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Sammendrag 
Forfatter: Maia Amalie Eidem 

Tittel på oppgaven: Endring av affektbevissthet hos barn i terapi. En kvantitativ studie av 

endring av affektbevissthet hos barn som har deltatt i tidsavgrenset intersubjektiv barneterapi 

Veileder: Svein Mossige  Biveileder: Unni Tanum Johns 

 

Formålet med oppgaven er å belyse om det forekommer endring i affektbevissthet hos barn 

med internaliserende vansker gjennom et terapiforløp med tidsavgrenset intersubjektiv 

barneterapi. Videre undersøker oppgaven problemstillinger basert på tidligere forskning fra 

Taarvig og medarbeidere ( 2015, 2016a, 2016b), som omhandler 1) om barn med 

internaliserende lidelser har lav affektbevissthet for affektene skam, skyld, frykt og sinne, og 

hvordan affektbevisstheten for disse affektene endrer seg gjennom et terapiforløp, og 2) om 

barnas skårer indikerer at barna har bedre evne til å oppleve affekt, enn de har til å uttrykke 

affektive erfaringer.  

 

Problemstillingen belyses gjennom teori og empiri på affektbevissthet, tilknytning, 

normalutvikling av emosjonell fungering, mentalisering og intersubjektivitet, før den 

undersøkes gjennom kvantitative analyser av longitudinelle data fra affektbevissthetsintervju 

fra ti barn henvist til spesialisthelsetjenesten for internaliserende vansker. Oppgaven 

anvender data innsamlet i forbindelse med et større forskningsprosjekt ved Norges teknisk-

naturvitenskapelige universitet (NTNU). Endring ble undersøkt gjennom at intervjuet ble 

gjennomført på tre tidspunkt, før behandling, ved behandlingsavslutning, og et år etter 

avsluttet behandlingsforløp. I tillegg ble utvalgets intervjuskårer sammenlignet med et større 

klinisk utvalg og med en kontrollgruppe. 

 

Resultatene indikerte at barna på gruppenivå hadde en statistisk signifikant økning i 

affektbevissthet gjennom forløpet, med en stor effektstørrelse. Fra måletidspunktet før 

behandling frem til et år etter behandling, økte affektbevisstheten for hvert barn og hver 

affekt. Sammenlignet med kontrollgruppen viste barna i utvalget på gruppenivå ved 

behandlingsavslutning lik eller høyere affektbevissthet enn ikke-henviste barn. Videre 

indikerte resultatene at barna hadde lavere affektbevissthet for negative eller ubehagelige 

affekter sammenlignet med positive og behagelige affekter før behandlingsstart. Denne 

forskjellen ble gradvis mindre frem til måletidspunktet ved behandlingsavslutning. 
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Resultatene viste også at barna strevde mer med å uttrykke affektive opplevelser verbalt, enn 

de gjorde med oppmerksomhet og toleranse for, og emosjonelt nonverbalt uttrykk av, affekt. 

Et interessant funn i integrasjonsaspektene var variasjoner i utviklingsmønster mellom 

oppmerksomhet, toleranse, emosjonell ekspressivitet og begrepsmessig ekspressivitet, som 

indikerte at oppmerksomhetsaspektet utviklet seg i størst grad under behandlingsforløpet, 

mens utvikling av begrepsmessig uttrykk av affekt i størst grad utviklet seg i året etter 

behandlingsavslutning. 

 

Tidligere forskning har underbygget nytten av å anvende affektbevissthetsintervjuet i terapi 

med barn, men det er behov med mer forskning og kunnskap på dette området. Ettersom det 

er publisert få kvantitative studier av affektbevissthet hos barn i terapi, vil studien kunne være 

et nyttig bidrag til tross for utvalgsstørrelse. 
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Forord 
Ideen til denne oppgaven kom under min hovedpraksis ved Nic Waals Institutt, en barne- og 

ungdomspsykiatrisk poliklinikk i Oslo. I mine møter med barn i terapirommet opplevde jeg 

ofte å bli usikker på om jeg forstod barnets opplevelsesverden godt nok. Stadig brukte barna 

uttrykk som ”rart”, ”dumt” og ”teit”, som jeg prøvde å forstå ut fra det brede 

begrepsapparatet vi lærer under utdanningen. Jeg ble usikker på om barna og jeg tilla ordene 

vi brukte lik mening, og opplevde at jeg manglet verktøy for å få tak i barnets opplevelser. 

For meg fremstår en delt forståelse som et viktig utgangspunkt når man skal jobbe med barns 

følelser i terapi. Da jeg en dag så en forskningsplakat fra en studie av affektbevissthet i terapi 

med barn i gangene på instituttet, ble jeg derfor nysgjerrig. En slik tilnærming virket for meg 

hensiktsmessig i terapeutisk arbeid med barn, og affektbevissthetsintervjuet som et nyttig og 

systematisk verktøy for å utforske barnets følelsesopplevelser. Da jeg forhørte meg med ulike 

fagpersoner ble jeg fortalt at et pågående forskningsprosjekt ved NTNU brukte 

affektbevissthetsintervjuet i barneterapi. Dette virket som et godt utgangspunkt for min 

hovedoppgave. Jeg har siden kjent økende interesse for hvordan man med barnas egen 

opplevelsesverden som utgangspunkt, kan jobbe med følelser i terapi. 

 

Veien til å finne materiale til, og et fokus for, denne oppgaven har vært lang, og den har 

krevd at jeg har banket på mange ulike dører. Jeg har derfor vært så heldig å få oppleve å bli 

tatt godt imot av veldig dyktige folk på den andre siden av dørene. Således er det flere jeg vil 

takke. Først og fremst ønsker jeg å takke veilederne mine, Svein Mossige og Unni Tanum 

Johns. Deres støtte, gode innspill og kloke refleksjoner har gitt meg mye inspirasjon, både til 

oppgaveskriving og fremtidig klinisk arbeid med barn. Ettersom veien til denne oppgaven har 

blitt til underveis, har jeg satt stor pris på å ha hatt veiledere som har stått med meg i de ulike 

usikkerhetsmomentene i prosessen. Jeg ønsker også å takke Eva Taarvig ved NWI, som med 

sitt engasjement ga meg pågangsmot tidlig i denne prosessen, og Karl Henry Jacobsen ved 

NTNU som ga meg tilgang til datamaterialet denne oppgaven er bygget på. Takk til Astrid 

for at hun har gjort dagene på lesesalen koselige, og for oppmuntringene hun har gitt. Hun 

har vært en person å se opp til og en nær venninne i ett, og det er jeg veldig takknemlig for. 

Avslutningsvis vil jeg rette en stor takk til familien min for tillit, støtte og tålmodighet i det 

siste årets oppturer og nedturer, og til André for alt han er for meg.!
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1 Innledning 
Det har vært en økende interesse for emosjoner innen psykoterapifeltet de seneste årene 

(Binder, Hjeltnes & Schanke, 2013). Emosjoners rolle innen psykoterapi strekker seg tilbake 

til psykoterapiens begynnelse, men forskning de siste 30 årene har særlig bidratt til at vi i dag 

har en bedre forståelse av emosjonelle prosesser. Følelsene våre gir umiddelbar og viktig 

informasjon om hvilke behov vi har, og hvordan omgivelsene rundt påvirker oss.   

