seg.  
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4.7 Det gryende selvet (The sense of an emergent self)      

 

Det gryende selvet starter sin utvikling i de første leveukene (0-8 uker). Stern mener at i 

denne perioden gjennomgår spedbarnet en kvalitativ forandring. Etter mange undersøkelser, 

observasjoner av spedbarnet, kunne man konkludere med at i den perioden barnets motorisk 

mønstre modnes begynner de å være oppmerksom på verden rundt seg. Barnet begynner å ta 

direkte øyekontakt, begynner å smile, kurre. Barnet registrerer, interessen vekkes og 

interaksjonen med omgivelsene starter.  

 

I sine første leveukene relaterer spedbarnet forskjellige opplevelser. Barnets sosiale 

kapasiteter er målrettet for å sikre sosiale interaksjoner. Interaksjoner mellom omsorgsgiver 

og barn skaper: affekt, persepsjoner, sensomotoriske hendelser, minner, osv. Inntil to 

månedersalderen, mener Stern, at barnet befinner seg i en slags prekognitiv, presosial, 

preorganisert livsfase. 

 

     ”For instance, if infants can feel a shape by touching an object, they will know what the 
object should look like without ever having seen it before. Other integrations are not so 
automatic but are quickly learned. Connectedness forms rapidly, and infants experience the 
emergence of organization. A sense of an emergent self is in the process of coming into 
being.” (Stern, 1985 s.28) 
 

   Vi kunne godt spøre oss om barna har noen bevissthet om seg selv, om det som foregår 

rundt dem? Stern (2003) mener at på dette spørsmålet kan vi bruke begrepet ”primær 

bevissthet” som svar og anvende dette på spedbarna tidlig i livet. Begrepet primær bevissthet 

går ut på at barnets bevissthet ikke er selvreflektivt, ikke verbalisert og at den værer bare i et 

øyeblikk som tilsvarer nå. Primær bevisstheten består av flere deler. Den første er at alle 

mentale handlinger (som for eksempel følelse, persepsjon, kognisjon) følges av signaler fra 

kroppen. Disse indre signalene omfatter tilstander av aktivering, muskelspenning velvære 

osv. Slike signaler som kommer fra kroppen tillater, støtter, forsterker den pågående mentale 

aktivitet (f.eks. bevegelser av øyne, hode, kropp). Vi kan aldri si at kroppen gjør ingenting. 

Stern mener at alle disse signalene som barnet viser kommer fra selvet, selv om selvet er i 

denne perioden uspesifisert. Slike signaler trenger barnet ikke å være seg bevisst akkurat i 
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denne leveperioden, de forteller at man lever. Det er slike signaler som gjør det mulig for det 

gryende selvet og bryte frem. 

 

 Et annet begrep som er også viktig for at det gryende selvet skal bryte frem er det 

intensjonelle objekt. Det intensjonelle objektet er hva som helst som sinnet legger merke til, 

strekker seg mot. Primær bevissthet er i selve øyeblikket å sammenføye det intensjonelle 

objektet og vitalitetssignalene fra kroppen. 

 

Spedbarnet danner aktivt fornemmelse av et gryende selv. Det gjør barnet ved å søke 

sensorisk stimulasjon. Hvis vi presenterer til barnet ofte samme gjenstand (for eksempel rød 

ball) vil barnet se mindre og mindre på den, og til slutt miste interessen for den ballen. 

Barnet letter både etter konstante og varierende mønstre i opplevelsene og etter en 

gjenkjennelig struktur. Når de forskjellige fornemmelser, som barnet har, forenes, opplever 

barnet at det forekommer en slags struktur. Struktur er nødvendig som referansepunkt for å 

få opplevelsen av et gryende selv. Fornemmelse av det gryende selv innebærer at barnet 

knytter forbindelser mellom forskjellige isolerte erfaringer og de prosesser som fører til 

erfaringsdannelse. Som jeg har allerede nevnt i erfaringsdannelsen er det nødvendig med 

amodal persepsjon og vitalitetsaffekter.           
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4.7.1 Prosesser involvert i dannelse av fornemmelsen av et gryende selv 
 

 

Stern mener at det gryende selvet har følelsens verden som relasjonsområde. I følge Stern 

(2003) foregår reguleringen av et gryende selv ved hjelp av gjensidig utveksling av sosial 

atferd og endringer i spedbarnets fysiologisk tilstand. Spedbarnet har sansekapasiteter 

som gjør det i stand til å persipere omgivelsene gjennom alle sansemodaliteten. Ut fra sitt 

globale opplevelsesperspektiv skaper det aktivt organiserende prosesser som Stern 

betegner som følelsen av et gryende selv.  

 

4.7.2 Det første møtet 

 

Når barnet blir født har det en lang periode av våkenhet. I denne perioden har foreldre og 

barn mulighet til å kunne møtes og lære  hverandre å kjenne for første gang. Hvis det 

nyfødte barnet ikke bli forstyrret, kan det vise hele sitt medfødte kapasitet til å ta seg 

frem i verden ved at det selv søker blikkontakt. Foreldrene er der til å hjelpe barnet med å 

regulere seg selv. Deres oppgave er å tilpasse seg hverandre og prøve å finne den 

naturlige rytmen. Barnet som har vanskelig for å opprette rytmen sin, begynner å gråte og 

søke etter oppmerksomhet for å få hjelp. Når det får hjelp får det også erfaringer. 

 

Foreldrene er hele tiden opptatt av den sosiale interaksjonen og opptrer helt fra først av 

som om barnet har en fornemmelse av selvet. Foreldrene er nødt til å tillegge barnet 

menneskelige egenskaper for å kunne gjennomføre sosial interaksjon. 

 

4.7.2.1 Mat 

 

Noen barn har fra starten jevnt rytmen når det gjelder mat. De er våkne og er sultne med 

jevne mellomrom. Noen barn suger jevnt og rolig, mens andre barn suger fort og kan få 

mat i halsen og begynne å gråte slik at de ikke kan suge lenge. Andre barn virker helt 

uinteressert i maten og sover meste av tiden. En vanlig rytme er at barnet suger intenst til 

å begynne med, så tar det en pause, hvor de oppretter kontakten med moren, veksler 

blikkontakten, på en måte utforsker henne og suger videre i en litt roligere takt. 
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Barnets arbeid med å spise, å sovne og med generell homøostase følges vanligvis av 

sosial atferd hos foreldrene: trøsting, prat, berøring. Dette skjer som reaksjon på 

spedbarnets atfred. Mye av den sosiale interaksjonen finner sted for å oppnå fysiologiske 

regulering.  

 

Det gryende selv er fremfor alt et sansende selv som organiserer relasjonen mellom 

isolerte sanseopplevelser i det barnet persiperer helhetlig og sammenhengende. Amodal 

persepsjon og vitalitetsaffekter er to kjennetegn ved det gryende selvet. For å 

oppsummere amodal persepsjon går ut på å oversette inntrykk fra en sans til en annen, å 

oppleve sammenheng mellom det barnet kan lukte, se, høre. Med vitalitetsaffekter viser 

til mobilisering, aktivitet og kvalitet ved følelsene.  

 
” All læring og alle kreative handlinger begynner i den gryende relaterings domene. 
Dette domenet alene har å gjøre med tilblivelsen av organisering som utgjør det sentrale i 
det å skape og det å lære. Dette opplevelsesdomenet forbli aktiv i den formative perioden 
av alle de etterfølgende områder av fornemmelsen av selv. De fornemmelsene av selv 
som senere oppstår, er produkter av den organiserende prosesser. De er samme, 
omfattende perspektiver på selvet på det fysiske, handlende selv, på det subjektive selv, 
på det verbale selv” ( Stern, 2003 s. 133) 
 

Mens de gryende selvet muliggjør en helhetsopplevelse, er kjerne-selvet basert på at 

spedbarnet gir inntrykk av å ha en integrert opplevelse av seg selv som distinkt, fysisk 

atskilt fra andre med egne handlinger og følelser. 

 

4.8 Kjerneselvet ( The sense og acore self) 

 

Dette avsnittet skal handle om hvordan dannelsen av barnets selv utvikles videre i følge 

Stern. Fornemmelsen av kjerne-selv deler Stern i to deler, den ene delen handler om 

hvordan fornemmelsen av kjerne-selv utvikles kontra en annen eller som han kaller det 

”self versus other”, og den andre delen handler om utvikling av fornemmelsen av kjerne-

selv med andre ” self with other”. Det første jeg skal prøve å forklare går ut på barns 

utvikling av selv kontra annen. 

 

 

 

 



 42

4.8.1 Kjerneselvet 1: Selv kontra annen 

 

Kjerneselvet starter sin utvikling fra ca. 2-6 måneder. Det er i denne alderen barnet 

begynner å være en helt annen person. I sosial interaksjon begynner barnet å virke mer 

fullstendig våken enn før, begynner å vise mer oppmerksomhet. Barnet er mye mer 

fokusert på mellommenneskelige situasjoner. Det begynner også å vise at det har en 

integrert oppfatning av seg selv som atskilt, som klarer å kontrollere sine egne 

handlinger. Barnet begynner å være bevisst sine egne følelser. Det gir inntrykk av at det 

har en oppfatning av kontinuitet og av andre mennesker som separate aktører. Når 

foreldrene merker slike forandringer hos barnet, begynner de også å behandle det 

annerledes som om det er komplette personer som har en integrert oppfatning av seg selv. 

 

Før barnet fyller to måneder kunne foreldrene bare møtte barnets blikket og ante et smil, 

men nå kan de opprette øyekontakten lengre enn før og foreldrene kan se det virkelige 

smilet. I perioden mellom to og seks måneder begynner barnet å le og jodle med alle som 

vil delta. Foreldrenes atferd blir også annerledes. De begynner å prate babyspråk, pludrer 

med munnen og høres akkurat ut som barnet. Barnet viser sin glede med hele kroppen. 

Samspillet skjer ansikt til ansikt og barnet har nå god kontroll over blikket og er i stand 

til å gjøre det det vil og vende hode bort igjen når det blir kjedelig for barnet.  

 

4.8.2 Hva betyr kjerneselvet? 

 

I følge Johnsen, Sundet og Torsteinsson  (2001) er kjerneselvet et fysisk selv med 

mening og sammenheng som er knyttet til handling og erfaring. Stern (1985) beskriver 

fornemmelsen av et kjerneselv som to modeller, der en er selvfornemmelsen og den 

andre er relateringsdommen. Stern beskriver fornemmelsen av et kjerneselv i form av et 

sett invariante, og det gjør selvet til en sterk struktur. Kjernerelatering beskriver 

samspillet mellom mor og barn, det vil si, at den nære sosiale verden er relasjonsområde. 

Stern mener at fornemmelsen av kjerneselv skjer når barnet har en opplevelse av seg selv 

som fysisk atskilt fra moren, at de er selvstendige personer som har sine egne opplevelser 

og forskjellige historier.  

 

Stern gir en definisjon av kjerneselv:  
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” There is, for one, the physical self, that is experienced as a coherent, wilful, physical 
entity with a unique affective life and history that belong to it. This self generally 
operates outside of awareness. It is an experiential sense of self that I call the sense of a 
core self. The sense of a core self is a perspective that rests upon the working of many 
interpersonal capacities. And when this perspective forms, the subjective social world is 
altered and interpersonal experience operates in a different domain, a domain of core-
relatedness.” (Stern, 1985 s. 26-27) 
 

 

4.8.3 Dannelsen av kjerneselvet 

 

Kjerneselvet blir dannet i følge Stern (1985) på grunnlag av fire relativ invariante 

opplevelser. At en opplevelse er invariant vil si at noe er uforanderlig selv om alt annet 

forandrer seg. For at barnet skal kunne danne kjerne-selvet må foreldrene forsikre seg om 

at det kan finne de nødvendige selv-invariante som går ut på handlingsevne, 

sammenheng osv, i sitt daglige liv, at barnet er i stand til å identifisere disse invariantere 

og integrere alle til ett subjektivt perspektiv. 

 

Den første invariante kaller Stern for selv-handling ( self-agency): barnet kan oppleve at 

det selv kan påvirke andre og den fysiske verden. Barnet opplever form av eierskap til 

egne handlinger og ikke eierskap i andres handlinger, har egen vilje, har kontroll over 

egne handlinger (som for eksempel bein beveger seg når barnet vil). Barnet forventer 

konsekvensen av egen handlinger (som for eksempel når barnet lukker øynene blir det 

mørkt) . 

 

Den andre invariante er selv-sammenheng (self-coherence): det er en fornemmelsen av å 

være en fysisk enhet med grenser. 

 

Den tredje er selv-affektivitet (self-affectivity) som innebærer en opplevelse av at 

affektene er bestående mønstre som tilhører selvet. 

 

Og den siste invariante kaller Stern for selv-historie ( self-history) og den går ut på å ha 

fornemmelsen av å utgjøre en kontinuitet med sin fortid, slik at man fortsetter med å 

være og å eksistere, og på samme tid kan endre seg og forbli den samme. Det går ut på at 

barnet har en opplevelse av kontinuitet i tid.  

 



 44

Disse fire selvopplevelsene utgjør til sammen fornemmelsen av kjerne-selvet. Ut fra dette 

kan vi konkludere med at oppfatningen av kjerne- selvet er en opplevelse av hendelser. 

Dannelsen av kjerne-selvet skjer i følge Stern utenfor barnets bevissthet. Det viktigste 

innenfor dannelsen av kjerne-selvet er følelser. Hvis vi ser på dannelsen av selvet på 

denne måten, blir det ikke en kognitiv konstruksjon men en erfaringsmessig integrasjon. 

Stern mener at dannelsen av kjerne-selvet er fundamentet for alle de andre følelsene 

knyttet til selvet som jeg skal beskrive senere i oppgaven. 

 

4.8.3.1 Hvordan identifiserer barna disse invariante? 

  

I følge Stern (2003) det er gjennom det daglige samspillet mellom foreldre og barn, at 

barnet erfarer de forskjellige invariante. Det første han nevner er babyspråk. Foreldrene 

snakker til barnet med lys stemme, lager enkle setninger, snakker langsomt. Foreldrene 

også lager babyansikter som markerer seg ved overdreven tydelighet, varighet og 

langsomhet. Barnet blir oppmerksom på slik atferd. 

 

Tilpasningen av variasjoner i foreldrenes atferd og barnets tilbøyelighet gir barnet 

optimale muligheter til å oppfatte de invariante som identifiserer selv eller annen. 

Foreldrenes oppgave blir å bytte hele tiden på sin lek, stemme og atferd for å kunne holde 

barnets oppmerksomhet. Jo lengre foreldrene kan legge inn størst mulig forandring i 

leken, desto langere vil barnet være oppmerksom på det. 

 

Stern sier om invariante: ” En situasjon hvor de suksessive elementene både er kjente  
(den delen som blir gjentatt) og nye (den delen som er ny), er ideell for å lærer spedbarn 
å identifisere mellommenneskelige invariante. De opplever en kompleks atferd og 
observerer hvilke deler som kan tas bort og hvilken deler som må beholdes for at den 
skal være den samme. De blir lært opp til å identifisere de invariante kjennetegnene ved 
interaksjon mellom mennesker.” (Stern, 2003 s. 139) 
 
I tillegg til invariante er også spedbarnets spenningsnivå viktig. Foreldrene må tilpasse 

seg for å holde barnet innenfor et spenningsnivå som er behagelig. På den andre siden er 

også barnet i stand til å regulere spenningsnivået ved å se bort eller med ivrig blikk. 

Barnet lærer å kontrollere sitt spenningsnivå ved å være sammen med en annen person 

som hjelper det med selv-regulering. 
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For å oppsummere dette, det er de daglige hendelser som gir muligheter som er 

nødvendige for dannelsen av kjerne-selvet. 

 

4.8.3.2 RIG-systemet 

 

Et av Sterns betydningsfulle bidrag til forståelsen av tidlig mental funksjon er RIG-

systemet, det vil si Representasjoner av Interaksjoner som er blitt Generalisert. Stern sier 

at den relasjonen og det samspillet som skjer mellom mor og barn bidrar til 

oppbygningen av barnets RIG. RIG-ene er en del av barnets hukommelse, og alle 

opplevelser og erfaringer, som barnet har hatt i hverdagens sosiale kontakter, aktiveres i 

RIG-systemet. I følge Stern (1985) blir dette avgjørende for hvordan barnet opplever seg 

selv i forhold til samspillet, som barnet selv har medvirket aktiv i. Stern påstår  at dette er 

et synspunkt som er avgjørende for å kunne forstå hvordan barnet opplever seg selv. 

RIG-er er strukturer som representerer gjennomsnittet av atskillige konkrete opplevelser, 

med andre ord en generalisert prototyp. Den vil ikke være nøyaktig lik en enkel levd 

episode, men vil heller ikke inneholde noe som ikke er opplevd. Dermed blir en 

representasjonen annen type koding enn kodingen av episode slik den er gjennomlevd. 

RIG-er er fleksible strukturer som kan endres eller opphøre. Stern mener at hvert enkelt 

av de mange forskjellige forhold til den selvregulerende annen får sin egen RIG. (Stern, 

1985 s. 120). RIG-er omfatter alle former for samspill, som kan føre til gjensidig skapte 

endringer i selvopplevelsen, for eksempel med hensyn til spenning, fysiologisk tilstand, 

følelse, bevissthetstilstand og nysgjerrighet. (Stern, 1985 s. 114) Stern fremhever ikke 

spesielle temaer som viktigere enn andre, ingen får ekstra -ordinær betydning.  