 Psykiske lidelser har ofte blitt forstått som vansker knyttet til emosjoner, kanskje spesielt 

til angst. Dette gjenspeiles i diagnosemanualene, hvor kriterier for omtrent samtlige lidelser 

på akse 1 og akse 2 kjennetegnes av emosjonelle vansker (Sloan, 2006). For noen 

psykologiske lidelser tenker man seg at problematikken handler om at individet forsøker å 

unngå eller regulere bestemte emosjonelle opplevelser. For andre omhandler problemene 

vansker med å oppdage, og deretter respondere hensiktsmessig, på emosjonelt utløsende 

stimuli. Det regnes for å være en viktig del av psykisk helse å kunne være i kontakt med egne 

følelser, kunne oppfatte og forstå andres, kunne tenke rundt følelser, kommunisere dem, 

handle på dem når det trengs, og kunne la være der dette er best (Binder et al., 2013). 

 Sammenhengen mellom emosjonell fungering og psykisk helse har fått empirisk støtte, 

gjennom forskning på både barn og voksne. Blant annet har flere studier belyst hvordan 

nedsatt evne til å oppleve og uttrykke følelser kan assosieres med en rekke psykiske vansker, 

høy grad av symptomer og plager, svekket generell fungering og store relasjonelle problemer 

(Solbakken, 2013). Det foreligger også evidens for at å undertrykke spontane følelsesuttrykk 

kan relateres til lavere livstilfredshet, mindre rapportert sosial støtte og lavere selvfølelse 

(John & Gross, 2004)  

 I dag vil de fleste være enig i at emosjoner har en viktig plass i terapirommet. Det 

foreligger mye forskning på voksenterapi, mens emosjoner ved barneterapi har blitt mindre 

studert. Spesielt er det gjort få studier på tilnærminger til barneterapi med røtter i den 

psykodynamiske tradisjonen (Midgley, O’Keeffe, French & Kennedy, 2017). Kanskje kan 

dette skyldes at slike terapier kan være vanskeligere å undersøke empirisk. Det er likevel 

nærliggende å tenke at emosjoner vil spille en viktig rolle også i terapi for barn.  

 Det er mye forskning som peker på hvordan tidlige erfaringer med nære omsorgspersoner 

fra spedbarnsalder av gir grunnlag for utvikling av emosjonell kompetanse og relasjonell 

fungering, og hvordan dette kan ha betydning for psykisk helse både hos barn og voksne. En 

forståelse av oss selv som hele og sammenhengende mennesker, med emosjoner, erfaringer, 

tanker og atferd som samsvarer og er begripelig for oss, er viktig for en adaptiv fungering i 
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møte med livets ulike omstendigheter. En slik forståelse av oss selv utvikles normalt sett 

kontinuerlig fra spedbarnsalder av og i løpet av barndommen. Det kan derfor fremstå som 

hensiktsmessig å hjelpe barn til å utvikle gode emosjonelle ferdigheter tidlig i livet, slik at 

disse kan fungere som et adaptivt grunnlag i møte med nye erfaringer.  

Det er flere terapimodeller som har fokus på emosjonell forståelse og sammenhengen 

mellom affekter og psykisk helse. Blant slike modeller for voksenterapi er 

Affektbevissthetsmodellen, utviklet i Norge av Jon Monsen og kolleger (Monsen & Monsen, 

2000; Solbakken, 2013). Når det gjelder modeller for behandling av barn, har blant annet 

tidsavgrenset intersubjektiv barneterapi et fokus på affektiv forståelse og oppmerksomhet. 

Denne modellen er opptatt av at terapien skal være en utviklingsprosess, hvor barnet får hjelp 

til å fremstå tydelig for seg selv og andre (Haugvik & Johns, 2008; Johns & Svendsen, 2016).  

 Med hensyn til affektbegrepet vil det være flere tilgrensende begreper, og ordene affekt, 

følelse og emosjon brukes ofte om hverandre. Det er gjort forsøk på å differensiere mellom 

følelse, affekt og emosjon. Monsen, Eilertsen, Melgård & Ødegård (1996) baserer seg på 

Stein (1991) som foreslår at en følelse er en subjektiv bevissthet om affekt og affekt et mer 

omfattende begrep som inkluderer alle tilhørende komponenter. Emosjoner kan ifølge 

definisjonen betraktes som den komplekse kombinasjonen av affekt og tidligere erfaringer 

knyttet til en bestemt affekt, som en sterk opplevd følelse. Dette forsøket på en 

differensiering kan oppfattes som uklart, og av den grunn vil begrepene anvendes noe om 

hverandre i denne oppgaven, med mindre noe annet spesifiseres av modellene som omtales.  

 

1.1  Oppgavens formål 
Formålet med denne oppgaven er å utforske endringer av affektbevissthet hos barn 

gjennom tidsavgrenset intersubjektiv barneterapi. For å gjøre dette vil oppgaven først 

presentere affektbevissthetsmodellen og affektbevissthetsintervjuet. Deretter vil vi se på hva 

forskningsbasert kunnskap om barns emosjonelle utvikling kan fortelle om hvilke 

forutsetninger barn har for evner som er underliggende affektbevissthetskonseptet. Videre vil 

det også fremlegges teori og empiri fra forskning på tilknytning og utvikling av evne til 

mentalisering, for å undersøke hvilke prosesser som er viktige for utviklingen av en 

emosjonell forståelse. Det er som nevnt flere modeller som er opptatt av betydningen av å 

være i stand til å forholde seg til egnes og andres følelser. Disse konseptene er sjeldent 

gjensidig avgrenset fra hverandre, og det kan fremstå som at det er overlapp mellom de 

relevante teoretiske rammeverkene. Det vil derfor være nødvendig å gjøre en avgrensning av 
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den teoretiske referanserammen i denne oppgaven. Jeg vil ta utgangspunkt i 

affektbevissthetsmodellen. For en bedre forståelse og avgrensning av denne modellen, vil jeg 

også se på den i forhold til modeller for mentalisering, mindfullness, intersubjektivitet og 

emosjonsregulering.  

 Gjennom disse trinnene er det et mål at oppgaven skal bidra med økt kunnskap om hvilke 

endringer, målt gjennom affektbevissthetsintervjuet, man kan forvente seg gjennom et 

terapiløp med tidsavgrenset intersubjektiv barneterapi. Jeg ønsker også å gi et utgangspunkt 

for å tenke rundt hvordan disse endringene vil kunne vise seg, og hvilke prosesser som kan ha 

bidratt til dem. Deretter vil oppgaven gå videre til å undersøke hvorvidt terapi har bidratt til 

endring av affektbevissthet hos de ti barna i utvalget som denne studien baserer seg på, og 

hvordan denne endringen eventuelt ser ut.   