 

Stern mener at hvis barnet opplever mange negative erfaringer i samspillet med 

omsorgsgiveren, er det mulig at barnet danner negative RIG. Disse RIG-ene kan få 

virkning i det at barnet får negativ grunninnstiling, som vil få betydning for evnen til 

tilknytning til andre mennesker. Barnet kan begynne å unngå følelsesmessig kontakt, ved 

å trekke seg tilbake til andre, for at de ikke blir skuffet en gang til. Det at barnets tidligere 

opplevelser er forbundet med det å ikke kunne ha tillit til sine foreldrene, samt det at det 

har utviklet negative RIG vedrørende det å inngå i et samspill med andre, kompliserer for 

barnet å danne relasjoner fremover, fordi det kan se med mistillit på seg selv og sin 

omverden.  
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Stern sier om RIG. ” Rig-er kan derfor utgjøre en basisenhet for representasjoner av 

kjerne-selvet. RIG-er er et resultat av direkte påvirkning fra mangfoldige virkeligheter 

slik de blir opplevd, og de integrerer til en helhet de forskjellige handlingspregede, 

oppfatningsmessige eller følelsemessige attributter ved kjerne-selvet . RIG-er kan 

organiseres som spesielle attributter, akkurat som attributter kan organiseres som RIG-er. 

Ethvert annet attributt, som et hedonistisk følelsesleie, vil sette grenser for hva slags 

RIG-er som sannsynligvis vil oppstå når dette spesielle attributtet opptrer.” (Stern, 2003 

s. 164) 

 

I det neste avsnittet skal jeg prøve å forklare den andre delen av kjerne-selvet, det som 

Stern kaller for kjerne-selvet- selv med annen. 

 

4.9 Fornemmelsen av et kjerne-selv 2 : Selv med annen 

 

I det avsnittet før prøvde jeg å diskutere spedbarnets oppfatning av selv kontra enn 

annen, men Stern er også opptatt av barnets oppfatning av selv sammen med annen 

menneske.  

 

Han påstår (2003) det som påvirker barnet mest er nettopp det å være med annen, som 

barnet samspiller med. Han skriver at i det interpersonelle univers er fornemmelsen av 

kjerne- annen viktig. Barnet kan ikke føle sammensmeltede opplevelser med en annen før 

dette er integrert. Samspillet mellom barnet og omsorgspersonen fremstiller han som 

svært vesentlig for barnets opplevelse av seg selv og andre. Omsorgspersonens  

følelsestilstand assimileres i barnet gjennom identifikasjon. Det er derfor nødvendig for 

barnets opplevelse av å bli sett at omsorgspersonen er psykisk tilstede for barnet. 

Spedbarnet lærer i denne perioden at regulering av affekt i stor grad er avhengig av 

andre. Reguleringen dreier seg om trygghet, tilknytning , spenningsnivå, behag, ubehag, 

fysiologiske behov. Alle de følelsene som barnet opplever for første gang blir regulert av 

en annen. Stern (2003) sier:  

 

” Spedbarnet er sammen med en annen som regulerer dets egen selvopplevelse. I denne 
betydningen er en annen en selvregulerende annen for spedbarnet” (s.168) 
 

Variasjonen i samspill er også det nødvendige for den beste utviklingen av selvet. Det er  
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variasjonen som gir barnet mulighet for å identifisere hvilken invariante som tilhører 

hvem.  

 

RIG-systemet spiller også her en viktig rolle. Barnets representasjoner vil lede til hva 

barnet forventer, hvordan det vil handle, føle, tolke i relasjonen med foreldrene. Sterns 

tanker om hvordan et slikt representasjonsnivå vil fungere er ganske rett fram. I en ny 

situasjon der en attributt ved en RIG er tilstede, virker det som gjenframkalling signal for 

RIG-ene. Når et spedbarn føler noe bestemt, vil følelsene kunne minne om RIG-en som 

følelsen var en attributt ved og framkalle denne. En framkalt RIG har biologiske, 

fysiologiske og psykologiske virkninger. Opplevelsen av å være med en selvregulerende 

annen former gradvis RIG-er og disse hukommelses elementene kan hentes frem hver 

gang et av attributtene til RIG-en er til stede. Siden regulerende annen alltid vil være en 

del av RIG, kan også minnet om denne gjenkalles og opplevelsen av hvordan det føles å 

være sammen med personen aktiveres, selv om barnet er alene eller sammen med noen 

andre. En slik framkalt opplevelse sammen med en regulerende annen kaller Stern ”indre 

ledsagere” 

 
”Den indre ledsageren er en opplevelse av å være med eller i nærvær av en 
selvregulerende annen, noe som kan skje både innenfor og utenfor bevisstheten. 
Ledsageren blir fremkalt fra RIG-en, ikke som et hukommelsesbilde av en aktuell 
hendelse i fortiden, men som et aktivt eksempel på en slik hendelse” (Stern, 2003 s. 179) 
 

For å oppsummere er kjerne-selvet i følge Stern en forutsetning for å oppdage andre 

bevisstheter enn sin egen, det vil si, at barnet begynner å forstå at det har sine egne 

tanker, følelser og omsorgspersonen har sin egen. Omsorgspersonen inngår i en affekt 

forsterkende prosess ved den måte hun er sammen med barnet på, og er dermed med på å 

forme barnets subjektive selv. Når voksne leker med barnet utvider de barnets mentale 

verden og barnet skaper fornemmelsen av et selv. Kjerne består av en følelse av å handle 

selv, å være en kropp som henger sammen og er skilt fra andre. 

 

Den neste sprang i fornemmelsen av et selv finner sted når spedbarnet oppdager at det 

har et sinn, og at andre mennesker også har et sinn. 
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4.10 Fornemmelsen av et subjektivt selv (The Sense of a Subjective Self) 

 

Fornemmelsen av et subjektiv selv utvikles i følge Stern fra 7 til 15 måneder. Barnet 

opplever at både det selv og andre har et indre liv med følelser. I fasen for opplevelse av 

et subjektivt selv utvikles erkjennelse om forskjellige sider ved selvet. Barnet innbefatter 

nå subjektive, mentale tilstander som følelser, motiv hensikt hos seg selv og andre. 

 

Foreldrene begynner å behandle barnet annerledes og beskjeftige seg mer med dets 

subjektive opplevelsesdomer. Foreldrene snakker med barnet og bruker ord, selv om det 

fremdeles dreier seg om et ikke-verbalt samspill.  

 

I følge Stern skjer det to viktige hendelser: tilknytning og opplevelsen av 

intersubjektivitet. Det tilknytnings mønstret som danner seg i denne perioden , kan gi oss 

informasjon om hvilken kvaliteter som seinere vil dominere i foreldre-barn relasjon. 

Tilknytning er nødvendig og har nær forbindelse med opplevelsen av intersubjektivitet. 

 

4.10.1 Intersubjektivitet 

 

Begrepet intersubjektivitet innebærer en opplevelse av at indre subjektive opplevelser 

kan deles med andre. Intersubjektivitet kan bare forekomme hvis det finnes en felles 

betydningsstruktur og felles kommunikasjonsmidler som kan være gester, holdning og 

ansiktsuttrykk. For at barnet skal utvikle evnen til intersubjektivitet er det viktig at 

omsorgspersonen legger mening i det barnet gjør. Når vi skal forstå begrepet 

intersubjektivitet må vi gå til Trevarthen definisjonen av dette begrepet fordi det er slik 

Stern bruker den også. 

 

Trevarthen mente at gjensidighet må være til stede for at kommunikasjonen skal fungere. 

Han deler intersubjektivitet i primær og sekundær intersubjektivitet. Det primære 

intersubjektivitet finner sted fra to til fire levemåneder. Det går ut på utveksling av lyder 

og bevegelser mellom barn og omsorgspersonen. Kommunikasjonen er basert på 

utveksling og gjensidig regulering av følelser. Interaksjonen mellom barnet og 

omsorgspersonen legger grunnlaget for den nødvendige dype følelsemessige 

tilknytningen. 
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Det sekundære intersubjektivitet beskriver Trevarthen som: 

1.) Integrering mellom affektiv utveksling og utforskning av omgivelsene. Samspillet er 

fokusert og foregår rundt et ytre objekt, der det affektive utvekslingen går inn som en 

integrert del. 

2.) Barnet er fortsatt opptatt av kommunikasjon, men nå dreier kommunikasjonen seg 

om noe. Nå opptrer det som han kaller for ” acts of meaning”, det vil si, lyder og 

gester som tydelig refererer til et eller annet i omgivelsene. 

3.) Kommunikasjonen er signalisert ved gester, ytringer og atferd. 

 

Han definerer intersubjektivitet som ” en bevisst tilstrebet deling av opplevelser av 

hendelser og ting” (Trevarthen i Stern, 2003 s. 195) 

 

Stern deler dette synspunktet med Trevarthen og mener videre at intersubjektivitet 

handler også om å se den andre  som subjekt, det vil si at den andre har et indre. 

Intersubjektivitet er det altså først når man i en vis forstand opplever det samme, men 

utrykker det forskjellig. Det som skiller Sterns mening om intersubjektivitet fra 

Trevarthen sin er det at Stern mener at dette fenomenet ikke finnes hos spedbarnet før i 

7-9 månedersalderen.. mens Trevarthen bruker begrepet intersubjektivitet om barnets 

væremåte helt fra første stund. 

 

Siden spedbarnet er på dette punktet i utviklingen klarer ennå ikke å snakke, må 

opplevelsene være slike at de ikke trenges å oversettes til språk, det vil si at opplevelsene 

må gjøres slik det blir lett for barnet å oppfatte. Stern mener at derfor er det nødvendig 

med tre mentale tilstander som ikke trenger språk. De tre opplevelser som danner 

grunnlaget for utvikling av intersubjektivitet er for det første en deling av felles 

oppmerksomhet med omsorgspersonen, for den andre en deling av intensjoner og til slutt 

at barnet er i stand til å lese eller tolke atferden som er påvirket av dem selv. 

 

4.10.2 Felles oppmerksomhet 

 

Stern nevner pekebevegelsen som den første ytre handling mellom omsorgspersonen og 

barnet som viser tegn på etablering av felles oppmerksomhet. Rundt ni måneder er barnet 

i stand til å peke mot et mål som det synes er interessant. Når mor peker mot et objekt 

barnet er i stand til å se på hånden og se i den retningen moren viser. I tillegg til dette er 
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barnet også i stand til å se tilbake på moren for å få bekreftelse at det har nådd målet. Ut 

fra dette kan vi konkludere med oppmerksomhetsfokus deles selv om barnet ikke ennå er 

bevisst seg disse operasjonene. 

 

”… spedbarn i nimånedersalderen har en fornemmelse av at de kan ha et bestemt 
oppmerksomhetsfokus, at mor også kan ha et bestemt oppmerksomhetsfokus, at disse to 
mentale tilstander kan være like eller ulike, og at de hvis de ikke er like kan bringes på 
linje og deles. Fellesoppmerksomhet blir en realitet.” ( Stern, 2003 s. 197)  
 

Felles oppmerksomhet er en grunnleggende bestanddel av menneskelig kommunikasjon 

og et nødvendig fundament for barnets tilegnelse av språk. 

 

4.10.3 Felles intensjoner 

 

I denne perioden av sin utvikling er barnet i stand til å formidle hva det vil ha, hvilke 

hensikter eller intensjoner det har. Eksempel på det kan være hvis barnet vil bli løftet opp 

så streker det armene opp mot den voksne. Gjennom sine signaler viser barnet det, det vil 

eller ikke vil ha. Foreldrene svarer på dette stor sett verbalt og det er stor sjanse at de 

voksne misforstår det. Stern mener at jo flere felles erfaringer den voksne har hatt 

sammen med barnet, desto lettere er det å forstå og å vise barnet at man ha forstått det. 

Han mener også at opprettholdelse av intersubjektivitet er nødvendig for å skape felles 

intensjoner, det vil si, at både mor og barns oppmerksomhet er rettet mot sanne objekt. 

 

4.10.4 Felles affektive tilstander 

 

Slike tilstander i følge Stern kan vi merke i situasjoner med usikkerhet og forvirring, det 

vil si, når barnet ikke vet hva det føler. I slike situasjoner søker barnet støtte hos de 

voksne det er sammen med, ved å lese av deres følelser og overta dem som sine egne. 

Hvordan er de voksne eller barnet i stand til å forstå hverandres subjektive opplevelse 

uten å bruke ord? Det første som Stern nevner er imitasjon. Hvis vi tar det for gitt 

imiterer moren barnets gester og ansiktsuttrykkene, men hun har ikke vist at hun har det 

samme indre opplevelser som barnet. Vi kan konkludere med at bare imitasjon er ikke 

nok for at en intersubjektiv utveksling av affekter skal finne sted. 
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Stern mener at følgende prosesser må også være til stede for at det oppstår intersubjektiv 

utveksling av affekt og bare når disse er oppfylt kan vi si at utvekslingen har funnet sted. 

Det første er at foreldrene må være i stand til å utføre atferd som ikke er streng imitasjon, 

mens atferd som korresponderer på en eller annen måte med barnets ytre atferd. For det 

andre foreldrene må være i stand til å lese barnets følelsestilstander fra barnets ytre 

atferd. Og for den tredje barnet må være i stand til å lese forelderresponsen, og kunne 

forstå at det ikke dreier seg bare om ren imitasjon. I tillegg til dette er omsorgspersonen 

nødt til å modifisere sine imitasjoner. Hennes egen bidrag må bli forandret for hver 

omgang. Når omsorgspersonen imiterer barnet med egne variasjoner gir hun spedbarnet 

en ny status som potensielt intersubjektiv partner. Det at omsorgspersonen utvider sin 

atferd fra imitasjon til en ny atferdskategori kaller Stern for affektinntoning. Mens 

imitasjon gjengir form, gjengir inntoningen følelse.  

 

Stern definerer affektinntoning som: 

 
”Affect attunement, that, is the performance of behaviours that express the quality of 
feeling of a shared affect state without imitating the exact behavioural expression of the 
inner state. If we could demonstrate subjective affect-sharing only with true imitations, 
we would be limited to flurries of rampant imitation. Our affectively responsive 
behaviour would look ludicrous, maybe even robot-like” (Stern, 1985 s. 142)      
 

4.10.5 Antakelser på inntoning 

 

Stern (2003) mener at det må være seks trekk ved atferden som kan gi grunnlagg for 

inntoning. Det første er absolutt intensitet. Med dette mener han at morens intensitet i 

atferden må være likt barnets. De neste trekkene er intensitets kontur, takt, rytme, 

varighet og form. Når barnet uttrykker noe med kroppen og ansiktet, svarer 

omsorgspersonen ofte med stemmen. Det er tonefall som er viktig, det vil si, hvordan 

omsorgspersonens stemme høres ut. Det må være en akselerasjon mellom barnets atferd 

og morens respons. Atferden til begge to må skje i samme takt og med samme rytme . 

Når det gjelder varighet skjer det en matching av atferdens utstrekning i tid. Stern mener 

hvis atferden til begge varer like lenge er matching av varighet funnet sted. Og til slutt 

med form mener Stern det at et spatiet trekk ved atferden blir abstrahert og gjengitt i en 

annen handling. 
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Vi kan konkludere med at fornemmelse av et subjektivt selv gir en opplevelse av analogi 

i form av inntoningen, noe som gir grunnlag for bruk av symboler, det vil si til den neste 

utviklingslinje det verbale selvet. 

 

4.11 Det verbale selvet (The sense of a Verbal Self)   

 

Det verbale selvet oppstår fra femten til atten måneder og dets relasjonsområde er 

ordenes verden. 

 

 Det verbale selvet er knyttet til språklig sammenheng og mening og det åpner en ny 

måte i relasjon med andre. Barnet begynner å utvikle selvrefleksjon og begynner å 

kommunisere om seg selv til andre. Når barnet kommer i perioden for opplevelse av det 

verbale selvet, vil det kunne sette ord på sine bevisste opplevelser både av seg selv og 

andre. Evne til å reflektere over selvet utvikles og barnets kan oppleve selvet objektivt, 

fra utsiden og subjektiv fra innsiden.   

 

Disse forandringene i barnets utvikling av selvet beskriver Stern (2003) gjennom Piagets 

begrep ”utsatt imitasjon”. Stern støtter Piagets teori om utsatt imitasjon. 

 

4.11.1 Utsatt imitasjon  

 

Piaget mener at forsinket eller utsatt imitasjon forutsetter at barna oppbevarer handlingen 

mentalt og kan gjenskape den helt eller delvis etter en tid. For Piaget, en av de store 

toeretikerne innenfor feltet for kognitiv utvikling, representerer evne til forsinket 

imitasjon slutten på den sensorisk-motoriske stadiet og den oppstår rundt atten måneder. 

Utsatt imitasjon er i følge ham nødvendig for at videre symbolsk og preoperasjonell 

utvikling skal oppstå, og en forutsetning for symbolsk lek og objektpermanens. For at 

barna skal gjøre en forsinket imitasjon i følge Piaget er det nødvendig med: 

1.) Barnet må ha evne til å representere eller til å skape en mental prototyp utført av 

andre. En slik mental prototyp forutsetter en form for koding slik at den eksisterer.  

2.) Barnet må ha god gjenkalling eller evokativ hukommelse for representasjoner som 

helhet. 
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3.) Barnet må ha representasjonen av den opprinelige handling og representasjonen av 

dets egen aktuelle utførelse av handlingen. Det må være i stand til å gå frem og 

tilbake mellom disse for å kunne utføre god imitasjon. 

4.) Og til slutt må barnet representere seg selv som et motstykke til den andre personen 

slik at begge kan ha samme posisjon i forhold til handlingen som skal imiteres. 

 

Det neste forandringen i barnets utviklingen er at barnet får et objektivt synet på selvet. 

Fra femten måneder begynner barnet å objektivere seg selv, det begynner å referere til 

seg selv og begynner å bruke pronomen når det snakker om seg selv (min, jeg, meg), av 

og til bruker det også sitt eget navn. Barnet er nå i stand til å se seg selv i speilet og tenke 

om seg selv. Barnet begynner nå å få bevisste opplevelse av seg selv eller av sitt selv. 

 

I denne alderen begynner barnet å vise empatiske handlinger. Det er evnen til forsinket 

imitasjon som gjør dette mulig, det at barnet viser sin empati for andres følelser. Stern 

(2003) mener hvis barnet skal opptre empatisk, må det være i stand til å både forestille 

seg selv som et objekt som kan oppleves av den andre og den objektiverte annens 

subjektive tilstand. 