 

1.2  Affektintegrasjon og affektbevissthet 
 Begrepet affektbevissthet ble utviklet i 1983 av Jon Monsen og kolleger, som en del av en 

naturalistisk utfallsstudie som inkluderte pasienter med personlighetsproblematikk (Monsen 

& Monsen, 2000). Det viser til en psykoterapimodell hvor hovedfokuset ligger på integrasjon 

av følelser. Til grunn for denne modellen ligger flere teoretiske tradisjoner. Den integrerer 

Tomkins affekt- og scriptteori (Tomkins, 1995), differensiell emosjonsteori (Izard, 2007, 

2009) og selvpsykologi (Kohut & Wolf, 1978; Stern, 1985; Stolorow, Brandchaft & Atwood, 

1987; Monsen & Monsen, 2000). Ifølge dette teoretiske perspektivet utgjør affektsystemet 

den primære motiverende kraften i oss mennesker (Monsen & Monsen, 2000; Monsen & 

Solbakken, 2013). Det antas at affektene har en spesifikk og evolusjonsbasert verdi som 

motiverer oss og gir oss viktig informasjon om hvilken relevans en bestemt indre eller ytre 

stimulus har (Monsen & Solbakken, 2013). På denne måten blir affektene et nødvendig 

signalsystem. Det affektive systemet påvirker hva vi oppfatter, hvordan vi bedømmer det, og 

hvordan vi tilpasser oss omgivelsene (Tomkins, 1995). Spesifikke affekter representerer ulike 

evolusjonsbaserte responskategorier, og vil variere i grad av intensitet og varighet, avhengig 

av medfødte disposisjoner, erfaringer og individuell utvikling. Formative opplevelser og 

utviklingen av mentale representasjoner blir på denne måten sentrale for hvordan affektiv 

aktivering organiseres (Izard, 2007; Monsen & Monsen, 2000; Solbakken, Hansen & 

Monsen, 2011a).  

Tomkins scriptteori hevder at affekter grunnleggende sett er organisert som scener og 

script (Monsen & Monsen, 2000). Ifølge teorien viser scriptbegrepet til de individualiserte 
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mønstrene et individs affektive erfaringer organiseres i. Disse mønstrene baseres på 

underliggende og ubevisste prinsipper, knyttet til et sett av affektutløsende situasjoner. 

Scriptene dannes på bakgrunn av erfaring, men blir gradvis mer automatiserte. I de fleste 

tilfeller operer de på et ubevisst eller førbevisst nivå. Scener referer til de situasjoner eller 

stimuli som forbindes med aktiveringen av en bestemt affekt. Affektbevissthetsmodellen 

antar at hver spesifikk affektkategori har sin egen fenomenologi, hvor hver affekt knyttes til 

bestemte typer scener, har en relativt avgrenset signalverdi, og motiverer til ulike former for 

atferd (Izard, 1991; Monsen & Solbakken, 2013). Det finnes flere teorier og empiriske 

forskningsfunn som er i tråd med disse antagelsene, blant annet forskning som baserer seg på 

studier av ansiktsuttrykk, tonefall og biologiske prosesser (Izard, 2007).  

Et sentralt begrep i affektbevissthetsmodellen er affektintegrasjon, som beskriver hvilken 

kapasitet et individ har til å ta i bruk sine affekter på en adaptiv måte. Dette gjelder både på 

nivåer av bevisst refleksjon og på mer implisitte, ubevisste måter (Solbakken, Hansen, Havik 

& Monsen, 2011b). Affektintegrasjon viser altså til den funksjonelle integrasjonen av affekt, 

kognisjon og atferd (Taarvig, Solbakken, Grova & Monsen, 2015), og hvilken kapasitet et 

menneske har til å ta i bruk de adaptive egenskapene til bestemte affekter for å gjøre en 

personlig tilpasning til omgivelsene. En slik tilpasning innebærer både prosesser hvor 

affekter eller følelser blir regulert, og prosesser hvor affekter fungerer som regulatorer på 

andre domener for fungering, som for eksempel når en skal ta beslutninger eller styre 

målrettet atferd (Taarvig et al., 2015).  

Affektintegrasjon regnes for å ha sentral betydning for psykisk helse. Evnen til å kunne 

kjenne igjen følelser, tenke over dem og uttrykke dem for andre, er viktig for at vi skal 

oppleve oss selv som en helhet og fremstå tydelig for oss selv og de rundt oss (Monsen & 

Monsen, 2000). Gitt antagelsen at affekter er menneskers grunnleggende motiverende kraft, 

vil et individs grad av affektintegrasjon påvirke i hvilken grad emosjonell aktivering bidrar til 

en forståelse og opplevelse av oss selv som sammenhengende (Monsen et al., 1996). Uten en 

slik forståelse vil vi ha vansker med å attribuere mening til egne handlinger (Mohaupt, 

Holgersen, Binder & Nielsen, 2006). Affektbevissthet er operasjonaliseringen av individets 

kapasitet for affektintegrasjon, og defineres som individets evne til å bevisst oppfatte, 

tolerere, reflektere over, og uttrykke opplevelsen av affektiv aktivering (Solbakken et al., 

2011b). 

Ifølge affektbevissthetsmodellen vil man anta at en persons nivå av bevissthet for en 

spesifikk affekt vil kunne fortelle noe om hvilke typer vansker personen kan oppleve. Det kan 

si noe om hvilken evne individet har til å ta inn informasjon fra omgivelsene i en gitt 
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kontekst, eller hvor godt individet klarer å uttrykke seg til menneskene rundt. Forskning har 

bidratt til evidens for at grad av integrasjon for spesifikke affekter kan gi nyttig informasjon 

om individers fungering og samspill med andre. Eksempelvis har affekten ømhet/hengivenhet 

blitt funnet å spesifikt kunne assosieres med kulde og tilbaketrekning i interpersonlige 

kontekster, og lav integrasjon av sinne har blitt funnet å kunne relateres til vansker med 

selvhevdelse (Solbakken et al., 2011b). 

Ifølge Monsen og Monsen (2000) er økt affektbevissthet nøkkelen i psykoterapeutisk 

forandring. Å være bevisst følelsene våre vil, som nevnt, kunne hjelpe oss å forstå 

opplevelsene våre i en sammenheng. Dette vil gjøre oss i bedre stand til å ta vare på oss selv i 

relasjon til andre. Hvordan vi forholder oss til følelsene våre er essensielt for meningen vi 

skaper, måten vi fortolker på, og dermed psykologisk fungering (Solbakken, 2013 s.153). I 

terapi er det derfor viktig at terapeuter lytter til innholdet i den enkelte klients opplevelser og 

søker å forstå hvilket mønster disse opplevelsene organiseres i (Monsen & Monsen, 2000). 

 

1.2.1 Affektbevissthetsintervju 
Det er utviklet et semistrukturert intervju som anvendes til å undersøke affektbevissthet 

på en systematisk måte, kalt Affektbevissthetsintervju (ABI). Dette ble i utgangspunktet 

utviklet for voksne mennesker med og uten psykiske lidelser (Monsen et al., 1996). Det er 

også utarbeidet separate skåringsskalaer, som skåres basert på intervjusvarene etter at disse 

har blitt transkribert og kodet. Denne metoden bidrar til informasjon som blant annet benyttes 

i planlegging og vurdering av psykoterapi. ABI måler evnen til å differensiere emosjonelle 

erfaringer ved hjelp av kognitive prosesser. Dette innebærer også differensiering og 

integrering av konfliktfylte emosjonelle tilstander. Denne evnen regnes for å være sentral 

både for normal utvikling og utvikling av psykopatologi (Taarvig, Solbakken, Grova & 

Monsen, 2016a).  