 

Stern sier om fornemmelsen av et verbalt selv: 

 

”With this new capacity for objectifying the self and coordinating different mental and 
actional schemas, infants have transcended immediate experience. They now have the 
psychic mechanisms and operations to share their interpersonal world knowledge and 
experience, as well as to work on it in imagination or reality. The advance is enormous.” 
(Stern, 1985 s. 167) 
 

4.11.2 Språk 

 

Når barnet lærer å snakke lærer de også mer om verden, om sin kropp og særlig om 

hvordan sosialt samspill foregår. De første ordene bringer barnet i situasjoner av 

gjensidig forståelse. Omsorgspersonen og barnet deler fokus og sammen setter ordene på 

omgivelsene. Læring av språket i følge Stern (2003) går via denne gjensidige delingen av 

fokus. Barnet prøver de forskjellige ordene i ulike situasjoner sammen med ulike 

personer og på denne måten vil ordenes mening endres og modifiseres for barnet. Jo 
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større blir barnet desto mer vokser det fra en privat verden av mening til en mer allmenn 

mening.  

 

Selv om språket gir mange nye muligheter til barnet å kommunisere, å forstå seg selv 

bedre, sine inder følelser, å utvikle bilde om seg selv, så mener Stern også at noe går tapt. 

Stern (1985) kaller språket et tveegget sved, dette omhandler den sorg barnet opplever at 

det ikke kan uttrykke alt med ord. Det verbale kan aldri beskrive den fulle og hele 

opplevelsen. Han sier at det skaper kløft mellom det som er levd og et som er verbalt. 

 

 

4.12 Det narrative selvet  

 

Det narrative selvet starter sin utvikling fra tre til tre og halvt år. Stern kaller det for 

historiens verden. Dette utviklingsstadiet handler om å skape mening og sammenheng 

gjennom å fortelle sin egen historie, snakke om seg selv med egne ord. Fortelle noe som 

det har opplevd, barnet kan lage en historie som det kan fortelle til en annen. Nå er barnet 

i stand til å tenke over egne erfaringer og få mening ut av dem. 

 

Barnet ser seg selv, i følge Stern, i foreldrenes perspektiv slik det er, slik det var og slik 

det skal bli. Den primære funksjonen ved den narrative historien er å organisere 

opplevelser og erfaringer som i seg selv kan være usammenhengende og kaotiske. 

 

4.13 Oppsummering av Sterns teori om barnets utvikling av selvet 

 

For å forstå det lille barnet og dets måte å erkjenne seg selv og verden på, må vi forsøke å 

forstå de prosessene det går gjennom for å oppdage og bli seg selv, begripe hvem de er. 

Denne prosessen kan vi selvfølgelig  ikke forstå fullt ut, men teoretikere kan gi oss et 

bilde av den. 

 

Den tradisjonelle spedbarns forskning gjenga hva et barn gjør og kan, og reflekterte ikke 

over hva som skjer i barnets indre verden. Dette er en motsetning til den psykoanalytiske 

tenkningen som nettopp var opptatt av barnets indre verden og ikke hvordan barnet 

forholder seg til sine omgivelser.  Stern forsøker å føre disse teoriene sammen, og er 

opptatt av både hva barnet kan og gjør og i tillegg til denne psykoanalytiske tenkningen, 
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er han opptatt av barnets indre verden. Sjelen og kroppen er sammen en helhet. Stern er 

opptatt av at barnet er en personlighet fra fødselen av. Foreldrenes oppgave blir dermed 

ikke å forme barnet, men å oppdage, møte og bekrefte det for det det er. For det er 

nettopp i dette bekreftende samspillet at barnet oppdager og blir seg selv. Gjennom dette 

får barnet ulike opplevelser av selvet, og når det utvikles en slik opplevelse vil denne 

ikke erstatte tidligere opplevelser, men finnes og utvikles parallelt med den nye 

opplevelsen. Enhver opplevelse er en bestemt måte å oppleve seg selv og omverden på, 

og innebærer også en måte å forholde seg til andre mennesker på. Som jeg har nevnt før 

mener Stern at det finnes to utviklingslinjer som er sentralt i det menneskelige liv og som 

utvikles parallelt. Disse utviklingslinjene er to sider av samme sak. Det første omhandler 

om å være unik og ulik andre, de typiske trekkene og selvstendighet som gjør hvert enkel 

individ spesielt og unikt. Den andre tar for seg likhetene, det å kunne kjenne seg igjen i 

andre. I følge Stern er det bare på denne måten vi kan kommunisere med andre rundt oss.  

 

Stern er opptatt av at barnet har en selvfornemmelse fra starten av, og at det aldri føler 

seg, slik den psykoanalytiske tenkningen hevder Som for eksempel Mahler (1975), 

sammensmeltet med omgivelsene. 

 

Nye opplevelser av selvet gir barnet mulighet til å relatere seg til omverden på nye måter. 

Stern beskriver fem forskjellige former for opplevelser av selvet.: 

 

1.) Det gryende selvet 

I det gryende selvet begynner barnet å få en anelse av seg selv, hvordan alt erfares, 

registreres og organiseres av selvet. En opplevelse av en prosess der organisering blir til. 

Stern hevder at vi må, for å forstå denne prosessen, ha en forestilling om hva bevisstheten 

går ut på.  Han nevner den primære bevisstheten i spedbarnsalderen . Denne bevisstheten 

er ikke selvreflektiv, ikke verbalisert og varer kun et øyeblikk som tilsvarer nå. Primær 

bevissthet handler om å sammenføye det intensjonelle objekt og vitalitetssignalene fra 

kroppen. Med begrepet det intensjonelle objektet mener vi det sinnet interesserer seg for, 

legger merke til eller strekker seg mot. Vitalitetsaffekter er det Stern kaller de endringene 

som skjer i bakgrunnsfornemmelsene. Bakgrunnsfornemmelsene er de kroppslige 

signalene som kommer fra selvet og som er mer eller mindre ubevisst. Gjennom 

signalene fra kroppen angis det at det er selvet som opplever det intensjonelle objektet 

nå. Gjennom en slik opplevelse vil en bevissthet om selvet forekomme, og hver gang et 
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glimt av primær bevissthet skjer, føles og lokaliseres det opplevde selvet i verden og 

fornemmelse av det gryende selvet oppstår. 

 

2.) Kjerneselvet 

Når det gryende fornemmelsen blir klarere, og fester seg som en kjerne går barnet over i 

fasen for opplevelsen av kjerneselvet. I denne fasen vil det oppleve seg selv som en 

fysisk enhet. Det opplever at andre har et tilsvarende selv, en kjerne annen. Relasjonene 

blir en  opplevelse kjerneselv versus og med kjerne annen.   

 

I denne perioden får barnet nok erfaring med fire selv-invariantene til å kunne skape seg 

et organisert subjektiv perspektiv som blir kalt kjerneselvet. Selv-invarianter er: 

• selv-handling- spedbarnet opplever at det er i stand til å påvirke, få ting til å skje. 

• selv-sammenheng- spedbarnets opplevelse av fysisk helhet og sammenheng. 

• selv-affekt- spedbarnets opplevelse av at affektene er bestående mønstre som tilhører 

selvet. 

• selv-historie- opplevelse av kjerne-selvet vil være umulig uten en opplevelse av 

kontinuitet i tid. Dette forutsetter kapasitet til hukommelse. For spedbarnet innebærer 

dette hukommelse om motorikk, persepsjon og affektivitet. 

 

Barnet danner seg indre representasjoner som går ut på hukommelsesstrukturer som 

representerer opplevd erfaring. På grunnlag av forskjellige konkrete samspillepisoder 

med for eksempel mor, vil spedbarnet konstruere en abstraksjon eller et slags 

gjennomsnitt av disse erfaringene. Denne gjennomsnittserfaringen er indre 

representasjoner  Disse danner arbeidsmodeller som gir utgangspunkt for relasjonelle 

forventninger og handlinger. Dette kaller Stern for RIG-systemet 

 

3.) Det subjektive selvet 

Barnet opplever at det har et indre verden., følelser, motiver intensjoner og at andre også 

har det. I følge Stern det er tre forhold man kan dele i dette non-verbale selvområde: 

• Deling av felles oppmerksomhet 

• Deling av intensjoner 

• Deling av affektive tilstander 
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Det er bare i nærvær av disse tre betingelsene at følelsestilstander i en person kan bli 

kjennbare for en annen, og at begge kan oppleve , uten å bruke ord, at samhandling har 

funnet sted. Dette kaller Stern for affekttinntoning 

 

4.) Det verbale selvet 

Alderen er knyttet til språklig sammenheng og mening, og dette åpner for ny måte i relasjon 

med andre. Barnet kan ha selvrefleksjon og kommunisere om seg selv til andre. Nå er 

barnet i stand til å kunne dele sine tanker med andre og dette gjør at barnet blir mer sosialt. 

Barnet er nå bevisst sine opplevelser av seg selv og andre. 

 

5.) Det narrative selvet 

På dette utviklingslinje setter Stern historiens verden som relasjonsområde. Barnet vil i 

denne alderen skape mening og sammenheng gjennom å fortelle sin egne historier og å 

snakke om seg selv. Historiene lages ved å trekke inn elementer fra de tidligere selvene. 

Disse historiene eller selvbiografiene er avhengig av foreldrenes formidling av 

virkeligheten slik at barnet kan organisere opplevelsene og erfaringene. 

 

Vi kan konkludere med at for å kunne forstå de små barna handler det hovedsakelig om å 

forstå prosessene de går igjennom, for å oppdage og bli seg selv Foreldrene kan ikke forme 

barnet, de er nødt til å oppdage, møte og bekrefte det. I et slik bekreftende samspill har 

barnet mulighet å utvikle et stabilt selv.  

 

Sosilkonstruksjonister har kritisert Sterns teori for å være dekontekstualisert fordi han har 

ikke spesifisert i hvilken lokalkultur hans forskningen finner sted. Eksplisitt i Sterns 

perspektiv er at fellesskapet inneholder et element av gjensidig forståelse i den betydningen 

at spedbarnet opplever den andres indre tilstand. Det er dette Stern snakker om som 

opplevelsen av det subjektive selvet. Igjen er muligheten til stede for å forstå samspillet 

som en slags idyll hvor forståelse er en normaltilstand. Bradley (1989) framhever at dette 

kan fortolkes annerledes. Det handler ikke om forståelse fra barnets side, men at det bruker 

andre til å utvide eller overkomme sin egen indre tilstand. Barnet deltar med andre for å bli 

regulert. Faren med Stern og denne typen utviklingspsykologi er at de skaper en ny 

idyllisering av spedbarnet, og de gjør lett de ikke sosiale opplevelsen eller følelsene til det 

sekundære og et resultat av negativitet i samspillet fra de andre, det vil si omsorgsgiver. 

Sterns arbeid ble også kritiser av Philip Cushman (1991). Han mente at selvet ikke er 
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universelt fenomen, men at dets utvikling er historisk, kulturelt og kontekstuelt avhengig. 

Han sier videre at det individuelle selvet og selvet som samfunnsfenomen forandrer seg 

over tid, avhengig av endringer i kultur og kontekst. Cushman hevder derfor at Sterns 

arbeid ikke så mye er å oppdage universelle aspekt ved selvet, men mer at det representerer 

en aktiv deltakelse i skapelsen og spesifiseringen av selvet som et historisk, kulturelt og 

kontekstuelt produkt. Cushman ser dette spedbarnet som et produkt av samfunnsmessige  

forhold. Dette spedbarnet finnes, men ikke som et universelt spedbarn. Samtidig er han 

kritisk til de konklusjonene Stern trekker ut fra observasjonene han bruker. Cushman tviler 

ikke på at spedbarnet utfører de faktiske handlingene og ferdighetene som Stern beskriver, 

men han mener at Stern overfortolker disse observasjonene. Selv om Sterns teori om 

barnets utvikling av selvet ble kritisert av mange, har han viktig bidrag til vår forståelse av 

utvikling av selvet.   
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Kap. 5: Selvets utvikling i en kognitiv forståelsesramme 
 
5.1 Innledning 

 

I kognitiv teori er en opptatt av indre mentale prosesser, det vil si, det som skjer når vi 

bearbeider informasjon. Innenfor en kognitiv selvtradisjon danner barnet seg mentale 

skjemaer om seg selv på samme måte som det danner seg skjemaer for andre forhold i verden. 

Skjemaene framkommer ved at handlinger blir generalisert gjennom gjentakelse og endret 

gjennom mental bearbeiding. 

 

Innenfor den kognitive teorien blir selvet definert som summen av invariante og ubevisste 

kognitive skjema som betinger individets opplevelse av selv og andre. Innenfor den kognitive 

selvtradisjonen finner vi mange teoretikere som for eksempel (Piaget, Markus H., Roger, 

Kuiper), men jeg har valgt å legge vekt på Ulric Neissers teori om utvikling av selvet ut fra 

flere grunner. For det første valgte jeg ham fordi jeg synes hans teori om selvet er veldig 

interessant og for det andre fordi hans teori har mange likheter og forskjeller fra Sterns og 

Meads teori om selvet. 

 

Neisser bruker mange definisjoner på begrepet selv, men alle går ut på det samme. Han sier: 

 

”According to the cognitive structure hypothesis, the self is a 
schema/system/model/theory/mental representation that includes most of the individual’s self 
beliefs, and the development of the self is the development of that schema” (Neisser, 1991 s. 
199) 
 

Som vi kan se etter hans mening er selvbegrepet individets mentale representasjoner av sine 

mer eller mindre permanente egenskaper. Neisser mener at utvikling av et selv eksisterer ikke 

bare av seg selv, bevisstheten om selvet utvikles ikke fra ingenting. Han sier:  

 

”Each of us lives-and grown up in some specific cultural setting. That setting was the context 
in which we developed our ideas about human nature in general and about ourselves in 
particular.” (Neisser, 1997 s.4) 
 
Her kan vi se at Neisser er opptatt av samfunnet også. Han mener at samfunnet er med å 

forme barnets selv. Det er samfunnet og kulturen som former barnet når det gjelder lover, 

regler og moral. 
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Denne delen av hovedoppgaven skal være basert først og fremst på Neissers primære kilder 

(1988, 1993, 1994, 1997). Neisser (1988) har jeg valgt  fordi hans teori gir en dyp beskrivelse 

av de fem forskjellige aspekter ved selvet. Neisser (1993) går mest inn på det økologiske 

selvet og persepsjonen som viktig kilde til utvikling av dette aspektet, som jeg skal utdype 

seinere i oppgaven. Neissers bok fra 1994 handler om det narrative selvet, mens Neisser 

(1997) handler om det begrepmessige selvet, som er et av aspektene som jeg skal komme 

tilbake til. Jeg har også tenkt å bruke andre sekundære kilder der det blir nødvendig som for 

eksempel Rochat (1995). 

 

5.2 Hva betyr selvet i følge Neisser? 

 

Neisser (1995) mener at det refleksive pronomen selv ofte blir  brukt som et gramatisk 

uttrykk. Han nevner eksempel ”the computer turned it self off”(Rochat, 1995 s.17). Jeg tok 

hans eksempel for å vise at ordet selvet kan brukes til mange ting, men hvis vi oversetter det 

på norsk så gir det ingen mening som på engelsk. Denne pc`en   kan gjøre mange forskjellige 

ting til seg selv, men den vet ikke hva den gjør, eller kort sagt den vet ingenting. I følge 

Neisser kan uttrykket selv blir psykologisk interessant kun når den aktuelle handlingen er 

kognitiv så godt som refleksiv, og når personen kan bli  selvbevisst det. Etter hans mening 

eksisterer selvet som endring som dannes i samspillet mellom organismen og verden. 

 

Neisser definerer selvet som : 

 

”If we are in search of the self, we can look either inward or outward. To look inward is to 
focus on private experience, on mental representations, on the self-concept. To look outward 
is to see the self as embedded in its environment, ecologically and socially situated in relation 
to other object and persons” (Neisser, 1988 s. 19) 
 
Ut fra dette kan vi trekke konklusjon at Neisser mente at selvet består både av en privat side 

og av en offentlig side som blir bygd opp av samfunnet generelt. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 61

5.3 Ulike kilder til utvikling av selvet

 

Ulric Neisser (1988,1991,1995) mener at det finnes ulike kilder til utvikling av selvet, og at 

hver av disse kildene fører til dannelsen av et aspekt ved selvet. Hans modell går ut på at de 

ulike aspektene utvikles på noe forskjellige tidspunkter, men at utviklingen forløper parallelt. 

 

I 5.4 avsnitt nedenfor har jeg tenkt bare å nevne de kildene som han legger størst vekt på og 

skal utdype de mer i de aspektene ved selvet der de gjelder. 

  

Slik jeg har forstått Neissers teori om selvet, er det flere ting som er viktig for utviklingen. 

Det første som han nevner er barnets persepsjon. Han mener at persepsjon kan være den første 

form for en slags selvbevissthet, men den er ikke den eneste. 

 

Han legger også vekt på hukommelsen og interaksjon. Etter hans mening er det persepsjon og 

interaksjon de første kildene som hjelper barnet til å utvikle oppfatning om seg selv.  

 

Neisser (1988) beskriver fem forskjellige aspekter ved selvdannelsen. I følge ham starter disse 

aspektene på forskjellige alderstrinn, men foregår parallelt. 

 

 

5.4 Fem aspekter ved selvet 

 

Jeg har tenkt å nevne disse aspektene og i det neste avsnittet skal jeg går dypere i hver av de 

fem.  

 

Neisser påstår at det finnes tre ulike kilder eller informasjoner til selverkjennelse og hver av 

disse kildene fører til dannelsen av et aspekt ved selvet. 

1. Det økologiske selvet blir dannet  ut fra de fysiske erfaringer, barnet får i samspillet 

med miljøet og medfører dermed bevissthet om dets eget fysiske egenskaper. 

2. Det mellommenneskelige selvet er barnets opplevelse av seg selv i forhold til andre. 

”… is specified by species-specific signals of emotional rapport and communication, I am 

person who is engaged, here, in this particular human interchange” (Neisser, 1988 s. 36) 

3. Det begrepsmessige selvet er dannet i samvær med andre og er de holdninger barnet 

har om seg selv. 
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” … draws its meaning from the network of assumptions and theories in which it is 

embedded just as all other concepts do” ( Neisser, 1988 s. 36) 

4. Det tidsutstrakte selvet er selvets opplevelse av fortid og fremtid. 

” The extended is based primarily on our personal memories and anticipations: I am the 

person who had certain specific experiences, who regularly engages in certain specific 

and familiar routines.” (Neisser, 1988 s. 36) 

5. Det private selvet trer frem når barnet blir klar over, at de har private erfaringer, som 

ikke nødvendigvis deles med andre. 

”… I am, in principle, the only person who can feel this unique and particular 

pain”(Neisser, 1988 s. 36) 

   

Neisser mener at alle de fem aspektene ved selvet er av grunnleggende betydningen, og at alle 

aspektene begynner tidlig i barnets liv, men ikke på samme tid og på samme måte. Dette vil 

jeg komme tilbake til. De ovenfor nevnte aspektene viser fram en grad av kontinuitet over en 

periode og bidrar sammen til utviklingen av selvet. Alle aspektene er opplevd og like verdige, 

men barnet er ikke like bevisst alle. 

 
”Each form of self-knowledge gives rise to something almost like a different ”self”. As it 
turned out, two of those selves were perceptual: Not only ecological but also interpersonal 
perception provides critical information about the self. The conceptual, remembered, and 
private selves are quite different. They do not depend on perception but on taking oneself as 
an object of thought” (Neisser, 1993 s.viii) 
 

5.4.1 Det økologiske selvet (The Ecological self) 

 

Neisser (1988) mener at det økologiske selvet eksisterer tidlig i barnets liv, men angir ikke en 

bestemt alder. Det økologiske selvet definerer han som selvet persipert i forhold til de fysiske 

omgivelser, han sier : ”Jeg er personen her på dette sted, opptatt med denne aktivitet” (s.36 

min oversettelse). Dette aspektet ved selvet okkuperer et unikt synspunkt i lyset og en 

utstrekning i tid og rom som ingen andre deler, men er like vel ikke begrenset bare til 

kroppen. Også ting som klær, verktøy, eller som Neisser (1988) nevner ens bil, blir forstått 

som del av det økologiske selvet, fordi de beveger seg med kroppen og handler sammen med 

den. 

 

Han viser det ved å si at : 
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”The ecological self does not always coincide with the biological body. In particular, anything 
that moves with the body tends to be perceived as part of the self especially if its movements 
are self-produced. This principle applies most obviously to the clothes we wear. It is I who 
kick the soccer ball, though in fact its only contact is with my shoe, when you touch my 
shoulder you are touching me, even when is a shirt and jacket interpose between your fingers 
and my skin”. (Neisser, 1988 s.39) 
 

Ut fra dette kan vi si at det økologiske selvet etter Neissers mening omfatter alle de 

økosystemene som barnet lever i. Neisser definerer det økologiske selvet som: 

 

”An ecological self is an individual who is, and perceives herself to be, located at a given 
place (or moving along a given path) in an extended environment of surfaces and objects she 
has, and perceives herself to have, an extended body that is capable of interacting with 
environment in purposeful way. Those interactions are, and are perceived to be, relevant to 
her own needs and satisfactions- including the satisfaction that comes from purposive action it 
self.” ( Neisser i Rochat, 1995 s. 21) 
 

Etter hans mening er det økologiske selvet individet i samspill med sine omgivelsene. Dette 

aspektet blir utviklet gjennom barnets persepsjon. 

 

5.4.1.1 Persepsjon 

 

Persepsjon betegner de prosessene som organiserer, integrerer og gjenkjenne mønstrene i 

stimuli gitt av sansene. Persepsjon har egenskaper som gjør barnet i stand til å utforske og 

bygge opp kunnskap om den fysiske og sosiale verden rundt seg. Av spesiell viktighet er det 

at både syn og hørsel er rettet inn mot typisk trekk ved menneskers utseende og 

lydproduksjon.  

 

” Modern research leaves no doubt that young infants perceive their environments, their co 
specifics, and themselves. They see what is within their reach, maintain a specific awareness 
of things that have gone out of sight, and distinguish their own actions from those of other 
individuals. They engage in lively social interactions with other people and are aware of the 
extent to which they control those interactions themselves. The fact these achievements 
appear in the first weeks and months of life makes self-perception especially important: It is 
the first and most fundamental form of self-knowledge.” (Neisser, 1993 s. 4)  
 
 
Neisser sier om persepsjon: 
 
”Perception is the most fundamental source of self-knowledge, in two different senses. In one 
sense, it is fundamental because we can rely on it: whatever we may be wrong about, we at 
least perceive our immediate ecological and social situation as it really is. In another sense, it 
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is fundamental simply because it is first. Even very young infants, still many months away 
from having a self-concept, are keenly aware of themselves as active agents in real physical 
and social settings. (Neisser, 1993 s. 14) 
 
Som jeg har forstått Neisser mener han at utviklingen av selvet begynner med informasjoner 

om omgivelser. Det er her persepsjon spiller den viktigste rolle. Barnet må være i stand til å 

persipere sine omgivelser, sin kropp for å kunne utvikle et tilstrekkelig økologisk selv. 

Barnets bevegelser må være rettet mot og tilpasset til de forskjellige objekter i omgivelsene. 

Voksne må legge til rette et trygt miljø for at barnet kan utforske det som er rundt det. I følge 

Neisser er syns systemet med på å sikre overlevelser og bidrar til å øke sannsynligheten for at 

barnet vil inngå i samspill som sikrer videre de læringserfaringer som er nødvendige for at 

barnet skal få fysisk og sosial kunnskap. Han støtter seg til Gibsons teori og mener videre at 

barnets sinn må ha en medfødt struktur som ordner persepsjon. 

 

For å kunne forstå Neissers teori om det økologiske selvet er det nødvendig å forklare litt om 

Gibsons teori om persepsjon. Denne vil bli kort presentert nedenfor. 

  

5.4.1.2 Gibsons teori om persepsjon 

 

Sentralt i Gibsons teori er at persepsjon blir rikere dersom stimuli er rikt. Gibson  mener at 

varianter i informasjon produseres av bevegelser av objekter eller av barnet selv. Det er slik at 

barnet aktiv utforsker verden. Det at barnet selv er i bevegelse gir informasjon fra et 

bevegelsesperspektiv, som gir et perspektiv på barnets posisjon i forhold til objekter i er at 

miljøet, og på barnets egne bevegelser. Når barnet beveger seg vil den optiske oppstilling 

(Gibson kaller den for ”array”) forandre seg, noe som gir informasjon både om objekter i 

miljøet og barnets bevegelser i forhold til miljøet. Uansett hvordan et barn beveger seg i 

miljøet vil bevegelsen alltid gi en strøm ”flow” i den optiske ”array”. I Gibsons teori om 

persepsjon blir mennesket og miljø sett på som uatskilte på samme måte som Neissers teori 

om det økologiske selvet. Gibson bruker ordet ”affordance” (Neisser, 1995 s. 26) som 

forklaring på hva miljø tilbyr eller forsyner mennesker med. I følge teorien om affordance kan 

barnet persipere direkte i miljøet, det vil si å oppdage affordance i miljøet er altså det å 

persipere direkte mening. 

 

”Almost every environment is rich in possibilities for defined with respect to given 
individuals at given moments. The floor affords walking to a toddler, crawling to a 10-month-
old, and neither to a newborn. A particular object may afford reaching (if it is near enough) or 
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throwing (if detachable and of the right mass), but only to individuals with the appropriate 
capabilities. (Neisser i Rochat, 1995 s. 26) 
 

Gibson mener at det å oppfatte affordance er et godt register av selvet, fordi hver affordance 

er relatert, de er aldri avgjørende av miljøet alene. Han forklarer dette ved å si at : 

 
”The fact that an object ”affords reaching” for a baby (is within her reach) says as much about 
the baby (e.g., the length of her arm) as it does about the position of the object. So the 
argument seems straightforward: If an infant sees a nearby object as within reach, she is ipso 
facto also seeing herself as an individual who can reach that far.” (Neisser i Rochat, 1995 
s.27) 
 
Som vi kunne se har Neisser utviklet sin teori om persepsjon på basis av James J. Gibsons 

økologiske teori om at utviklingen av selvet er uunngåelig forbundet med persepsjon av 

omgivelser. Gibson mener at persepsjon er en aktiv informasjonsøkningsprosess. Han mener 

at objekter med ulike egenskaper danner strukturer som passer til spedbarnets perseptuelle 

utrustning, slik at barnet er i stand til å oppfate det uten læring, eller som han kaller det å 

oppfatte direkte. Han mener videre at barnet er også i stand til å oppfatte relasjonene mellom 

egenskaper ved den fysiske omverden og handlinger. Slike relasjoner kaller Gibson for 

føringer for handling. I følge Neisser innebærer selvoppfattelse en bevisst opplevelser av ens 

egen situasjon i de fysiske omgivelsene, noe som er resultat av barns egenskaper og de 

føringene barnet automatisk oppfatter i miljøet.  

  

En annen ting som Neisser mener er viktig for at det økologiske selvet skal finne sted er det at 

barnet må være en handlende aktør. Neisser (1995) bruker ordet ”agency” og i det neste 

avsnittet har jeg tenkt å forklare hva han mener med det og skal bruke dette ordet, fordi jeg 

ikke har fant et godt ord på norsk. 

 

5.4.2 Agency 

 

Neisser definerer ikke det økologiske selvet bare som noe som er plassert i miljøet, men også 

et aspekt ved selvet som er målbevisst. Han mener at spedbarnet er intensjonell helt fra 

fødselen av. Det begynner å utforske sin kropp, og begynner å være bevisst de tingene det kan 

gjøre med kroppen sin, spesielt med handlinger som har tydelig virkning som for eksempel få 

noe til å bevege seg. Barnet ser på hendene, føttene sine, tar på de og slik lærer det å skille 

mellom egen kropp, andre menneskets kropp og objekter. Han mener at:” the young infants 
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tend to repeat responses that have perceptible effect, especially if those effects are pleasant.” 

(Neisser i Rochat, 1995 s.23)  

 

For å oppsummere det økologiske selvet mener Neisser at barnet persiperer omgivelsene helt 

fra fødselen av, utforsker miljøet og mennesker rundt det og slik skaper et slags bilde om seg 

selv, hvor han/hun befinner seg, med hvem det samspiller, osv. 

 

Neisser sier: 
 
” * The self, like the environment, exists objectively, many of its characteristic are specified 
by objectively-existing information that information allows us to perceive not only the 
location of the ecological self but also the nature of its ongoing interaction with the 
environment. 
 
*Much of the relevant information is kinetic, consisting of structure over time. Optical 
structure is particularly important, but self- specifying information is often available to several 
perceptual modalities at once. 
 
*The ecological self is verdically perceived from earliest infancy, nevertheless self-perception 
develops and can become more adequate with increasing age and skill.” (Neisser, 1988 s. 41) 
 
For å oppsummere: det økologiske selvet dannes ved å oppfatte forskjellige informasjoner 

som omgivelsene gir. Synet og hørsel hos barnet er det viktigste kilder for utvikling av dette 

aspektet 

 
 

Mens det økologiske selvet blir persepsjon av omgivelser, det neste aspektet ved selvet, som 

Neisser kaller for det mellommenneskelige selvet, blir utviklet gjennom interaksjon og 

samspill med andre. 

 

5.5 Det mellommenneskelige selvet (The Interpersonal self) 

 

Dette aspektet ved selvet utvikles fra to måneders alderen og handler om barnets opplevelse 

av seg selv i forhold til andre. Neisser mener at barn har medfødt sosial kompetanse. Han 

definerer dette aspektet som:  

“ The interpersonal self is the self as engaged in immediate unreflective social interaction 
with another person. Like the ecological self it can be directly perceived on the basis of 
objectively existing information. Again like the ecological self, most of the relevant 
information it is essentially kinetic, i.e. consist of structures over time. In this case, however 
the information and the state of affairs that it specifies- come into existence only when two (or 
more) people are engaged in personal interaction.” (Neisser, 1988 s.41) 
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Dette er selvet som er definert ut fra samhandlingen med andre mennesker og bygges av 

emosjonell rapport og kommunikasjon. Det mellommenneskelige selvets emosjonelle 

kommunikasjon er basis for utvikling av intersubjektivitet. Det er gjennom gester, 

ansiktsuttrykkene, øyekontakten, vokaler at spedbarnet oppnår tilknytning med 

omsorgspersoner. 

 

I alle former for samspill enten det dreier seg om verbale eller non-verbale, er det virksom et 

system i alle mennesker som gir opphav til følelsesmessige prosesser i en umiddelbar 

forstand. Kroppstillinger og bevegelser, ansiktsuttrykk, lyder, lukter, tonefall, stemme er blant 

de forhold som blir persipert direkte fra spedbarnet. Derfor er følelsesdomenet ikke bare et 

innen personlig domen, men dreier seg også om mellompersonlige prosesser. Allerede den 

første timer etter fødselen kan det nyfødte ta etter voksnes gester og ansiktsuttrykk og bli i 

stand til å delta i gjensidig dialog med omsorgsgiver. 

 

Bevegelser, gester som jeg nevnte ovenfor er ulike aspekter som hjelper barnet til en aktiv og 

effektiv sosial kommunikasjon, og som bidrar til å sikre et samspill som helt fra begynnelsen 

av skaffer barnet nødvendig omsorg, bidrar til sosial tilpassning, kunnskap om seg selv og om 

omverden. 

 

Neisser mener at det ikke er tilstrekkelig nok med at barnet kan gjenkjenne stemmer, at de 

reagerer på øye/kropps kontakt, men at det må være i stand til å reagere på konsekvensene av 

sitt samspill, være oppmerksom også på om den andre samspillpersonen er responsive eller 

ikke. Han mener også at barnet må være oppmerksom på sine egne bevegelser. 

 

Neisser (1988) på samme måte som Stern (se s. 48) støtter seg på Trevarthens teori om 

intersubjektivitet. Han mener at spedbarnet er fra første stund sosialt, det vil si at barnet 

umiddelbart går inn i konversasjonslignende forhandlinger med andre om mål og intensjoner. 

Neisser nevner Trevarthens begrep primær intersubjektivitet for å karakterisere spedbarnets 

handlinger fra første stund. Gjennom dette begrepet tolker Neisser spedbarnets handlinger i 

retning av å ha interesse for og antagelser om at det andre mennesket har motiver og 

intensjoner også. Han er enig med Trevarthen og mener at barnet leser i andres handlinger 

ikke bare et utrykk , men et uttrykk for noe. 
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Neisser mener at intersubjektivitet ikke er bare avhengig av å koordinere oppmerksomhet mot 

felles objekt, men også som en generelt mekanisme for sosial forståelse.  

 

”The successful achievement of intersubjectivity depends not only on the operation of the 
perceptual and motor systems, but on some additional, specifically human mechanism that 
permits us to relate to members of our own species. The mechanism can fail, and it has often 
been suggested that the dramatic condition called infantile autism, characterised from the 
outset by a total lack of interest in relationships with people, results from just such a failure” 
(Neisser, 1988 s.45) 
 

Det tidlige samspillet danner grunnlaget for den videre utviklingen av mellommenneskelig 

kommunikasjon og gjensidig forståelse. Utvikling av tidlig kommunikasjon og evne til 

interaksjon er grunnleggende for at barnet skal lære mer om seg selv og om omverden. 

 

En viktig del av den tidlige kommunikasjonen dreier seg om uttrykk for følelser. Spedbarnets 

opplevelser er for en stor del ledet av hva som vekker en behagelig følelse i det og hva som 

ikke gjør det og barnets følelsesmessige reaksjoner er derfor viktige indikasjoner for 

omsorgspersonen, som leder oppmerksomhet forståelse og handling i samspillet med barnet. 

Spedbarnet er i stand til å oppfatte omsorgsgiverens følelsesuttrykk og intuitiv forstå hva de 

uttrykkene innebære og justerer sine reaksjoner deretter. 

 

Når det gjelder utveksling av følelser er Neisser (1988) enig med Sterns (1985) begrep om 

vitalitetsaffekter. (se s.33) Neisser mener også at følelsene er spedbarnets hjelp til å orientere 

seg i forhold til omverden. 

 

Neisser definerer vitalitetsfølelsene som : 

 

”It is not just both are ”happy” or ”excited”, but that the mother is precisely matching the 
pattern and temporal contour of the infant’s activity with her own. Such “vitality affects” are 
specified by information in several sensory modalities: in visible movement, in the emphasis 
and modulation of the voice, in bodily contact. Their specification is so rich that they are 
readily perceived and shared, not only between mothers and infants but between any two 
individuals in social contact. The resulting experience is an immediate awareness of both the 
other person and the (interpersonal) self, as well as of the specific present relationship 
between them. (Neisser, 1988 s. 44) 
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Ut fra dette kan vi se at Neisser (1988) mener at barnet oppfatter handlingsmulighetene 

(vitalitetsaffekter) i det sosiale miljøet direkte, på samme måte som det oppfatter 

handlingsmulighetene i det fysiske miljøet, det vil si gjennom persepsjon. Og han mener at 

både det økologiske og det mellommenneskelige selvet er veldig nært knyttet til hverandre og 

sier: 

”The interpersonal self begins just as early ecological self; both are based on perceptually 

available information.” (Neisser, 1988 s. 44) 

 

Selv om Neisser (1988) skiller mellom det økologiske og det mellommenneskelige selvet, 

definerer de forskjellig, kan ikke disse to aspektene ved selvet sees eller oppleves som klar 

skilte fra hverandre. Som jeg sa de forløper parallelt, begynner nesten samtidig og begge er 

avhengige av barnets persepsjon og mennesker rundt barnet. 

 
” I can see that the person to whom you are addressing yourself (the interpersonal me) is very 
person who is located here, at this point of observation in this environment (the ecological 
me)” (Niesser, 1988 s.46) 
 

Han mener at hvis vi ignorerer for eksempel det mellommenneskelige selvet og se bare på det 

økologiske, ville det se ut som om vi bare går forbi den andre personen og behandle 

han/henne som en objekt og ikke som mennesket, og ikke engasjerer seg i hvilken som helst 

form for intersubjektivitet. 