ABI undersøker, i tråd med operasjonaliseringen av affektintegrasjon, graden av funksjon 

et individ har når det kommer til oppmerksomhet, toleranse, emosjonell (nonverbal) 

ekspressivitet og begrepsmessig (verbal) ekspressivitet for affektiv aktivering knyttet til 

bestemte følelser og relevante situasjoner (Solbakken et al., 2011b). Dette regnes som de fire 

integrerende aspektene ved affektbevissthet (Monsen et al., 1996). Den nyeste versjonen av 

intervjuet innebefatter skalaer som måler affektbevissthet ved 11 affekter: interesse, 

glede/behag, frykt/panikk, sinne/raseri, avsky, forakt, skam/ydmykelse, tristhet/fortvilelse, 

misunnelse/sjalusi, skyld/anger og ømhet/hengivenhet.  
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  Om det er en sammenheng mellom affektbevissthet og andre relevante indikatorer på 

mental helse, har blitt undersøkt empirisk. Slike studier har blant annet funnet korrelasjoner 

mellom både globale og spesifikke affektbevissthetsskårer og indikatorer for 

symptombelastning, interpersonlige vansker og alvorlighetsgrad av personlighetspatologi 

(Lech, Andersson & Holmqvist, 2008; Monsen & Monsen, 2000; Monsen et al., 1996). Dette 

underbygger validiteten til intervjuet. Hvorvidt intervjuet er reliabelt har også blitt undersøkt, 

i studier som har vist god reliabilitet, både når det gjelder intern konsistens og inter-rate 

korrelasjon (Lech et al., 2008; Solbakken, Hansen, Havik & Monsen, 2012). 

 

1.2.2 Affektbevissthetsintervju for barn 
Affektbevissthetsintervjuet har blitt tilpasset slik at det kan anvendes på barn, for å 

undersøke om det kunne være et nyttig verktøy i klinisk arbeid og forskning. Som oppgaven 

vil gå nærmere inn på i metodekapittelet har det blitt gjort flere studier som har undersøkt de 

psykometriske egenskapene til ABI for barn, både i kliniske utvalg med barn med 

internaliserende vansker og i utvalg med ikke-henviste barn (Taarvig et al., 2015, 2016a). 

Resultatet av disse studiene har vist tilfredsstillende korrelasjon mellom ulike intervjuere. 

Slike studier har også sett på relasjonen mellom affektbevissthetsskårer og ulike eksterne 

kriterier for mental helse, og funnet signifikante sammenhenger mellom 

affektbevissthetsskårer og depresjon, angst, aspekter ved sosial kompetanse og generelt 

evnenivå. Mer spesifikt har det blitt funnet signifikante negative korrelasjoner mellom 

affektbevissthetsskårer og symptomer på depresjon, og mellom toleranse for affekt og 

angstsymptomer. Videre har man sett konsistente, negative sammenhenger mellom affekten 

ømhet/nærhet og symptomer på sinne og angst. Med hensyn til sosial kompetanse ble det 

funnet konsistente positive sammenhenger mellom total affektbevissthetsskåre og barnas, 

foreldrenes og lærerens skåring av barnas empati og selvhevdelse (Taarvig et al., 2015, 

2016a). 

De konsistente sammenhengene mellom ABI-skårer og mål på eksterne kriterier er i tråd 

med tidligere studier, både av voksne med psykiske vansker (Monsen et al., 1996; Solbakken 

et al., 2011b), og studier av barn der det er brukt lignende begreper som i 

affektbevissthetsmodellen (Taarvig et al., 2015).  

Anvendeligheten til ABI i barneterapi er også undersøkt med et utvalg barn med 

angstlidelser, i en annen studie av Taarvig og kolleger (2016b). I denne studien undersøkte 

gruppen om det var mulig å identifisere noen affekter som spesielt problematiske for denne 
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gruppen barn. De undersøkte også hvilke strategier barna brukte for å håndtere de 

identifiserte affektene, ved hjelp av en kvalitativ analyse (Taarvig, Solbakken, Grova & 

Monsen, 2016b).  

Resultatet viste blant annet at disse engstelige barna strevde med å oppleve og håndtere et 

større antall affekter enn tidligere studier på affektintegrasjon har vist. Frykt, skam, 

skyldfølelse og sinne så ut til å være spesielt vanskelige. Videre fant de at barna hadde en 

tendens til å sammenkoble affekter, og at dette var sentralt for strevet barna hadde med å 

oppleve og håndtere de spesifikke affektene. Eksempelvis viste analysen at barna konsekvent 

sammenkoblet affektene frykt og skam. For noen av barna ble frykt og skam også 

sammenkoblet med skyldfølelse og/eller sinne. Det er nærliggende å se dette i sammenheng 

med strevet samtlige barn viste når det kom til toleranse for frykt og skam (Taarvig et al., 

2016b). Funnet av tendensen til sammenkobling av spesifikke affekter samsvarer med funn 

fra lignende forskning på affektbevissthet hos voksne med sosial angstlidelse (Sønderland, 

2010). Et annet interessant funn fra Taarvig et al. (2015) var at affektbevissthetsskårene for 

de negative affektene generelt sett var lavere enn skårene for de positive affektene, og at 

skårene for evnen til å oppleve affekt var høyere enn skårer for evnen til å uttrykke affektive 

erfaringer.  

Slike studier gir grunnlag for at aspekter ved affektbevissthet, her målt gjennom ABI, kan 

relateres til ulike områder for mental helse og fungering hos barn. Forskningsfunn som 

indikerer at det er mulig å identifisere spesifikke sammenhenger, peker på at kartlegging med 

ABI kan bidra til nyttig informasjon om et barns spesifikke vansker. Slik kunnskap kan være 

viktig for tilpasning av et terapiløp til barnets behov og egen forståelse. En individuell 

tilpasning til barnets egne uttrykk og opplevelsesverden har av flere erfarne terapeuter blitt 

fremhevet som betydningsfullt i et terapiforløp (Hansen, 2012; Johns & Svendsen, 2016). 

 Studiene til Taarvig og kolleger (2015, 2016a, 2016b) tyder også på at det for utviklingen 

av sosial kompetanse vil være viktig å ha evne til å håndtere affektive erfaringer på en 

adaptiv måte, og at en slik evne kan være en beskyttende faktor mot utvikling av 

psykopatologi. 

 

1.3 Normalutvikling av emosjonell fungering 
I tillegg til forskning på ABI for barn vist til over, vil det også være interessant å se 

nærmere på hva man ut fra mer generell forskning på barns emosjonelle utvikling kan 

forvente av barns emosjonelle kompetanse. Dette vil være relevant for å si noe om hva de 
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utviklingsmessige forutsetningene er for at barn skal kunne uttrykke affekt. Det teoretiske 

rammeverket til affektbevissthetsmodellen omhandler som nevnt evner som innebærer å 

kunne oppfatte, kommunisere, håndtere og differensiere mellom og integrere ulike 

emosjonelle erfaringer, selv når disse erfaringene er i konflikt med hverandre. Disse evnene 

betraktes som viktige for generell emosjonell utvikling (Taarvig et al., 2015).  

 De siste 20 årene har forskning bidratt til kunnskap om hvordan barns emosjonelle 

forståelse utvikles etterhvert som de blir eldre. En stor metaanalyse av Pons, Harris og 

deRosnay (2004) sammenfattet forskningsbasert kunnskap om denne gradvise utviklingen, 

som innebærer endringer både i hvordan barn forstår emosjoner, hva som kan utløse dem og 

hvordan det er mulig å håndtere dem. Det har lenge vært evidens for at barn begynner å 

kommunisere om sine egne følelser ved hjelp av ord, like etter de begynner å snakke. I tillegg 

til den non-verbale affektive kommunikasjonen som har vært tilstede fra spedbarnsalder av, 

begynner de etter tilegnelsen av språk med verbale uttrykk for sine egne og andres følelser 

(Harris, 1999). I en studie som så på barns spontane uttrykk i interaksjon med familien, ble 

det observert at barn nede i to års alder systematisk snakket om sine positive og negative 

emosjoner. Oftest fortalte barna om egne følelser, men de kunne også omtale andres 

(Wellman, Harris, Banerjee & Sinclair, 1995). Disse følelsesuttrykkene gjaldt ikke kun nåtid, 

men kunne like ofte omhandle følelser relatert til fortid, fremtid og gjentagende følelser. 

  Fra den språklige utviklingen begynner rundt to års alder, fortsetter den emosjonelle 

utviklingen gradvis. Ved tre til fire års alder begynner barn å tilegne seg evnen til å 

gjenkjenne og navngi basale emosjoner basert på bilder av ansiktsuttrykk (Pons et al., 2004). 

I samme periode begynner barn å forstå hvordan ytre årsaker kan gi opphav til affektiv 

aktivering. I løpet av førskolealder dannes en begynnende forståelse av at det kan være 

sammenheng mellom en emosjonell reaksjon og et ønske, og at to personer kan ha ulike 

følelser i samme situasjon, fordi de har ulike ønsker. I denne perioden begynner de også å 

utvikle en bevissthet om at tankene våre og tidligere hendelser fra hukommelsen vår kan 

påvirke hvordan vi reagerer emosjonelt i en situasjon. Omtrent samtidig begynner barn å 

forstå at det kan være en diskrepans mellom hvordan en affekt uttrykkes utad, og den indre 

opplevelsen. 

  Hvilke strategier barn velger for å håndtere emosjoner endrer seg også etter hvert som de 

blir eldre. Rundt seks til syv års alder bruker barn oftest atferdsstrategier og handling, mens 

de fra åtte år og oppover begynner å forstå at psykologiske strategier som unngåelse kan være 

mer effektive. Evnen til å identifisere og differensiere mellom emosjonelle erfaringer tilegnes 

gradvis i løpet av barneskolealder. Fra åtte år begynner barn å forstå at det er mulig å ha flere 
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og motstridende emosjonelle responser til en gitt situasjon (Pons et al., 2004). 

 Utviklingen av slike evner er viktig for at barnet skal få en forståelse av at man kan 

oppleve motstridende følelser samtidig, og at en følelse kan påvirke opplevelsen av en annen 

følelse, i tillegg til at følelsene våre blir påvirket av tidligere erfaringer. Det antas at denne 

strukturen for emosjonell erfaring ligger til grunn for utvikling av refleksive evner i 10-11års 

alder. Grad av emosjonell fungering på ulike områder for normalutvikling i barneskolealder 

antas å kunne måles av ABI (Taarvig et al., 2015). 

 Selv om det er mulig å identifisere et utviklingsmønster for normalutvikling av 

emosjonell kompetanse på gruppenivå, ser det ut til at det er store individuelle forskjeller i 

slik kompetanse hos barn (Harris, 1999; Saarni, Campos, Camras & Witherington, 2006). Det 

er antatt at dette kan relateres til komplekse samspillsmønstre, mellom variasjoner i medfødte 

tendenser og emosjonelle erfaringer med hvordan emosjoner blir regulert av viktige andre 

(Saarni et al., 2006). Harris (1999) beskriver to ulike måter for hvordan relasjonen mellom 

barn og deres omsorgsgiver kan bidra til forskjellig grad av emosjonell kompetanse. Den ene 

hypotesen bygger på at omsorgsgivere viser ulik grad av sensitivitet for barnets affektive 

uttrykk. Dette vil kunne påvirke relasjonen mellom omsorgsgiver og barn, som videre 

påvirker barnets emosjonelle forståelse. Den andre hypotesen går ut på at det er variasjon i 

hvor mye forskjellige familier kommuniserer om følelser, og at dette vil påvirke barnets 

emosjonelle kompetanse (Harris, 1999). Det kan imidlertid være vanskelig å tenke seg at 

omsorgsgivers grad av sensitivitet og familiekommunikasjon er helt uavhengig av hverandre. 

 

1.4 Tilknytning  
Innen utviklingspsykologien finnes det flere teorier som vektlegger at affektregulering 

utvikles i interaksjon med nære omsorgspersoner, med implikasjonen om at emosjonell 

utvikling er i gang allerede de første ukene i livet (Mohaupt et al., 2006). Et viktig begrep 

innenfor utviklingspsykologien er tilknytning. Tilknytning beskriver her det sterke og varige 

emosjonelle båndet mellom et spedbarn og dets omsorgsgiver, og begrepet har blitt spesielt 

fremhevet av John Bowlby og Mary Ainsworth (Ainsworth, 1985; Bowlby, 1969). Dette 

tidlige relasjonelle båndet blir svært viktig for barnets sosiale og emosjonelle læring. I 

relasjonen mellom et spedbarn og dets omsorgsgiver gis det opphav til en læringserfaring 

som internaliseres i barnet, som en måte å bli regulert på. Gjennom dette kan barnet oppnå en 

tilstand av emosjonell trygghet (Schore, 2001). Tilknytningsteorien har vært sentral for 

hvordan man kan observere og beskrive tidlig emosjonell utvikling gjennom å se på det første 
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relasjonelle båndet i et spedbarns liv.  

 Det er gjort mange longitudinelle studier som har gitt evidens for at tidlige 

tilknytningsrelasjoner har stor betydning for barns sosiale, emosjonelle og kognitive utvikling 

(Leblanc, Dégeilh, Daneault, Beauchamp & Bernier, 2017). En antagelse er at 

tilknytningsmønster kan påvirke en rekke ulike relasjonelle og personlige variabler som 

assosieres med psykopatologi (Green & Goldwyn, 2002). En annen antagelse er at 

tilknytningsprosesser påvirker utformingen av det nevrale grunnlaget for mekanismene som 

regulerer affekt (Schore, 2001).  

 Det er fellestrekk mellom hvordan tilknytningsteori og affektbevissthetsmodellen forstår 

viktige utviklingsprosesser og terapiprosesser (Taarvig & Solbakken, 2018). Begge 

modellene fremhever at affekt har betydning for hvordan vi organiserer opplevelser, og at 

dette interagerer med relasjonen mellom barn og omsorgsgiver. Samtidig har de to modellene 

ulikt hovedfokus. Affektbevissthetsmodellen søker først og fremst å beskrive hvordan 

aktivering av spesifikke affekter vil kunne lede til responser som involverer andre viktige 

systemer, heriblant tilknytning. I denne modellen regnes affekter og emosjoner som de mest 

sentrale motiverende kreftene. Tilknytningsteorien på sin side, har et hovedfokus på 

tilknytningssystemene, hvor kognitive og affektive prosesser er assosiert. Innen dette 

perspektivet er relasjoner og tilknytningsatferder det mest sentrale elementet som andre 

opplevelser organiseres rundt (Taarvig & Solbakken, 2018, s. 71-72).  