 

Gjennom det mellommenneskelige selvet lærer barnet at andre mennesker rundt det har sine 

egne intensjoner, tro følelser og at de er uavhengige av dets egne. 

  

Ut fra Neissers definisjoner om det mellommenneskelige selvet er det ikke bare persepsjon 

som er viktig, men også interaksjonen med andre mennesker. Interaksjon er det neste kilde 

som Neisser mener er viktig for at selvet skal finne sted.  
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5.5.1 Interaksjon 

 

På samme måte som kroppen trenger næring for å vokse og utvikle seg, trenger selvet et nært 

forhold til andre mennesker for å vokse og utvikle seg. Et nært forhold til mor , far eller andre 

omsorgspersoner er et grunnlegende menneskelig behov. Når barnet er sammen med 

omsorgsgiveren, vil det gi barnet mange ulike følelsesmessige opplevelser. Neisser påstår at 

det forholdet som barnet får til sine egne opplevelser, utvikles gjennom de opplevelser som 

barnet har i kontakten med omsorgspersoner. Kvaliteten på relasjonene gjenspeiler seg i 

barnets selv, fordi de kvalitetene som er i barnets mellommenneskelige relasjoner, blir etter 

hvert bygd opp til å bli mønstre og holdninger i barnets utvikling av selvet. Neisser sier at 

barnet bygger opp de sansmessige opplevelsene sine til indre forestillinger om seg selv. Å 

utvikle sitt eget selv vil dermed innebære at barnet bygger opp et sort antall slike indre 

forestillinger ut fra de opplevelser det har i de relasjonene til omsorgspersoner. 

 

Dette forklarer Neisser på følgende måte: 

 
” Human beings are social creatures. In many societies people spend most of their waking 
lives within sight and earshot of one another. Even in cultures where one is often alone, the 
most meaningful occasions involve communication with others. That communication may be 
based on close physical contact, as when we embrace, on acoustical signals, as when we 
speak to one another, on visual information, as when we smile or exchange gestures, and 
perhaps on other modalities too. Often, it involves several modalities at once. We value this 
communication, and would hardly be human without it.” (Neisser, 1993 s. 10) 
 

Neisser (1988) mener at mor-barn dialogen danner grunnlaget for barnets videre utvikling av 

selvet og allerede fra fødselen av kan vi observere et naturlig rytmisk samspill mellom dem, 

som kan beskrives som en slags dialogisk prosess. 

  

Mange undersøkelse har vist at nyfødte er veldig opptatte av andres ansikter og begynner å 

imitere ansikts uttrykkene rette etter fødselen. Neisser er enig i slike påstander og mener 

videre at spedbanet fra seks til åtte måneder allerede er i stand til å engasjere seg aktiv i en 

slags førspråklig kommunikasjon, med sine omsorgsgivere. Barnet begynner å opprettholde 

øye kontakten, er interessert i gjensidig vokalisering, kort sagt viser interesse for interaksjon 

med andre. Slike utvekslinger mellom omsorgspersonene og barnet forbinder Neisser med de 

som Daniel Stern kaller for vitalitetsaffekter. 
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Neisser (1993) viser at barna er aktive interaksjonsindivider helt fra fødselen av gjennom en 

undersøkelse av Murray og Trevarhen. Undersøkelsen gikk ut på at først ble mor og barnet 

plassert på hver sin side av en skillevegg foran hver sin monitor og med videokamera og 

speilformidling så de kunne se og høre hverandre, men ikke lukte og ta på hverandre. Likevel 

fikk de snart i gang bra kontakt med protoprat. Etter hvert ble det byttet ut med et opptak fra 

den forutgående protopraten, det vil si at moren får en avspilling av barnet sitt på monitoren, 

og at barnet en avspilling av moren. Gjensidigheten ble avbrutt. Barnet mister interessen for 

samspillet. Denne undersøkelsen viste at affektiv innstemning er gjensidig, at disse to er 

gjensidig avhengig av hverandre for å oppleve og virkeliggjøre protoprat. 

 

Denne undersøkelse i følge Neisser har relevans for det mellommenneskelige selvet fordi den 

demonstrerer at barnet må oppfatte at det er sosialt handlende individet. Og oppleve at de 

voksne reagerer på dets sosiale gester. Når det ikke lenger kan reagere aktivt og målbevisst på 

sosiale signaler fra de voksne, bryter dialogen ganske enkelt sammen.  

 

 Det nyfødte barnet har en aktiv utstrekking mot sine omgivelser. Ved å følge med i hvilke 

signaler barnet gir får omsorgspersonen vite hva barnet trenger. Denne atferden ser ut til å 

være automatisk og lite bevisst fra omsorgsgiverens side. Omsorgsgiveren viser sin interesse 

og emosjonelle tilpassning gjennom non-verbale signaler, for eksempel ved å imitere barnets 

uttrykk, reagere med kroppsignaler og gester, lage samme lydene. Dette består av barnets 

aksjon og mors reaksjon, som barnet igjen reagerer på og dette gir grunnlag for der som 

Neisser mener er viktig for utvikling av selvet, nemlig intersubjektivitet, det vil si opplevelse 

av felles fokus. 

 

Han definerer intersubjektivitet som: 

 

”… the information- and the state of affairs that it specifies – come into existence only when 
two (or more) people are engaged in personal interaction. If the nature, direction, timing, and 
intensity of one person’s actions mesh appropriately with the nature/direction/timing/intensity 
of the other’s, they have jointly created an instance of what is often called intersubjectivity.” 
(Neisser, 1988 s. 41) 
 
Med dette mente han at intersubjektivitet medfører at individet på en eller annen måte 

samarbeider  med en annen person og inkluderer henne elle ham som en betydningsfull 

medspiller. Neisser mener også at intersubjektivitet ikke er bare avhengig av å koordinere 

oppmerksomhet mot felles objekt, men også som en generelt mekanisme for sosial forståelse. 
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For å oppsummere det mellommenneskelige selvet og det økologiske selvet utvikles begge 

rett etter fødselen og begge to blir utviklet gjennom persepsjon og i interaksjon med andre. 

Begge to aspektene kan barnet ikke tilbakekalle, forestile, konstruere. Barnet er heller ikke 

bevisst disse aspektene. 

 
”..a self is not a special part of person (or of brain), it is whole person considered from a 
particular point  of view. The ecological self, for example is the individual considered as an 
activ agent in the immediate environment. Such agents perceive themselves among other 
things: where they are, how they are moving, what they are doing, and what they are, how 
they might do, whether a given action is their own or not. The interpersonal self is the same 
individual considered from a different point of view: namely, as engaging in face to face 
interaction with others these interactions are perceived too, just as positions and movements 
are. We can see and hear and feel what we are doing both ecologically and interpersonally.” 
(Neisser, 1993 s.4) 
 

Mens de to første aspektene av selvet har med persepsjon og interaksjon med andre 

mennesker å gjøre, det tredje aspektet handler i følge Neisser om hva barnet tror om seg selv. 

Det begrepsmessige selvet er en samling av holdninger eller overbevisninger barnet har om 

seg selv. 

  

  
5.6 Det begrepsmessige selvet (The Conceptual self) 

  

Det begrepsmessige selvet i følge Neisser (1988) har å gjøre med hva barn tror om seg selv. 

Det er opplevelsen av et selv som er erkjent, som er et objekt for egen refleksjon. Hver person 

har opplevelse av ham/henne som en spesiell person i verden. Slike individets opplevelser 

oppstår i samhandling med andre mennesker. 

 

Han definerer det begrepsmessige selvet som: 

 
The conceptual self or self-concept, is a person’s mental representation of his/her own (more 
or less permanent) characteristics. That representation, which varies from one culture to 
another as well as from one person to the next, is largely based on verbally acquired 
information. Hence, we can think of it as beginning in the second year of life” (Neisser i 
Rochat, 1995 s. 18) 
 
 
Det viktigste for at det begrepsmessige selvet skal finne sted er språket i følge Neisser og 

opplevelsen av et selv varierer fra et samfunn til et annet, fra kultur til kultur. 

 



 73

Eksempler på det begrepsmessige selvet kan være:” Jeg er en nordmenn, en professor, en kjek 

kar osv) kort sagt alt det som en person bevisst kan si om seg selv. Det begrepsmessige selvet 

er en kognitiv representasjon:” It’s what we bring to mind when we think about ourselves” , 

sier Neisser (1997 s.3) 

 

Dette aspektet ved selvet er det som vi vurderer, forsvarer, ser ned på, eller prøver å forbedre, 

det er basert mer på selve tenkningen enn på persepsjon som i de andre tilfellene. 

 

I følge Neisser (1997) det begrepsmessige selvet utvikles ved hjelp av språk og kultur. 

Begrepsdannelsen er den viktigste steg i barnets utvikling av det begrepsmessige selvet. Et 

begrep kan bli definert som en mental representasjon av en kategori av objekter, hendelser, 

personer osv. Begrepene er de viktigste byggesteiner for kognisjon og gir grunnlaget for 

barnets kunnskapstilegnelse og kulturalisering. Et vanlig syn har vært at barnets tidlige 

objektkategorisering er basert på funksjonelle trekk på hvordan ting er å ta og kjenne på, 

hvordan de beveger seg. Prototypsmodeller hevder at de som hører inn under en kategori, har 

egenskaper som binder dem til noe som er sentralt i kategorien. Kognitivister mener at barnet 

utvikler begrepsdannelse gjennom både veiledning og observasjoner. 

 

”We acquire concepts from our parents and our peers an our culture, and in some cases from 
reading and schooling as well. We also see things for ourselves, and do our best to co-ordinate 
those observations with what we have heard and read. As in science proper, however 
observation is often shaped by theory. What we notice and how we interpret it depends 
substantially on rare after a theoretical framework has once been established. (Neisser, 1988 s. 
53) 
 

Han mener at barnet kategoriserer objekter på grunnlag av perseptuell likhet, etter det ut fra 

objektenes atferdsmessige betydning. Språket blir etter hvert viktig samordning. 

 

Det begrepsmessige selvet omfatter også et vurderende selv, som blir veldig synlig ved 

skoleladeren når barn begynner å sammenligne seg selv med andre. Det vurderende selvet 

innebærer en bevisst selvforståelse, der egne egenskaper er gjenstand for refleksjon. For at 

barnet skal oppnå et vurderende selv, må det vite hvordan det føler seg og er i stand å snakke 

om følelsene sine, og ikke bare uttrykke dem. 
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Det neste aspektet ved selvet heter i følge Neisser (1988) det tidsutstrakte selvet  som omfatter 

barnspersonlige endringer og forventninger om hvilken egenskaper de vil ha i fremtiden. Det 

tidsutstrakte selvet kommer etter det begrepsmessige selvet. 

 

 

5.7 Det tidsutstrakte selvet (The Extended self) 

 

I følge Neisser (1988) er dette aspektet opplevelsen av fortid og fremtid som overskrider 

barnets tidlige oppfattelse av seg selv. Barnet må ha en forestilling om seg selv før det kan 

plassere sine erfaringer og seg selv i tiden.  

 

Neisser definerer dette aspektet som: 

 
”The temporally extended self is the individual’s own life story as he/she knows it, 
remembers it, tells it, projects it into the future. It cannot appear until the child already has a 
conceptual self, a narratively organized episodic memory, and an explicit understanding of the 
continuity of persons over time-say, until the fourth year.” (Neisser i Rochat, 1995 s. 18-19) 
 

Som vi kan se kommer det tidsutstrakte selvet når barnet er i stand å plassere seg og sine 

erfaringer i tiden. I følge Neisser (1988) begynner dette aspektet å tre frem ved 3-4 årsalderen. 

Hukommelsen inngår som den viktigste kilde i utviklingen av det tidsutstrakte selvet. 

 

5.7.1 Hukommelse 

 

Det tidsutstrakte selvet er avhengig av barnets hukommelse. Neisser sier at dette selvet er 

selvet som det var i fortiden, og som vi forventer at det skal være i fremtiden, slik som det er i 

vår hukommelsen. 

 

Hukommelse er resultat av læring. Hukommelsen går ut på at erfaringer på en eller annen 

måte blir representert mentalt og kan gjenkalles og føre til gjenkjenning og kan virke på 

barnets atferd. Det er ikke bare kunnskap om faktiske forhold i det ytre verden, som barnet 

husker, det er også følelsene som barnet knytter til mennesker og situasjoner som også blir 

lagret. Hukommelsen dreier seg om de tidlige erfaringer og skaper kontinuitet mellom fortid, 

nåtid og framtid som hjelper barnet for å forstå verden og for å kunne utvikle forståelse av seg 

selv og andre mennesker. 
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Neisser (1988) mener at det er to type hukommelser som bidrar i utviklingen av det 

tidsutstrakte selvet. Det ene kaller han for det episodisk hukommelse, mens det andre dreier 

seg om skripter. 

  

Han sier om disse to : 

 

” In remembering something that I did or experienced on some other occasion- by 
remembering that I did it rather than merely how to do it- I necessarily became aware that my 
existence transcends the present moment. This can happen in two rather different ways. To 
the extend that what I recall is a unique and particular past event (say, presenting a 
colloquium talk at the University of Aberdeen in November 1987), I am having an episodic 
memory. But to the extent that what I recall is a repeated and familiar routine (there is a script 
for colloquium that includes arriving in town, talking to colleagues…) I am using a general 
event representation or script. Both kinds of memory contribute to the extended self.” 
(Neisser, 1988 s. 47) 
 

Ut fra dette kan vi konkludere med at episodisk hukommelse går ut på selvopplevd kunnskap. 

Den omfatter hendelser barnet selv har deltatt i. Det innebærer en følelse av personlig 

deltakelse, forståelse av autentisitet, av å kjenne igjen noe som er selvopplevd. Kort sagt kan 

vi si at episodisk hukommelse omfatter barnets egne livshistorie. Mange undersøkelser har 

påvist at både episodiske hukommelse og skript fungerer fra tre års alderen.  

 

Skript er hendelser som barnet husker som har skjedd flere ganger. I følge Neisser (1988) 

innholder et skript ikke detaljer, men utgjør en prototypisk mental representasjon av det som 

skjer innenfor en gitt sammenheng. De rutinene barnet inngår i på ulike alderstrinn, blir en del 

av dets skript, som er en del av barnets sosiale forståelse. De første skriptene omfatter barnets 

vanlige hverdag ritualer. De er en organisering av alminnelige hendelser som utgjør et 

vesentlig element i barnets tilegnelse av sosial forståelse. 

 

Når det gjelder barnet som er yngre enn tre år tror Neisser (1988) ikke at de er i stand til 

episodisk hukommelse. Han mener at barnet på dette alderstrinn ikke er så interessert i sin 

fortid, selv om det kan huske/minnes en hendelse. 
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Han sier: 

 

”They would much rather talk about something in the present- or play and not talk at all- then 
spend effort in remembering earlier experiences” (Neisser, 1988 s. 48) 
 

Neisser (1988) påstår også at utviklingen av det tidsutstrakte selvet vil finne sted til sist hos 

alle barn med normal hukommelse, og de barna vil være i stand til å huske sin fortid. Når det 

gjelder å huske sin fortid, en eller annen hendelse, er det omsorgsgiverens oppgave å fortelle 

til barnet, til å dele erfaringene med det. 

  

”By talking to their children about shared experiences an future plans, parents deliberately try 
to create one increased awareness of the continuity of both the family and the self.” (Neisser, 
1988 s. 48) 
 

For å oppsummere, det tidsutstrakte selvet er avhengig av de lagrede informasjoner i 

individets hukommelse og adgang til disse informasjoner er komplisert. Det å huske noe er 

avhengig av det individet tror på og det individets har lagret i hukommelsen. Dette aspektet 

ved selvet er avhengig både av hukommelse, persepsjon og mennesker rundt barnet. Neisser 

påstår at det tidsutstrakte selvet er avhengig av det begrepsmessige selvet. 

 
”This means that the remembered self is not independent of the conceptual self, our self, 
theories affect what we choose to recall as well as how accurately we recall it… Because the 
information we have for the extended self is private and limited rather than public and 
indefinitely rich, it is especially vulnerable to misconstrual.” (Neisser, 1988 s. 49-50) 
 

Noen opplevelser av seg selv deler vi med andre, mens noen opplevelser beholder vi bare for 

oss selv.  Dette dreier seg om det siste aspektet ved selvet, det som Neisser kaller for det 

private selvet. 

 

5.8 Det private selvet (The private self) 

  

Det private selvet begynner å utvikle seg i følge Neisser (1988) når barnet blir i stand til å 

forstå og verdsette sine private erfaringer.  Barnet begynner å forstå at ingen har tilgang til 

dets følelser, drømmer og tanker om sine erfaringer. 

 

Han definerer det private selvet som: 
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” The private self appears when the child comes to understand and value the privacy of 
conscious experience, when it becomes important that no one else as access to his/her 
thoughts, dreams, and interpretations of experience. I do not know whether this insight 
appears regularly enough to be counted as a developmental milestone, but it surely requires a 
temporally extended self on which to reflect.” (Neisser I Rochat, 1995 s.19) 
 

I følge Neisser (1988) er det rundt fire –fem årsalderen at barnet begynner å skjønne at noen 

opplevelser er bare hans/hennes. Barnet blir i stand til å huske sine drømmer, og med dette 

kan vi konkludere med at det tidsutstrakte selvet er en forutsetning for det private selvet. Det å 

huske noe som barnet har selv opplevd kan varierer fra et barn til et annet. Neisser forklarer 

dette ved å si at kognitive opplevelser er sort sett fattige. For eksempel barnet kan huske at 

han/hun hadde tannpine, og kan framkalle situasjonen, hvordan det var, men selve pine klarer 

barnet ikke å huske. Neisser mener også at mange glemmer drømmene sine med en gang. 

Slike tingene forklarer han gjennom utsang at dette skjer fordi mennesker har mange tanker 

gjennom hele dagen, og vi klarer ikke å huske alle sammen. 