 Det er foreslått at affektbevissthetsteori kan gi et verdifullt bidrag til en utvidelse av 

tilknytningsteorien, med sin grundige beskrivelse av affektive prosesser og hvordan slike 

prosesser kan relateres til bestemte vansker. Slik kunnskap kan bidra med viktige 

perspektiver og forskningsspørsmål med hensyn til sammenhengen mellom emosjonell 

kompetanse og tilknytningsmønstre (Taarvig & Solbakken, 2018). Forskning har blant annet 

indikert at trygt tilknyttede barn mellom ti og tolv år, har bedre evne til oppmerksomhet for 

og håndtering av ubehagelige følelser, sammenlignet med barn med et engstelig 

tilknytningsmønster (Brumariu, Kerns & Seibert, 2012).  

Med hensyn til betydningen av tilknytning og emosjonell fungering vil resiliens være et 

viktig begrep. Resiliens har blitt definert på flere ulike måter, men en mye brukt definisjon 

beskriver begrepet som kapasiteten for en vellykket tilpasning, til tross for utfordrende eller 

truende omstendigheter (Masten, Best, & Garmezy, 1990). Sammenhengen mellom 

tilknytningsstil, emosjonsregulering og resiliens har blitt studert. Slike studier har blant annet 

gitt evidens for at trygg tilknytning kan assosieres med både en bedre evne til å reflektere 

rundt sine affektive reaksjoner og resiliens (Karreman & Vingerhoets, 2012). I samme linje 
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fant man i en stor metaanalyse at evne til emosjonsregulering kan være en påvirkningsfaktor 

på forholdet mellom tilknytning og depresjon (Malik, Wells & Wittkowski, 2015).   

 

1.5 Mentalisering  
Begrepet mentalisering er et annet viktig bidrag i diskusjonen rundt hvordan barn utvikler 

en forståelse av seg selv og andre. At et barn har lav evne til mentalisering vil si at barnet har 

vansker med å ta i bruk en bevissthet om egne og andres tanker og følelser (Fonagy & Target, 

1998). Denne evnen innebærer å kunne attribuere mening til indre prosesser og tilstander, og 

har også blitt omtalt som refleksiv funksjon (Fonagy & Target, 1998; Hansen, 2012). 

Mentaliseringsevnen tillater barn å respondere på andres atferd, men også på den forståelsen 

barnet har av andres holdninger, intensjoner og planer. Å kunne utforske meningen bak 

andres atferd er tett knyttet opp til barnets evne til å gjøre mening av sine egne mentale 

opplevelser. Både egen og andres atferd blir gjort forståelig og forutsigbar gjennom 

attribusjonen av mentale tilstander til seg selv og andre (Fonagy & Target, 1998).  

 Mentaliseringsevnen opprettholdes av nevrale strukturer som ofte kalles mekanismer for 

”Theory of mind”. Hjerneavbildningsteknikker har bidratt til å lokalisere disse strukturene i 

frontallappen (Baron-Cohen, 1995; Fonagy & Target, 1998). Begrepene mentalisering, 

refleksiv funksjon og Theory of mind omtaler altså ofte samme evne.  

Ifølge Fonagy, Gergely, Jurist og Target (2002) bidrar tilknytningsprosesser til barnets 

utvikling av refleksiv funksjon. Barnets potensial til å reflektere, tenke, føle og ville, utvikles 

gradvis i interaksjon med andre. Fra spedbarnsalder av har barnet behov for at følelser og 

intensjoner gis mening til av andre. Å forstå den mentale verden skjer ikke alene, det kreves 

at noen andre oppdager og bekrefter den (Hansen, 2012). Fonagy et al. (2002) foreslår at 

omsorgsgivers sensitive og kongruente refleksjoner av barnets indre tilstander internaliseres i 

barnet, som barnets egen representasjon av sine indre opplevelser. Barnet har behov for hjelp 

fra nære omsorgspersoner til å organisere sine opplevelser og forstå dem. Dette skaper et 

grunnlag for at barnet kan tolke og forstå affektive uttrykk fra andre, og samtidig være i stand 

til å regulere og oppleve kontroll over egne emosjoner (Fonagy, 2002). 

Det har flere ganger blitt foreslått at barns emosjonelle forståelse utvikles i en interaksjon 

mellom graden av diskurs mellom foreldre og barn på den ene siden, og 

tilknytningsrelasjonen på den andre (Harris, 1999; Thompson, 2006).  

Denne hypotesen ble undersøkt i en studie av McQuaid, Bigelow, McLaughlin og 

MacLean (2008), som så på om man kunne finne en sammenheng mellom tre variabler. Disse 
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tre variablene omfattet hvordan mødre snakket med sine barn om indre tilstander, 

tilknytningsgraden mellom mor og barn, og barnets evne til å forstå og uttrykke emosjonelle 

tilstander. Resultatene indikerte at mødre med trygt tilknyttede barn brukte et språk sammen 

med barna sine som i større grad inneholdt indre tilstander. Barna til disse mødrene uttrykte 

mer indre tilstander verbalt til både sin mor og fremmede, og viste en bedre emosjonell 

forståelse. Ifølge studien hadde mødrenes språk for indre tilstander og trygg tilknytning delt 

betydning for om barna fortalte om sine indre tilstander. Videre fant studien at mødrenes eget 

språk for indre tilstander bidro til effekten tilknytning hadde på barnas uttrykk for emosjonell 

forståelse. Dette har blitt tolket som evidens for at dersom mødre snakker med barna sine om 

indre tilstander, kan dette forsterke trygg tilknytning, og bidra til å øke barns forståelse av 

indre tilstander hos seg selv og andre (McQuaid et al., 2008).  

 Dette funnet er i tråd med tidligere forskning som har vist at tilknytning har betydning for 

barns evne til å ta i bruk tidligere kunnskaper for å predikere en emosjonell reaksjon i en gitt 

situasjon, og at førskolebarns prestasjon på oppgaver for ”Theory of mind”  kunne predikeres 

både av trygg tilknytning og mødres evne til å fremkalle indre tilstander fra egne 

tilknytningserfaringer (Fonagy et al., 2002). Slik forskning har pekt på at mødres 

mentaliseringsevne er viktig for at barn skal utvikle trygg tilknytning, og for at barnet skal ha 

forutsetninger for å utvikle egne mentaliseringsevner (Fonagy et al., 2002). Videre er det blitt 

antatt av flere at utviklingen av mentaliseringsevnen ligger til grunn for affektregulering, 

impulskontroll, selvmonitorering, og opplevelsen av selvagens (Fonagy & Target, 1998; 

Hansen, 2012). 

 

1.5.1 Fellestrekk og forskjeller mellom affektbevissthetsmodellen og 

mentalisering  
Det kan se ut til at det er overlapp mellom de teoretiske rammeverkene for de to 

konseptene affektbevissthet og mentalisering. Begge kan ansees som forsøk på å beskrive 

prosessene hvor affekt, kognisjon og atferd integreres i et funksjonelt samspill med 

omgivelsene (Solbakken et al., 2011a). Begge modellene fremhever også affekt som en 

nøkkelkomponent i hvordan vi oppfatter og forstår oss selv og de rundt oss, og viser til evnen 

for å være oppmerksom på, tåle, reflektere rundt og uttrykke affektive tilstander. Betydningen 

denne evnen har for en avgrenset og sammenhengende forståelse av oss selv, blir også 

poengtert i begge modellene (Solbakken et al., 2011a). Både mentalisering og 

affektbevissthetsteori ønsker å gi empiriske og klinisk funderte forklaringer for interaksjonen 



! 13!

mellom den indre og ytre verden (Falkenström et al., 2014). Det fremstår altså som at det 

finnes flere likheter mellom affektbevissthetskonseptet og mentaliseringsbegrepet.  

  Samtidig er det også viktige forskjeller mellom de to rammeverkene. En av disse 

forskjellene omhandler hvor modellene retter sitt primære fokus. For affektbevissthets-

modellen ligger dette primærfokuset på organiseringen og den adaptive fungeringen til den 

prototypiske affektprosessen. Mentalisering og refleksiv funksjon blir i denne modellen 

ansett for å være en integrert del av denne organiseringen (Solbakken et al., 2011a). På den 

andre siden er kjernen i mentaliseringsmodellen evnen til å representere og attribuere 

motivasjonelle tilstander til seg selv og andre. I modellen blir affektintegrasjonsprosesser 

konseptualisert som en del av begrepet mentalisert affektivitet. Mentalisert affektivitet ble 

definert av Fonagy et al. (2002) som en mer moden kapasitet for affektregulering, hvor en er 

bevisst på ens affekter i øyeblikket, mens man er i den affektive tilstanden. 

 Fokuset på refleksjoner rundt andres mentale tilstander er således mer eksplisitt i 

mentaliseringsmodellen, mens hovedvekten i affektbevissthetsmodellen ligger på refleksjoner 

rundt egne affekter og hvordan dette påvirker vår forståelse av andre. Videre systematiserer 

modellen for mentalisering begreper som tankerepresentasjoner, intensjoner, ønsker og mål. I 

affektbevissthetsmodellen omtales disse begrepene på en mindre systematisk måte. Disse 

forskjellene i hvor hovedfokuset ligger, gir modellene ulik forklaringsverdi. 

Mentaliseringsmodellen gir en grundig beskrivelse av attribusjonsfenomener. 

Affektbevissthetsmodellen på sin side, gir en omfattende beskrivelse av affekters natur, rolle 

og funksjon, og redegjør inngående for affektsystemet og prosessen for affektintegrasjon 

(Solbakken et al., 2011a).  

Relasjonen mellom konseptene refleksiv funksjon og affektbevissthet har blitt undersøkt i 

en studie som så på sammenhengen mellom de to konseptene og mindfullnessbegrepet 

(Falkenström et al., 2014). Som nevnt er det flere teoretiske likheter mellom mentalisering og 

affektbevissthet. Det er også mulig å finne fellestrekk mellom disse konseptene og 

mindfullnessbegrepet. 

 Mentalisering, affektbevissthet og mindfullness deler et fokus på at affekter kan 

reguleres gjennom å være oppmerksom på tanker og følelser man har i øyeblikket, her og nå. 

Reguleringen blir mulig ved at man retter oppmerksomheten med en nysgjerrighet og 

intensjon om å finne nye perspektiver på tanker og følelser. Disse tre konseptene deler et 

fokus på oppmerksomhetsprosessen og på toleranse eller aksept for tanker og følelser, 

fremfor at fokuset ligger på det spesifikke tankeinnholdet (Falkenström et al., 2014).  
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I den nevnte studien brukte Falkenström og kolleger en utvidet versjon av 

affektbevissthetsintervjuet, ACI- S/O, tilpasset for også å inneholde mål på bevissthet for 

affekter observert hos andre (Lech et al., 2008). Denne tilpasningen ble gjort på bakgrunn av 

empiriske undersøkelser som har funnet at bevissthet rundt egne affekter i stor grad korrelerer 

med bevissthet for andres affekter (Lech et al., 2008). Resultatene av studien viste en liten, 

men statistisk signifikant positiv korrelasjon mellom mentalisering og mindfullness. 

Interessant nok ble det, mot forskernes forventning, ikke funnet noen statistisk signifikant 

korrelasjon mellom skårene på ABI og mentalisering eller mindfullness.  

En forklaring på den manglende korrelasjonen mellom skårer for mentalisering og 

affektbevissthet kan være at affektbevissthet i øvre delen av skåringskalaen reflekterer en mer 

moden kapasitet for mentalisert affektivitet, mens refleksiv funksjon først og fremst 

representerer en nedre buffer mot traume og motgang. Resultatet kan også tolkes som en 

indikasjon på at konseptet affektbevissthet i større grad skiller seg fra mentalisering og 

mindfullness enn tidligere antatt (Falkenström et al., 2014). 

 

1.6 Intersubjektivitet 
 I likhet med tilknytningsteori og mentalisering, er også intersubjektivitet forankret i 

empirisk forskning på utviklingsprosesser og gjensidighet som nøkkelelementer i dannelsen 

av en forståelse av seg selv og sine opplevelser (Hansen, 2012; Trevarthen & Aitken, 2001). 

Intersubjektivitet er et relasjonelt begrep, og har blant annet blitt fremhevet av den anerkjente 

psykoanalytikeren og spedbarnsforskeren Daniel N. Stern (Hansen, 2013). Stern (2005) 

mener at mennesker er født med en evne til å delta i andres opplevelser, og definerer 

intersubjektivitet som en kapasitet til å dele, vite, forstå, ha empati med, føle, resonere med, 

og delta i den subjektive opplevelsen til en annen. I Norge har Bjørg Røed Hansen spilt en 

viktig rolle for å integrere begrepet i en moderne psykoterapiforståelse (Johns og Svendsen, 

2016). Intersubjektivitet beskriver et opplevelsesfellesskap mellom to mennesker, her og nå, 

hvor det kan være følelser, oppmerksomhetsfokus, tanker, fysiske holdninger, tonefall, 

talerytme, og ansiktsuttrykk som deles (Hansen, 2012; Stern, 2005). Denne delingen 

inkluderer således både verbal og nonverbal kommunikasjon.  

 En viktig prosess i det intersubjektive rommet mellom to personer, er delingen av 

affektive tilstander. Ifølge Stern (1985) er det flere viktige steg som må finne sted for at 

denne delingsprosessen skal gjennomføres. For det første må en omsorgsperson klare å lese 

barnets følelsestilstand. Hos spedbarn vil denne følelsestilstanden vises nonverbalt, gjennom 
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ytre atferdstegn. Videre er det nødvendig at omsorgspersonen viser en atferd som ikke er en 

direkte imitasjon av spedbarnet, men som allikevel korresponderer med spedbarnets uttrykk. 

Til sist må spedbarnet være i stand til å forstå at denne korresponderende responsen fra 

omsorgspersonen har en sammenheng med den opprinnelige opplevelsen spedbarnet hadde, 

og ikke kun er en imitasjon. Det er kun gjennom disse stegene at den enes opplevelsestilstand 

kan bli delt av den andre, og at de begge kan sanse, uten å kunne bruke språk, at det har 

skjedd en transaksjon. Denne prosessen gir opphav til det som Stern har kalt affektinntoning 

(1985, 2010).  