 

Det private selvet kan bli forstått som uavhengig både av det økologiske selvet og det 

mellommenneskelige selvet, men ikke uavhengig av hjernen og det forklarer han ved å si: 

 

”Some, like dreams and memories, are virtually independent of the ecological and 
interpersonal selves. I can be asleep in Atlanta and dreaming of London, or talking to Peter 
and thinking of Paul. In many beliefs system, such experiences are taken as support for a 
dualistic distinction between mind and body-i.e. for the existence of an entirely bodiless 
conceptual self.” (Neisser, 1988 s. 51) 
 

Det som barnet husker og lager som et privat mine er avhengig av hvor betydningsfull det er 

for ham/henne. Neisser (1988) beskriver dette gjennom Jungs teori om forskjellen mellom 

ekstrovert og introvert tenkning. Introvert tenkning innebærer:”… a thinking that starts from 

the subject and is directed to subjective ideas or subjective facts.” (Neisser, 1988 s. 51), mens 

det ekstroverte tenkning går ut på objekt og objektive data. 

 
”All such forms of information and experience are available to everyone, but within the 
normal range they are not all equally noticed, equally used, or equally valued. Outside the 
normal range are the pathologies of the private self, which include obsessive thinking, 
repression and denial of feelings, multiple personality, and related conditions.” (Neisser, 1988 
s. 51)  
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5.8.1 Betydning av de fem aspektene ved selvet  

 

Alle disse fem aspektene ved selvet kan hvis de ikke blir utviklet som forventet og normalt 

utgjøre patologi. 

 

Neisser (1997) sier at forstyrrelse i det økologiske selvet kan føre til at barnet begynner å 

ignorere deler av sin kropp, eller ignorere omgivelsene.  

 
”Anosognosia in which they insist that their fully paralysed limb is moving normally, and 
“phantom limbs”, which are still experienced as present and painful although they were 
amputated long ago.” (Neisser, 1997 s.10) 
 

Forstyrrelse i det mellommenneskelige selvet beskriver Neisser som “infantile autisme”. 

Forskning peker klart i retning av at barneautisme må være forårsaket av en primær 

hjerneskade. Årsaksmekanismene er komplekse og fortsatt i stor utstrekning ukjente. Myten 

om den kalde mor som en årsaksforklaring er definitivt tilbakevist gjennom vitenskaplige 

studier. Infantil autisme går ut på at barnet ikke klarer å skille mellom sine og andres følelser 

og klarer neste ikke å skille mellom objekter og andre mennesker. Barnet viser ikke 

gjensynglede, søker ikke trøst, blikkontakten er forstyrret. Slike barna klarer ikke å forstå 

andres følelser og har vanskelig for å skjønne hva medfølelse egentlig dreier seg om. Barna 

med autisme forstår ikke at andre mennesker har egne indre tanker, følelser og er dermed ikke 

i stand til å utvikle normalt det mellommenneskelige selvet. Språkutviklingen er både 

forsinket og avvikende og dermed det kan også føre til forstyrrelse i det begrepsmessige 

selvet.  

 

Når det gjelder forstyrrelse i det begrepsmessige selvet kan det forekomme funksjonell og 

organisk amnestia. Forstyrrelse i utviklingen av det tidsutstrakte selvet og det private selvet 

kan føre til schizofreni. Det er en lidelse som er preget av forstyrrelser i kognisjon eller bedre 

sagt i barnets tankeverden, følelsesliv og sosial fungering. Barnet med schizofreni klarer ikke 

å skille mellom det som er virkelig og det som er fantasi. 

 

Som vi kan se utviklingen av disse fem aspektene er like viktige for at barnet skal utvikle et 

klart bilde av seg selv og andre. 
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5.9 Konklusjon om Neissers teori   

 

Som vi kunne se Ulric Neisser mener at det finnes ulike kilder til utvikling av selvet, at hver 

av disse kildene fører til dannelsen av et aspekt ved selvet. Neisser beskriver utviklingen helt 

frem i voksenalderen . I følge ham, danner barnet skjemaer om seg selv og alt det er avhengig 

av barnets kognitive utviklingen. 

 

Selvet eksisterer som en endring som dannes mellom barnet og verden. Det er de forskjellige 

informasjonene som gjør mulig dannelse av selvet. I følge Neisser (1988) kan et spedbarnet se 

hvor det befinner seg, men vet ikke hvem det er eller hva det er. Hans påstand går ut på at 

barnet blir født med grunnleggende skjemaer for fysionomisk persepsjon som utvikles videre 

ved hjelp av omsorgspersoner og andre mennesker rundt barnet. Det er ikke bare det fysiske 

verden som barnet persiperer men også det menneskelige verden. Barnet får forståelse om seg 

selv ikke bare ved å observere det fysiske verden, men det oppfatter også gjennom sine 

handlinger. 

 

Det første aspektet er det økologiske selvet. Det eksisterer tidlig i barnets liv og utvikles i 

sammenheng med det fysiske veksten. Det blir dannet ut fra barnets fysiske erfaringer som det 

får i samspillet med miljøet. Persepsjon er her den viktigste kilde for vellykket utvikling. 

 

Det andre er det mellommenneskelige selvet og her utvikler barnet en opplevelse av seg selv i 

forhold til andre. Interaksjonen mellom barnet og omsorgspersonen danner grunnlaget for 

utviklingen av dette aspektet. 

 

”…Babies are social as well as ecological creatures from the first. They soon come to know 
not only where they are and what they can do, but who they are with and what is going on. As 
interpersonal selves they anticipate the responses of others to their own social initiatives 
cheerfully engaging in reciprocal ply. These two forms of self-knowledge are equally 
fundamental for development.” (Neisser I Rochat, 1995 s.32) 
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Det neste aspektet er det begrepsmessige selvet som blir dannet i samvær med andre og utgjør 

de holdninger barnet har til seg selv. Det tidsutstrakte selvet er selvets opplevelse av fortid og 

nåtid. Hukommelsen er der det viktigste kilde, særlig det episodiske hukommelsen. Barnet er 

nå i stand til å huske opplevelser. 

 
Det siste aspektet er det private selvet som trer frem når barnet blir i stand til å forstå og 

verdsette private erfaringer og at ingen har tilgang til disse. 
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Kap.6: Sammenligning av Mead, Stern, Neissers teori om selvet 
 

6.1 Innledning

 

I det foregående har det blitt presentert ulike definisjoner av begrepet selv og ulike 

utviklingsmønster. Da jeg startet å skrive denne oppgaven hadde jeg inntrykk av at Mead, 

Stern og Neissers teori ikke hadde så mye tilfelles. Hovedgrunnen til dette var kanskje at de 

representerer ulike teoretiske perspektiver. 

 

I det neste avsnittet skal jeg drøfte likheter og forskjeller mellom dsse teoriene når det gjelder 

deres meninger om begrep selvet. 

 

6.2 Spørsmål om barns medfødte kompetanse

 

Både Neisser og Sterns selvteori beskriver barnet som et kompetent lite vesen som tidlig 

forsøker å forstå andres følelser og intensjoner. Neisser sier at barnet kommer til verden med 

evne til å persipere, som er etter hans mening den viktigste kilde til at utvikling av selvet skal 

finne sted. Stern derimot sier litt mer om det kompetent barnet. Han mener at barnet helt fra 

fødselen av klarer å skille klart mellom seg selv og andre. Barnet er etter hans mening en 

aktiv deltaker som er i stand til å konstruere sin egen verden. Videre sier han at barnet er født 

med en kapasitet som er målrettet for å sikre sosial interaksjon. 

 

Neisser og Stern skiller lag i det at Stern mener at spedbarnet ikke bare opplever sansing, 

følelser og handling, men er i stand til å oppleve den organiserende prosessen disse 

gjennomgår, og dermed et selv som er erkjent. Neisser stiller ikke krav til en slik 

utenfraforståelse. 

 

Slik som jeg forstår Stern er hans teori viktig for å forstå begrep som relasjoner ved at han 

viser til at spedbarnet har en tidlig evne til å skape en helhetlig, sammenhengende og 

meningsfull opplevelse av omverden og hvordan det er å inngå i en relasjon. Han mener at 

barnet bruker sin forståelse av relasjoner når det internaliserer, det vil si tar opp i seg noe i sin 

egen person. Stern mener at barnet har en drivkraft til å skape mening og sammenheng helt fra 
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starten av, på samme måte som det søker kontakt og samspill. Han betrakter barnet som 

kompetent og et aktivt kunnskapssøkende vesen. 

 

For Stern, når det gjelder barnets utvikling av selvet, er et nøkkelbegrep relasjonen mellom 

omsorgsgiver og barnet. 

 

Mead derimot sier ikke så mye om det kompetente barnet. Han mener at spedbarnet har et lite 

repertoar av medfødte gester som er for primitive til at det kan mestre den sosiale og fysiske 

konteksten rundt seg. Barnet blir med andre ord avhengig av andre for å kunne fullføre sine 

sosiale handlinger. Etter Meads mening blir barnets første kontakt med den fysiske verden 

formidlet gjennom den sosiale verden. 

 

Neisser på den andre siden mener at barnets mentale konstruksjoner er viktigst for barnets 

utvikling og deretter dets persepsjon og interaksjon. Som nevnt mener Neisser at 

selvoppfattelse også innebærer en bevisst opplevelse av egen situasjon, de fysiske 

omgivelsene, noe som er et resultat av barnets egenskaper og de føringene eller 

handlingsmulighetene barnet automatisk oppfatter i miljøet. Ut fra dette kan vi også se at 

Neisser mener at barnet kommer til verden ikke som tabua rasa, det vil si som en blank tavle, 

men utrustet med drivkrefter som hjelper det å kunne skille seg selv fra andre. 

 

I motsetning til slik oppfattning finner vi Meads teori som sier at barnet ikke er i stand til å 

persipere seg selv direkte, men at barnets oppfatning av seg selv dannes indirekte gjennom 

persepsjon av andres oppfatning. Han mener at selvet oppstår gjennom atferd når individet 

blir et sosialt objekt for seg selv i erfaring. Denne utviklingen skjer gradvis hos spedbarnet 

gjennom det han kaller for imitasjon.  

 

6.3 Selvets inndeling i ulike aspekter

 

Den andre grunnen til at jeg fikk inntrykk at disse tre teoriene er veldig forskjellige fra 

hverandre, var nok Sterns og Neissers framstilling av forskjellige aspekter ved selvet som er 

veldig systematisk, detaljerte og ga god oversikt. Mead på den andre siden hadde ikke slike 

inndelinger i aspekter. De eneste aspektene ved selvet var ”I” og ”Me”. Han forteller oss 

hvordan påvirkningen og utviklingen foregår, men ikke om den er mer eller mindre konstant 

eller foregår i perioder. Som nevnt på side (18-19) skiller han mellom I og Me. For å 
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oppsummere I (se s.19) er organismen sin reaksjon på handlingene til de andre, mens Me (se 

s.19) er de organiserte handlingene til de andre slik en selv oppfatter de. Det er viktig å se 

disse to aspektene som henger sammen og som gir viktig bidrag til en helhetlig selvutvikling. 

Neisser derimot opererer med fem ulike aspekter ved selvet (se s.60-61). For oppsummere 

dette vil jeg kort forklare hva disse fem aspektene representerer.  

 

Det første aspektet er det økologiske selvet (se s.61) som har å gjøre med barns opplevelse av 

seg selv som er fysisk skapning i målrettet samhandling med omgivelsene. Det andre er det 

mellommenneskelige selvet (se s.65) som går ut på barns opplevelse av seg selv i forhold til 

andre mennesker. Det tredje aspektet ved selvet som Neisser beskriver er det begrepsmessige 

selvet (se s.71)som har å gjøre med hva barn tror om seg selv, det er opplevelsen av et selv 

som er erkjent, det vil si et objekt for egen refleksjon. Det fjerde aspektet kaller han for det 

tidsutstrakte selvet (se s.73) som omfatter barns personlige endringer og forventninger om 

hvilke egenskaper det vil ha i fremtiden. Det siste aspektet heter det private selvet (se s.75) 

som går ut på at barnet blir i stand til å forstå og verdsette private erfaringer. 

 

Sterns fem ulike fornemmelser av selvet blir formet på forskjellige forutbestemte tidspunkter i 

utviklingen og forblir selvstendige, men integrerte deler av den modne selvoppfattelsen. Siden 

jeg har forklart kor både Neissers og Meads aspekter synes jeg at det er nødvendig å minne på 

hva Sterns aspekter går ut på. 

 

Det første aspektet som finner sted i barnets liv kaller han for det gryende selvet (se s.38) som 

består i at barnet opplever at de klarer å forbinde isolerte objekter og hendelser til hverandre 

og finne fram til faste egenskaper ved dem. Det andre aspektet heter kjerneselvet (se s.40) og 

dreier seg om opplevelsen av å være en fysisk organisme. Det subjektive selvet er det tredje 

aspektet ved selvet i følge Stern og går ut på at barnet får opplevelse av subjektivitet, av å 

være forskjellig fra andre. Det fjerde aspektet heter det språklige selvet (se s.51) som er et 

selv som er erkjent. Barnet begynner å utvikle selvrefleksjon og utvikler sine relasjoner. Det 

femte og det siste aspektet kaller Stern for det narrative selvet (se s.53) og det handler om å 

skape mening og sammenheng gjennom om å snakke om seg selv. Utvikling av språket er 

nødvendig for at dette aspektet skal finne sted. 
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Mead vs. Neisser 

 

Etter at jeg har oppsummert aspektene både til Mead, Stern og Neisser kan vi se at Mead har 

bare to i motsetning til de andre. Han gir ikke grundig forklaring på utviklingen og angir ikke 

alderstrinn når utviklingen foregår. Mead sier at utviklingen av selvet skjer gjennom ”I” og 

”Me” og gjennom ”play” og ”game” eller kortere sagt gjennom det å kunne ta andres 

perspektiv. Som jeg sa denne prosessen skjer gjennom to trinn spill og lek. Lek som den 

spontane aktivitet. Denne leken utvikler seg ved at barnet går fra å leke en rolle til å leke flere 

roller fra samme arenaen (eksempel på dette kan være å leke både mor, far, barn). Her finnes 

det ikke klare regler. Leken utvikler seg fra rolle-lek til regel-lek. Etter hvert møter barnet 

stadig flere spill med varierende og økende kompleksitet når det gjelder regelbruk og gjennom 

dette lærer barnet handlingskoordinering og mestrer strukturerte sosiale situasjoner.  

 

Jeg kan konkludere med at, Mead mente med dette samme som Stern (1985) og Neisser 

(1988), med deres fem aspekter, at utviklingen av selvet foregår gjennom sosiale samspill. 

Alle tre teoretikerne mener at i spedbarnsalderen finner det samspillet sted gjennom 

ansiktsuttrykk, bevegelser, øyekontakt, lyder som blir tolket og reagert på av foreldrene eller 

andre. De mener også at barns opplevelser av seg selv skaper føringer for samspill.  

 

Hvis vi sammenligner Meads aspekter med Neissers aspekter kan vi konkludere med at ”Me” 

er nesten det samme som Neisser mener med sitt begrepsmessige selvet og at ”I” kan vi 

sammenligne med det tidsutstrakte selvet. ”Me” og det begrepsmessige selvet er opplevelsen 

av et selv som er erkjent, et objekt for egen refleksjon.  

 

Neisser sier om denne likheten med Mead følgende: 

 

”Many aspects og the “Me” are included in what I have elsewhere called the conceptual self, 
but other with a more narrative form constitute the remembered self. In this contex the I is 
remembering self, inventor and constructor of the remembered me”. (Nesser, 1994 s. 9) 
 

Det mellommenneskelige selvet i følge Neisser oppstår ved at barnet begynner å oppdage seg 

selv gjennom andre mennesker, via imitasjon og gjensidig samhandling. Dette kan vi 

sammenligne med Meads speilingsteori, som sier at selvet som objekt i forhold til barnet er en 

sosial konstruksjon dannet på grunnlag av sosial erfaring. Mead mente på samme måte som 
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Neisser at barnet oppdager at andre mennesker har emosjoner, ved å imitere andre personens 

emosjonelle uttrykk og oppdager hvordan egne emosjoner påvirker andre. 

 

Stern vs. Neisser 

 
Vi finner klare likheter mellom Stern kjerneselv, subjektive selv og språklige selv og Neissers 

økologiske, mellommenneskelige og begrepsmessige selvet. Både kjerneselv og det 

økologiske selvet går ut på barnets opplevelse av å være fysisk organisme. Forskjellen er at 

Stern mener at det ikke dreier seg bare om en ren kognitivt konstruksjon, men at det først og 

fremst dreier seg om integrering av opplevelser. Her ser vi den største forskjellen mellom de 

to. Neisser mener at utviklingen skjer først og fremst kognitiv, mens Stern sier at det er 

opplevelser som kommer først. 

 

Likheten mellom det subjektive selvet og det mellommenneskelige selvet er den at begge 

disse aspektene går ut på at barnet blir bevisst at det finnes andres sinn enn dets eget. Det 

begynner å tillegge andre menneskers intensjoner og følelser. Barnet er nå åpen for felles 

oppmerksomhet, intersubjektivitet og nærhet. 

 

Likheten mellom det språklige og det begrepsmessige selvet er den at barnet utvikler et selv 

på begge aspekt som er erkjent. Begge disse aspektene trer frem samtidig med at barnet viser 

kommunikative intensjoner.   

 

Det største likheten mellom Neisser og Stern er den at begge to mener at persepsjon og 

interaksjon er de første kildene til utvikling av selvet. De mener at det nyfødte barnet er 

utrustet slik at det er i stand til å synkronisere inntrykk fra ulike sansemodaliteter. Begge to er 

også enige om at barnets følelser spiller stor rolle for at barnet kan orientere seg i omverden. 

Disse følelsene kaller de for vitalitetsaffekter (se s.33) som viser til følelsens mobilisering, 

intensitet og varighet. 

 

I motsetting til Stern og Neisser på den andre siden har vi Mead som ikke nevner barnets 

følelser som hjelp til å orientere seg i forhold til verden, men han legger størst vekt på gester 

(se s.23). Han mener at gester er et nøkkelbegrep for å forklare den tidlige utviklingen av 

selvet. Mead forstår gester som en del av den sosiale handlingen og mener at bak alle gester 

ligger tendens til å handle. Han påstår videre at barnet helt fra starten av er involvert i 
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samhandling ved ansiktsuttrykk, lyder, bevegelser, men at barnet har vanskelig md å få 

tilgang til egne bevegelser og ansiktsuttrykk og derfor er de vokale gester av fundamental 

verdi for den videre utviklingen av selvet. 

 

Stern vs. Neisser vs. Mead 

 

Alle disse tre teoretikerne legger i større eller mindre grad til grunn at interaksjon med andre 

er med på å skape barnets selv. I tillegg til dette mener alle tre at barnets fornemmelse av 

selvet eksisterer innenfor en bestemt kulturell og historisk ramme. Ut fra dette kan vi trekke 

konklusjonen at alle de tre teoretikerne mener at omsorgspersoner og samfunnet er de 

viktigste kilder for at barnet skal utvikle en stabil oppfatning av seg selv. 

 

Mens Neisser og Stern legger størst vekt på primære personer rundt barnet, mener Mead at 

utvikling av selvet har sin basis i individuelle egenskaper, men det er kulturens oppgave, det 

vil si, samfunnet generelt å identifisere disse egenskapene og sikre at de blir utrykket og 

bekreftet. Mead mener at selvet er kjernen av det unike barnet, men likevel konstruert 

gjennom det kulturelle filteret som andre utgjør. Stern og Neisser er også enige i at samfunnet 

og kulturen har sine virkninger på barnets selv, men beskriver det ikke så dypt som Mead 

gjør.   

 

Den største forskjellen mellom på den ene siden Mead og på den andre side Stern og Neisser 

er den at Mead ikke mener at selvet er medfødt, slik som Stern sier det er. Neisser sier det 

ikke tydelig heler, men ut fra hans skille mellom de fem aspektene kan vi konkludere md at 

barnet har en eller annen form for fornemmelse av selvet helt fra fødselen av. I motsetning til 

Neisser og Stern mener Mead at selvet ikke er noe som er inne i oss, det er noe som utvikler 

seg, gjennom prosessen av sosial interaksjon og sosial aktivitet. Det innebærer at det utvikler 

seg hos hver individ som et resultat av barnet relasjon til denne prosessen som en helhet og 

gjennom relasjonen til andre individer innenfor prosessen. 

 

Stern (1985) sier at barnet fra første stund har sitt ståsted, sin egen virkning av verden ut fra 

sitt eget utgangspunkt. Han ser på spedbarnet som et subjektivt opplevende vesen. Hans 

modell går ut på at barnet er sansende, følende, handlende og etter hvert symboliserende i 

kommunikasjon med sine omsorgspersoner og andre viktige personer. Barnets opplevelse av 
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et selv og erfaring i relasjon med andre mennesker blir de to søylene utvikling av selvet er 

forankret i. 

 

Neisser (1988) er også enig med Stern at barnet kommer til verden som sansende og følende 

vesen, men de viktigste byggesteinene i hans modell er at barnet blir født med kapasitet for å 

danne seg mentale skjemaer om seg selv. 

 

På den andre siden mener Mead (1934) at for å kunne gjøre seg antakelser om egenskaper ved 

seg selv, må barnet også kunne anta at andre har de samme egenskapene. I følge ham gir 

utviklingen av selvet først mening når barnet kan klassifisere erfaringer som ”meg” og ”ikke 

meg” og har kunnskap om at andre mennesker er forskjellige fra det selv. 

 

Mead mener at barnet ikke er i stand helt fra fødselen til å skille mellom omsorgsgiveren og 

seg selv. Stern avviser påstanden om at det finnes en fase der barnet ikke klarer å skille 

mellom seg selv og omsorgsgiveren og hevder i stedet at barnet helt fra fødselen av har en 

fornemmelse av selvstendighet og handling. 

 

Som vi kunne se mener både Neisser og Stern at barnet har tidlig en fornemmelse av seg selv 

og i en viss forstand er seg bevisst sine intensjoner, følelser og handlinger. Stern og Neisser 

beskriver barnets utvikling av selvet gjennom barnet generelle utvikling og er mer åpne for 

påvirkninger. Mead på den andre siden sier at påvirkningen kun skjer under interaksjon med 

andre, spesielt ved lek og spill. Han viser dette ved å si at hvis barnet er praktisk talt uten 

enhver interesse for samspillet har det ingen forbindelse mellom de ulike fasene av sine 

handlinger, og har derfor ikke kontroll over disse spontane handlingene i og for seg. Barnet 

mister interessen, barnets liv blir ikke dypere og rikere på dets eget nivå. Vi mister kontakten 

med barnet og barnet mister bevisstheten om å være en del av verden omkring seg. 

 

6.4 Imitasjonens betydning for barnets selvopplevelse

 

Stern mener at imitasjon er utgangspunkt for opplevelse av følelsesfellesskap. Han mener at 

spedbarnet har evne til å imitere kroppslige uttrykk helt fra starten av og derfor mener han at 

imitasjon gir oss argument for å anta en form for selv-andre-dualisme helt fra første stund. 

Etter hans mening forutsetter imitasjon en opplevelse av å skille mellom seg selv og andre 

som to separate personer, men som er sammen som en interaksjonell helhet.  
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Mead derimot mente at imitasjon forutsetter sosial bevissthet på grunnlag av sosiale 

handlinger. 

 

 Hans hovedpoeng med imitasjon var at fenomenet ikke kunne sees som kopiering eller ren 

reproduksjon, at det måtte være følelser til stede. Han mener at imitasjon må være til stede i 

situasjoner som krevde løsning av et sosial problem. 

 

6.5 Språkets betydning for barnets selvopplevelse 

  

I sin teori sier Mead at språket spiller en vesentlig rolle for den videre utvikling av selvet. 

Språket og signifikante symboler spiller en dobbelt viktig rolle i selvutviklingen. Gjennom 

språket kan individet tilegne seg hva andre mener, sette seg i den andres sted og kan ta andres 

innstillinger og handle mot seg selv slik andre ville ha gjort. Etter hans mening er språket den 

primære kilde som barnet mottar sine kunnskaper fra omverden på. 

 

Både Neisser og Stern ser på språket som viktig kilde for utvikling av selvet, men legger ikke 

så stor vekt på det slik Mead gjør. Neisser mener at språket gjør det mulig å dele private 

erfaringer med andre, det er et redskap til å fortelle den personlige livshistorie og skape 

historisk sammenheng. Stern derimot mener at språket har både sine fordeler og ulemper. Han 

ser på språkutvikling som noe som er forankret i dialog og interpersonlig erfaring. Ord får sin 

betydning gjennom konkret samhandlingsmessig forhandling. Stern hevder at ord og 

språkkulturen har et mer en-til-en forhold til ting og hendelser, slik tillater språket å 

overskride levd opplevelse. Etter hans mening innebærer språket nye muligheter til 

kommunikasjon, til samspill og nærhet. Samtidig innebærer språket mulighet for 

fremmedgjøring og splittelse. Dette kan også bli et redskap for å manipulere og forvrenge 

opplevelser og føre til en opplevelse av ensomhet. Språket kan gjøre også deler av våre 

opplevelser mindre tilgjengelige for oss selv og andre. Samtidig er språket et problem for 

integrering av selv opplevelse og selv-andre opplevelsen, i følge Stern. 
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6.6 Hukommelsens betydning for barnets selvopplevelse 

 

På den ene siden mener Stern at det er hukommelse for selvopplevde hendelser som ligger til 

grunn for integreringen av barnets ulike selvopplevelser. Han påstår at barnet utvikler mentale 

representasjoner gjennom samspill med andre, og disse representasjonene blir aktivert når 

barnet opplever noe lignende som det har opplevd før. Dette er en slags skript.  

 

På den andre siden har vi Neisser som mener at barnet blir født med visse mentale skjemaer 

som danner grunnlagg for utvikling av selvet. Her ser vi forskjellen mellom Stern og Neisser 

fordi Sterns teori sier at disse skjemaene blir dannet etter hvert. Begge to er enige i det at både 

barnet og omsorgspersonen har og må ha to parallelle systemer for persepsjon, kognisjon og 

hukommelse, ett for å møte og forstå den fysiske verden og et annet for den menneskelige 

verden og de mener videre at disse to systemene spiller med hverandre. 

 

Når Stern snakker om RIG-systemet (se s.44) tenker han på episoder med samspill mellom 

førspråklige barn og voksne som fører til at det etableres en form for erfaring. En slik RIG 

omfatter en kognitiv representasjon av en bestemt form for samhandling. En slik RIG er først 

og fremst knyttet til barnets episodiske hukommelse. Her finner vi igjen likhet mellom Stern 

og Neisser som også mener at episodisk hukommelse omfatter hendelser barnet har deltatt i 

og innebærer en følelse av personlige deltakelse og involvering av å kjenne igjen noe som er 

selvopplevd. 

 

6.7 Voksens bidrag til utvikling av barnets selv i følge Mead, Stern og Neisser 

 

Stern påstår at konstituering av selvet er basert på samspill med andre, og at barnets faktiske 

relasjonserfaring blir gjennom hele utviklingen intimt knyttet til dets selvutvikling. Han 

mener at barnets samspill med omsorgspersonen innebærer at barnet får et utvidet 

opplevelsesrom  og erfaring. Barnet organiserer sin erfaring i hukommelsesstrukturer om 

måter å være sammen med en annen på. Foreldrene tillegger straks spedbarnet hensikter, 

viljestyrte handlinger og motiver og ved hjelp av disse gjennomfører de sosial interaksjon 

med spedbarnet. 
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Både Stern og Neisser beskriver i sin teori spesielle personer og da tenker de først og fremst 

på mor. De mener at jo eldre barnet er vil nært miljø forandre seg og dette fører til t de 

betydningsfulle personer vil forandre seg fra  et aspekt til et annet. 

 

Mead mener det samme, men han går ikke så dypt og skiller ikke så klart mellom de 

betydelige personer slik som Stern gjør. Han skiller mellom de signifikante andre (se s.16) og 

de generaliserte andre (se s.16-17). De signifikante andre svarer grovt til de personer som 

Stern og Neisser kaller for omsorgsgivere, mens Mead tenker da på det primære sosiale 

nettverk. De generaliserte andre svarer til samfunnet rundt barnet, eller som Mead (1934 s. 

154) sier det : ”the attitude of the whole community.” I følge Mead blir i samspillet med de 

signifikante andre, etter hvert barnets selv utviklet i retning av forskjellige selv-andre 

konstellasjoner. Den første betydningsfulle andre er naturligvis den som har berøring og mat å 

tilby. Gjennom samspillet med de signifikante andre kan barnet etter hvert danne seg 

forestillinger som gjør at det kan se seg selv som gjenstand for henvisning og refleksjon, til 

forskjell fra kroppen som kilde til direkte kroppsfølelse. Dette refleksive kjennetegnet gjør at 

selvet som prosess knytter sammen både det subjektive jeg`et som reflekterer og henviser og 

det objektive meg`et som blir reflektert og henvist til. Samfunnet derimot blir representert i 

følge Mead i de generaliserte andre som setter barnet i stand til perspektivtaking, det vil si til 

å ta andres rolle. Meads begrep de generaliserte andre kan sammenlignes med Sterns begrep 

indre ledsager (se s.46) som er en opplevelse av å være med eller i nærvær av selvregulerende 

annen, noe som kan skje både innenfor og utenfor bevisstheten. Ut fra de generaliserte andre 

eller indre ledsagere får barnet en symboliserende nøkkel til å kunne plassere seg i andres sted 

i forhold til seg og sine gjøremål. 

 

 Ut fra dette kan jeg konkludere med at alle de tre teoretikerne er enige i det at barnets 

samspill med betydningsfulle personer er den viktigste kilde til dets utvikling av selvet. Jeg 

kan også konkludere med at det er generell enighet om at det er først og fremst rundt det 

andre leveåret at barnet har dannet seg et begynnende begrep om seg selv, eller bedre sagt at 

det begynner å være bevisst oppfatningen av seg selv. Ved denne alderen er det mye mer 

sammenfall mellom teoriene, men prosessene som teoriene legger til grunn, framstår som 

forskjellige og alt dette er på grunn av at de er forankret i ulike teoretiske tradisjoner: Mead i 

den sosialpsykologisk, Stern i den psykodynamisk og Neisser i en kognitiv tradisjon. 
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Gjennomgangen av de sentrale teoriene om begrepet selvet gir grunnlag for å anta at barnets 

utvikling av selvet ikke kan forstås uavhengig av sosial kontekst og barnets samhandling med 

andre mennesker. 

 

Det neste og siste kapitelet skal derfor handle om hvordan foreldre, spesielt mor, kan bidra til 

å styrke barnets selv. Dette kapitelet skal legge vekt på Sterns teori, fordi hans teori er 

fokusert på kommunikasjon og relasjon mellom mor og barn.  
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Kap. 7: Hvordan foreldrene kan bidra til å styrke barnets selv? 
 

7.1 Innledning 

 

I de foregående kapittel har vi sett hvordan barnet utvikler oppfatning om seg selv i følge de 

forskjellige teoriene. Ut fra deres teorier kunne vi se at  både Mead, Stern og Neisser mener at 

familien er den første arenaen hvor barnet først opptrer. Det er omsorgspersonen som i første 

omgang gir barnet omsorgen og kjærlighet som er nødvendig kilde til en stabil utvikling av 

selvet. 

 

I dette kapitlet skal jeg legge størst vekt på Sterns teori fordi han beskriver dypt hva er det 

som foregår mellom omsorgsgiver og barnet, når det gjelder barnets utvikling av selvet. Han 

forklarer også hvordan omsorgspersonen forandrer sin rolle med hensyn til barn, og hvordan 

barnet tilknyter seg til omsorgsperson og vice versa.   

 

Framstillingen bygger på Stern (1979, 1985, 1996, 2000). Ut fra disse skal jeg prøve å 

forklare det samspillet som finner sted mellom omsorgspersonen og barnet og hvordan 

omsorgspersonen kan bidra til barnets utvikling av selvet. 

 

7.2 Hvordan erkjenner det lille barnet verden?

 

For å forstå det lille barnet og dets måte å erkjenne verden på, må vi forsøke å forstå de 

prosessene det går gjennom for å oppdage og bli seg selv, begripe hvem det er. Denne 

prosessen kan vi selvfølgelig ikke forstå fullt ut, men teoretikerne og forskerne kan gi oss et   

bilde av den. 

 

Den tradisjonelle spedbarnsforskning gjenga hva et barn gjør og kan, og reflekterte ikke over 

hva som skjer i barnets indre verden. Dette er en motsetning til den psykoanalytiske 

tenkningen som nettopp var opptatt av barnets indre verden og ikke hvordan barnet forholder 

seg til sine omgivelser. Stern forsøker å føre disse teoriene sammen, og er opptatt av både hva 

barnet kan og gjør og i tillegg det psykoanalytiske; barnets indre verden. Sjelen og kroppen er 

sammen en helhet. Et samspill mellom arv, biologi, miljø og psykologi. Mange ser barnet som 

noe de må forme, som et ubeskrevet blad. Stern derimot er opptatt av at barnet er en 
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personlighet fra fødselen av. Foreldre og andre omsorgspersonens oppgave blir dermed ikke å 

forme barnet, men å oppdage, møte og bekrefte barnet for det det er. For det er nettopp i dette 

bekreftende samspillet at barnet oppdager og bli seg selv. Gjennom dette får barnet ulike 

opplevelser av selvet, og når det utvikles en slik opplevelse vil denne ikke erstatte tidligere 

opplevelser, men finnes og utvikles parallelt med den nye opplevelser. Enhver opplevelse er 

en bestemt måte å oppleve seg selv og omverden på, og innebærer også en måte å forholde 

seg til andre mennesker på. Som jeg sa før i oppgaven mener Stern at det finnes to 

utviklingslinjer som er sentralt i det menneskelige liv og som utvikles parallelt. Disse 

utviklingslinjene er to sider av samme sak. Det første omhandler om å være unik og ulik 

andre, de særegenheter og selvstendighet som gjør hvert enkelt individ spesielt og unikt. Den 

andre tar seg likhetene, det å kunne kjenne seg igjen i andre. Dette er grunnlaget for empati, 

menneskelig nærhet og kontakt med andre. I følge Stern ser spedbarnet seg selv og andre som 

avgrensede helheter, det oppfatter andre slik det oppfatter seg selv, noe som gir grunnlag for 

det intense samspillet som er typisk for småbarns perioden. 

 

Alle disse tre teoretikerne Mead, Stern og Neisser er enige i det at det første 

kommunikasjonen i barnets liv er gjennom samspillet med omsorgspersonen. I følge dem har 

man som omsorgsperson ansvar for å skape kvalitet i samspillet mellom dem. Av disse tre 

teoretikerne beskriver Stern best det som foregår mellom disse to partene. 

 

7.3 Morsfølelsen 

 

Stern (2000) mener at det å bli mor oppnås ved det arbeidet hver enkelt kvinne utfører i sitt 

mentale landskap. Han mener videre at kvinne får en ny identitet når hun får barn. Han 

forklarer det ved å si : 

 

” Uansett hva en kvinnes tidligere motiver, sårbarhetsfaktorer og følelsesmessige reaksjoner 
har vært, vil hun, når hun blir mor, i en periode handle ut fra en fullstendig ny mental 
innstilling” (Stern, 2000 s. 11) 
 

Kvinnen blir mer følsom, utvikler helt ny former med hensyn til hva hun legger merke til, 

hører og lukter. Det nye identiteten deres, i følge Stern, oppstår kanskje på et eller annet 

tidspunkt i svangerskapet, trer mer fullstedig fram når babyen blir født og framstår så med full 

kraft etter at omsorgspersonen har tatt seg av babyen hjemme i flere måneder, når 

omsorgspersonen oppdager, at hun vet, at hun er mor i egne øyne.   
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Mange forskerne som iakttar babyen og mor, blant dem Stern, har kommentert den evne som 

mødrene har under normale forhold til å identifisere seg med barnet. Å identifisere seg med 

barnet sitt er å gli inn under barnets hud eller inn i barnets hode ved hjelp av empati. Det 

innebærer også at omsorgsgiver endrer sine egne følelser for å tilpasse dem til de følelser som 

hun tror barnet har. Det er avgjørende for barnets optimale utvikling at omsorgspersonen 

engasjerer seg i det intime kjærlighetsansvaret. Det å holde følelsesmessig kontakt med de 

kjærlighets- og tilknytningsbånd som stadig utvikler seg, er også en del av morsrollen. Ved 

hjelp av empati, kjærlighet, utveksling av følelser lærer barnet mye om seg selv og hvordan 

det skal forholde seg til andre mennesker. 

 

7.4 Tilknytning 

 

Fenomenet tilknytning er den sterke emosjonelle bånd som en person føler til en annen 

bestemt person. Det er et bånd som har en dypt værende karakter. Stern (2000) sier om 

tilknytningen: 

 

”Tilknytning er betegnelsen på et spesielt bånd til et annet menneske. Dette båndet mellom 
mor og barn er til å begynne med fysisk, det holder moren i nærheten av barnet , og når barnet 
kan bevege seg rundt, holder det barnet i nærheten av moren, eller sikrer i det minste at det 
ønsker å vende tilbake til moren etter sine utflukter ut i verden. Denne tilknytningen 
garanterer barnets trygghet for de ytre farer her i verden.” (Stern, 2000 s.174-175) 
 
 
Tilknytningen går to veier; den ene er barns tilknytning til omsorgspersonen, og den andre er 

omsorgspersonens tilknytning til barnet som dannes raskere og er vanligvis på god vei 

allerede i barnets første leveuke. Nærheten er det sentrale i tilknytningen, mens seinere blir 

selve tilknytningen et mer komplisert nettverk av følelser, fornemmelser og holdninger. Stern 

mener at tilknytningen skjer ubevisst fra begges sider og at denne tiknytningsprosessen 

begynner allerede under svangerskapet når omsorgspersonen tenker og fantaserer om det 

ufødte barnet. 

 

Hver mor knytter seg til barnet sitt på sin egen måte, men Stern (2000) mener at det finnes tre 

generelle mønstre for denne tilknytningen. Det første mønstre kaller han for avvisende 

tilknytnings mønstre. Den går ut på at omsorgspersonen har en tendens til å holde 
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morsopplevelsen helt på avstand. Slike personer er ikke spesielt følelsesmessig engasjert i 

prosessen med å bli mor. Stern sier videre om denne type tilknytningsmønstre: 

 

”Når de tenker på familien de kommer fra, har de en tendens til å ta et langt skritt eller to 
tilbake og avvise sin egen historie, inkludert detaljene om hvordan deres egen mor var. De 
oppfører seg som om historien deres med foreldrene ikke er spesielt relevant for det som skjer 
nå” (Stern, 2000 s.42) 
 

Det andre mønster kaller Stern for overinvolvert tilknytnings mønster. Slike kvinner blir 

veldig engasjert i morsopplevelsen. De er veldig avhengig av sine egne mødre og forhold til 

dem. 

 

Den tredje typen plasserer mødrene seg et sted mellom de to andre. Han kaller den for 

autonomt tilknytningsmønster, og forklarer denne ved å si: 

 
”Hun er villig til å gi seg hen i relasjonen til barnet, og også engasjere seg i forhold til moren 
her og nå, men på en behersket måte. Erfaringene fra barndommen med henne egen mor 
framkaller mange tanker og følelser i henne, men hun kan også ta et skritt tilbake og reflektere 
over sine erfaringer både som mor og datter.” (Stern, 2000 s. 43) 
 

Etter Sterns mening gir fenomenet tilknytning grunnlaget for at det skal kunne utvikles et 

samspillforhold mellom barn og omsorgspersonen. En god og trygg tilknytning kan derfor 

sees som uttrykk for et gjensidig forhold, som forutsetter at begge parter er i stand til å delta i 

et samspill. Det ble påvist at barnet som har opplevd trygg tilknytning føler seg mye tryggere i 

voksen alderen og har en positiv oppfatning av seg selv. 

 

7.5 Samspill 

 

Både Neisser, Stern og Mead er opptatt av at selvopplevelse blir preget av hvordan barnet 

fremstår i kontakt med andre. Barnet er født med forventninger om å inngå i relasjoner med 

andre personer og å bli møtt og bekreftet. Et omsorgsmiljø som empatisk og sensitivt retter 

seg inn mot barnets faktiske kapasitet og spontane uttrykk, vil skape samsvar mellom 

forventning og det som faktisk skjer. Det at barnet får gjentatte og kontinuerlige opplevelser 

av et slik samsvar er i følge dem viktig for utvikling av selvet. 

 

Gjennom Neissers stat kan vi se betydningen av samspillet for utvikling av selvet. Han mener 

at: 
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”Always, since before we can remember, we have been active agents in the extended and 
tangible world. In addition, we see and feel and har our ongoing interactions with others and 
are keenly aware of our own contributions to those exchanges” (Neisser, 1993 s. 18) 
 
 
Samspillet mellom barnet og omsorgspersonen framstiller Stern som svært vesentlig for 

barnets opplevelse av seg selv og andre. Hvorfor det er vesentlig skal jeg prøve å forklare i 

dette avsnitt.  

 

Omsorgspersonens følelsestilstand assimileres i barnet gjennom identifikasjon. Det er derfor 

nødvendig for barnets opplevelse av å bli sett at omsorgspersonen er psykisk tilstede for 

barnet. Stern forklarer det ved å si: 

 

”Förälderen har vanligtvis ett omfattande samspell med omgivningen, men det lilla banets 
samspelsutbyte sker i huvudsak med de primära omsorgspersonerna, framför alt under de 
första månederna och det första året.föräldrana fungerer som filter och är de som reglerar den 
ö hande men fortfarande gaska begränsade kommunikation som barnet har med världen 
utanför föräldra –barn- samspelet.” (Stern, 1991 s. 87) 
 

På samme måte som Neisser og Stern sier, mener Mead at barnets første kontakt med den 

fysiske verden blir formidlet gjennom den sosiale verden og formulerer det slik: 

 
”The child`s early social percepts are og others. After these aries incomplete and partial 
selves- or ”me s”- which are quite analogous to the child`s percepts of his hands and feet, 
which precede his perception of himself as a whole”. (Mead, 1964 s. 139) 
 

Ut fra disse tre sitatene kan vi se at samhandling md andre er en forutsetning for at selvet skal 

oppstå og utvikle seg. Selvet er ikke bare et produkt av sosial interaksjon, men også en 

forutsetning for denne interaksjonen. Alle disse tre teoretikerne er i større eller mindre grad 

enige i det at barnet allerede fra starten av er involvert i samspill ved at berøring, 

ansiktsuttrykk og lyder blir tolket og reagert på av omsorgspersoner. 

 
 
Det første et spedbarn opplever av verden rundt seg er det dets omsorgsperson måtte finne på 

å gjøre med sitt ansikt, stemme, kropp eller hender. Strømmen av handlinger fra 

omsorgspersonen skaffer spedbarnet stadig ny erfaring med menneskelig kommunikasjon og 

tilhørlighet. Denne atferden fra omsorgsgiverens side er råmaterialet fra omverden som barnet 

tar i bruk for å bygge opp sin kunnskap og erfaring om alle menneskelige ting, det vil si 

nærværet av et menneske, forholdet mellom barnets egen atferd og de andres. I tillegg til dette 
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lærer barnet også mye om seg selv. Det bygger kunnskapen om sitt personlighet, hvordan 

han/hun fungerer med andre, hva som passer det og hva som ikke passer. 

 

På en eller annen måte lærer barnet seg ved allerede fra fødselen av hvordan det skal 

oppmuntre omsorgspersonen til å leke med det og opprettholde en samhandling med 

omsorgspersonen. Stern definerer samspillet som: 

 

” Barnet er blitt ekspert på å holde i gang og regulere strømmen av sosial utveksling det har 
ervervet signaler for å avslutte eller unngå en konfrontasjon med henne, eller for en stund å 
slutte leken i bero. Stor sett kommer barnet til å mestre de fleste grunnlegende signaler og 
konvensjonen i løpet av denne første læretiden. Det greier nå å utføre de trekk og sette i gang 
de atferdssekvenser som skal til i takt med moren. Resultatet blir de dansene som vi 
gjenkjenner som sosial handling. Denne biologisk bestemte koreografien kommer så til å tjene 
som mønster for alle barnets seinere mellommenneskelige utvekslinger.” (Stern, 1979 s. 9) 
 
 
Som vi kunne se ut fra Sterns teori kan vi allerede fra fødselen av observere et naturlig 

rytmisk samspill mellom mor og barn, som kan beskrives som en dialogisk prosess. Det 

nyfødte barnet har en aktiv utstrekning mot sine omgivelser. Hvis denne utstrekningen ikke 

blir reagert på, ser vi at barnet mer og mer søker å utløse reaksjon eller gir opp og går inn i 

seg selv. Stern sier at ved å observere naturlig samspill mellom disse to partene, kan vi se 

hvordan omsorgspersonen hele tiden ser på barnet for å finne ut hvor barnet har sin 

oppmerksomhet. Ved å følge med i hvilke signaler barnet gir, får omsorgspersonen vite hva 

barnet trenger av støtte, informasjon og omsorg. Denne atferden ser ut til å være automatisk 

og lite bevisst fra omsorgsgiverens side. Omsorgspersonen kan også vise sin emosjonelle 

tilpassning og interesse gjennom non-verbale signaler, for eksempel ved å imitere barnets 

uttrykk, lage de samme lydene, se i samme retning eller reagere med kropps signaler og 

gester. Dette kan illustreres gjennom et eksempel: 

 

”En ni måneder gammel dreng hamrer hånden ned på noget blødt legetøy først med en vis 
vrede, men efter hånden med lyst, overskud og humor. Han begynder på en stabil rytme. 
Moderen falder ind i denne rytme og siger:” Kaaaaa-bam, kaaaaa-bam”, barn falder lige ind i 
denne eget og ”kaaaaa” falder mer på det forberende opsving og hans spændingsladede 
holden sin arm op, før den falder ned.” (Stern, 1991 s. 149)  
 

 Stern (2000), Mead (1934) og Neisser (1988) mener at omsorgsgiverens ansikts uttrykk er av 

størst betydning når det gjelder å opprettholde samspillet gjennom non-verble gester. De sier 

at det er omsorgspersonen som er barnets speil. De hevder at når barnet ser inn i 
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omsorgsgiverens ansikt, fungerer dette som et speil for barnet, fordi det barnet i de aller fleste 

tilfeller da ser, er seg selv. Gjennom blikk og ansikts uttrykk reflekterer omsorgspersonen 

tilbake til barnet det som hun selv ser i barnet og gir det dermed et speilbilde av det eget selv. 

Dersom barnet blir anerkjent med kjærlighet, ømhet og stolthet, vil det i følge alle disse tre 

teoretikerne, være den måten barnet vil komme til å anerkjenne seg selv på. En rekke slike 

samspillopplevelsene vil gradvis bygge opp barnets eget bilde av seg selv, og gi det en 

bekreftelse på at de er verdifulle for foreldre. 

 

I følge Stern (2000) finnes det to samspillsituasjonene mellom omsorgspersonen og barnet 

som er veldig viktige i de første ukene av barnets liv. Slike samspillsituasjonene skaper 

intimitet og kjærlighet mellom de to som er vesentlig for barnets stabil utvikling av selvet. 

 

Den første samspillsituasjonen er mating. Spedbarnet har et dårlig utviklet sinn  de første 

ukene og kan derfor ikke bedømme verken avstand eller retning, heller ikke 

omsorgspersonens ansikt, men barnet har en iboende personlighet som påvirker hvordan 

omsorgspersonen reagerer i alle samspillsituasjonene. Barnet lar seg påvirke av at det får mat 

og når det blir mett, ser man roligere bevegelser. De første erfaringene blir gjort. Det erfarer at 

ved å gråte får det tilfredstilt sine behov. Barnet har god luktesans og finner frem til brystet 

med litt hjelp. Men det er ikke bare barnet, men også omsorgspersonen som må lukte på sitt 

barn for å bli kjent med det, og dette er en viktig del av tilknytningen mellom mor og barn. 

Stern sier at mor- barn relasjonen etableres på grunnlag av enkle samspill som amming: 

 

”Amming er et naturlig og livsviktig samspill som kan ha den funksjon at det gir deg selvtillit 
når det gjelder den evne til å bygge en relasjon til babyen. Du vil lære å lese babyens signaler, 
og du vil utvikle den atferden som egner seg til å gjennomføre en gjensidig tilfredstillende 
amming. Du vil lære hvordan du og barnet ditt best passer sammen, og du vi begynne å tenke 
på babyen som et selvstendig menneske.” (Stern, 2000 s. 107)       
   

Han mener også at det er gjennom ammingen at barnet først og fremst ser og kan iaktta mors 

ansikt spesielt øynene hennes. Dette ansiktet er utgangspunktet for spedbarnets utforming av 

den tidlige tilknytningen. 

 

I motsetning til amming, nevner Stern lek, som den andre daglige samspillsituasjonen. Leken 

har ikke noe praktiske formål som ammingen har. De første lekene mellom omsorgspersonen 

og barnet er ikke lett, fordi barnet på denne alderstrinnet ikke kan snakke, håndtere 
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gjenstander, ikke kan forstå ordene som omsorgspersonen sier. Dette begrenser leken til de 

lydene omsorgspersonen og barnet lager sammen, ansiktsuttrykkene de utveksler, det å se på 

hverandre, og å se bort, bevegelsene og gestene og den felles opplevelsen av fysisk spenning. 

Han mener at leken går ut på den frie improvisasjonen. Den leken som Stern (2000) er mest 

opptatt av er anskt- til- ansikt leken i spedbarnsalderen. Mor- barn interaksjon i ansikt- til- 

ansikt kontakt innebærer gjensidig oppmerksomhet og glede og dreier seg konkret om 

utveksling av blikk, smil og mimikk. Stern definerer ansikt- til- ansikt leken som: 

 

”Det umiddelbare formål med ansikt- mot- ansikt lek som samhandling er å ha det morsomt, å 
vekke interesse og glede og være sammen med hverandre. Når mor og spedbarn tar seg en 
omgang med rent sosial lek, er det ikke fordi de skal løse en oppgave, det foregår ikke 
bleiebytte eller bading eller mating, ingen arbeidsoppgave står på programmet. Det er ikke 
engang noe som skal læres. Hvis det virkelig var hensikt å lære spedbarnet noe, ville det ikke 
være i stand til å lære det lekeopplevelsen kunne ha å gi. Det vi har med å gjøre er bare noe 
som hender mellom to menneske, der hver gjør sine trekk og ikke vil noe annet med det helle 
enn å være sammen og glede seg over den andres nærvær. ” (Stern, 1979 s. 81) 
 

Lek hjelper omsorgspersonen å føye nye deler til skapelsen av morsidentitet. Siden 

omsorgspersonen er ansvarlig for å regulere barnets spenning og glede, vil omsorgspersonen 

lære å veilede uten å være for kontrollerende. Hun blir følsom nok når det gjelder barnets 

signaler til å avgjøre om progresjonen i leken er for langsomt eller for raskt, eller når det er tid 

for å begynne med en ny lek. Han påstår videre at omsorgspersonen trenger bare et begrenset 

sett uttrykk for å styre hovedlinjen i samhandlingen med barnet og for å kunne markere 

viktige avsnitt underveis. De settene av uttrykk består i uttrykk for å sette i gang samspill, 

opprettholde samspill, variere, avslutte eller unngå helt samspill. Omsorgspersonen overdriver 

når hun demonstrerer ansiktsuttrykkene for barnet og i følge Stern overdriver hun særlig når 

hun vil starte, opprettholde eller avslutte samspill. 

 

Stern (2000) beskriver hver av disse uttrykkene og sier for den uttrykk som brukes for å sette i 

gang samspillet at det ligner på et universell hilseseremoni. Han sier : 

 

”Det kan dukke opp hver tiende eller femtende sekund- praktisk talt hver gang babyen på nytt 
fester blikket på moren sin. Det virker som om hun hilser på ham på nytt hver gang og hver 
gang igjen orientere seg mot ham som et signal for å vise at hun er rede til et mulig samspill 
og til å stimulere til slikt. ” (Stern, 1979 s. 20) 
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Det andre som Stern beskriver er utrykk for å opprettholde og variere i samspillet. Han ener at 

smil er et mektig virkemiddel, som bekrefter at samspillet ikke er bare i gang, men at alt også 

går bra. Han sier om disse uttrykkene: 

 

”Uttrykket for deltakelse og bekymring ser vi også når samspillet mellom dem holder på å 
bryte sammen, hvis leken blir mindre engasjerende eller kommer inn på feil spor. Det er 
tydelig forsøk fra morens side å trekke seg ny oppmerksomhet, skape nytt engasjement og 
dermed opprettholde samhandlingen, et signal til barnet om hva hun ønsker å gjøre.”(Stern, 
1979 s. 20)            
 

Hvis omsorgspersonen eller barnet eller begge ønsker å avslutte samspillet uttrykkene er 

rynkende bryn med hodevending og brudd på øyekontakt. Når disse to forsøker å unngå 

samspillet helt viser de et nøytral eller uttrykkløst ansikt med bortvendt blikk 

 

Gjennom leken får barnet grunnlegende leksjoner om hvordan det er å være sammen med et 

annet menneske, hva som kan forventes, hva som tolereres og hva som er ønskelig. Dette er 

leksjoner som barnet vil bære md seg inn i framtidige forhold. I samspillet med 

omsorgspersonen erfarer barnet at andre mennesker blir viktige medspiller i samspillet 

 

Ut fra dette kan vi konkludere med at barnets opplevelser av et selv og erfaring i relasjon med 

andre mennesker blir de to søylene selvutviklingen er forankret i. Samvær og samspill med 

omsorgspersonen innebærer at barnet får et utvidet opplevelsesrom og erfaringer. 

Konstituering av selvet basert på samspill med andre og barnets faktiske relasjonserfaring blir 

således gjennom hele utviklingen knyttet til dets selvopplevelse og selvutvikling. 
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