  Affektinntoning beskriver omsorgspersonens intensjon om å dele barnets subjektive 

opplevelse, barnets indre tilstand, fremfor barnets atferd. Stern kaller endringer i barnets 

tilstandsaktivering for vitalitetsaffekt eller vitalitetsform (Stern, 2010). Vitalitetsaffekter 

antas å være selve grunnlaget for fornemmelsen av å være i live. Begrepet beskriver 

aktiveringen som forekommer ved alle våre erfaringer og opplevelser, og integrerer fem 

grunnleggende elementer: bevegelse, tid, rom, intensitet/kraft og intensjon. Det kan 

sammenlignes med en stemning vi kan kjenne på, som kan gjenkjennes på tvers av 

sanseinntrykk. Disse vitalitetsaffektene er en sentral del av det vi kommuniserer med andre, 

og gir utgangspunktet for hvordan mennesker gjensidig påvirker hverandre (Hansen, 2012). 

Ifølge Stern har implisitt affektkommunikasjon stor betydning for at barnet opplever å dele en 

indre følelsesverden.  

 Med bakgrunn i kunnskap om samspillet mellom spedbarn og deres nære 

omsorgspersoner kan utviklingsprosesser forstås ut fra en transaksjonsmodell (Sameroff, 

2010). Ifølge en slik modell blir barns utvikling og endring ansett for å være en dynamisk og 

aktiv prosess, hvor biologiske, emosjonelle og miljøfaktorer påvirker utviklingen i et 

kontinuerlig samspill (Johns & Svendsen, 2016). Begrepet utviklingspsykopatologi beskriver 

skjevutvikling som følge av feiltilpasninger av transaksjoner over tid. Ifølge dette 

perspektivet ansees psykologiske vansker for å være utviklingsskapte, heller enn iboende i 

individet. Vanskene reflekterer en rekkefølge av tilpasninger som utvikler seg over tid, etter 

de samme prinsippene som styrer normalutvikling.  

 

1.6.1 Tidsavgrenset intersubjektiv barneterapi (TIB) 
Intersubjektivitet har også blitt utviklet som en forståelsesramme innen psykoterapi. 

Innenfor denne forståelsesrammen trekker man linjene fra hvordan barn utvikler seg i 

samspill med nære omsorgspersoner, til hvordan barn kan utvikle seg i relasjonen til 
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terapeuten i terapirommet. Et slikt utviklingsperspektiv har sammen med det intersubjektive 

kunnskapsgrunnlaget gitt et grunnlag for å se terapi med barn som en utviklingsprosess, 

heller enn en reparasjonsprosess. Terapi kan således ansees som utviklingshjelp (Hansen, 

2012). I TIB er man opptatt av hvordan subjektiv erfaring, og en opplevelse av gjensidig 

utveksling, kan være viktig for barnets selvutvikling og relasjonelle utvikling. Tanken er at 

barnets forhold til seg selv og andre endres gjennom samspill og gjensidig regulering. Et 

gjensidig samspill bidrar til at det dannes indre mønstre og representasjoner av relasjoner i 

barnet. Disse mønstrene og representasjonene konstrueres kontinuerlig og kan rekonstrueres 

(Johns & Svendsen, 2016). Å jobbe med barns foreldre underveis i terapi, og å bedre deres 

mentaliseringsevne, vil også være viktig for å ivareta barnets utviklingsmuligheter videre. 

I tråd med utviklingspsykopatologiperspektivet må hvert enkelt barn forstås ut fra sin 

unike utviklingshistorie. Begrepet ekvifinalitet beskriver hvordan samme feiltilpasning, 

eksempelvis et symptom, kan være et resultat av ulike utviklingsveier. Dette vil gi grunnlag 

for at to barn med samme symptom kan ha nytte av forskjellige intervensjoner i terapi. 

Samme utviklingsspor eller risikofaktor kan også over tid gi ulike problemmønster, noe som 

beskrives av begrepet multifinalitet (Johns & Svendsen, 2016). I terapien er det derfor viktig 

med et nært samspill med barnet, og dette brukes systematisk for å fasilitere utvikling. 

Samspillet mellom barnet og terapeuten blir et viktig verktøy, som brukes på et målrettet vis. 

Dette innebærer at terapeuten tar utgangspunkt i mikroprosesser i barnets aktivitet. 

Terapeuten strukturerer seg etter barnets rytme, intensitet og utrykksmodalitet, og toner seg 

inn på barnets affekter (Johns & Svendsen, 2016).  

 Gjennom terapien ønsker man å hjelpe barnet tilbake i sitt utviklingsspor, slik at barnets 

egen selvutvikling kan få fortsette også etter endt terapi. Terapeuten ønsker å framheve 

barnets egne følelser og opplevelser som meningsfulle, og åpne for nye eller utvidede 

opplevelser eller alternative handlingsmuligheter (Haugvik & Johns, 2006). 

Metodisk sett er TIB en strukturert terapimetode, hvor terapeut, barn og foreldre blir 

enige om rammeverk og terapifokus. Dette fokuset formuleres metaforisk ut fra en forståelse 

av barnets utviklingsbehov. Gjennom affektive utvekslinger, lek og samtaler ønsker man at 

både barnet og foreldrene skal få hjelp til å se barnets indre følelser som vanskene kan være 

forankret i. Samtidig ønsker man å bedre barnets emosjonsregulering, og gjøre barnet bedre i 

stand til å forstå de kroppslige signalene for emosjonell aktivering, og til å kunne 

differensiere bedre mellom ulike opplevelser. Med dette ønsker man å at barnet skal fremstå 

mer vitalt og tydeligere for seg selv og andre, slik at samspill og kommunikasjon blir enklere 

(Johns & Svendsen, 2016). Dette er i tråd med det terapeutiske rasjonale bak 
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affektbevissthetsmodellen. 

 Affektintegrasjon har flere sentrale aspekter som sammenfaller med begrepet 

emosjonsregulering. Emosjonsregulering regnes for å være et grunnfenomen i TIB. Slik det 

fremgår av ordlyden, brukes begrepet emosjonsregulering ofte om prosessene hvor affekter 

reguleres. I den mest utbredte omtalen omfatter begrepet imidlertid ikke prosessene hvor 

affektene regulerer andre domener for fungering, og det skiller seg derfor fra 

affektbevissthetsmodellen (Taarvig et al., 2015). Det bør likevel bemerkes at noen mindre 

utbredte perspektiver på emosjonsregulering ligger nærmere affektbevissthetsmodellen (se 

Cole & Deater-Deckard, 2009). Et annet aspekt som skiller affektbevissthetsmodellen fra 

modeller for emosjonsregulering er den høye graden av differensiering mellom affekter 

(Taarvig et al., 2015).  

 Det er utført empiriske studier av TIB fra barnets, foreldrenes og terapeutens perspektiv. 

Blant annet ble det gjennomført en serie av studier basert på både kvalitative intervjuer og en 

rekke kvantitative vurderingsskalaer for symptomer og vansker, av Haugvik (2013) og 

Haugvik og Johns (2006, 2008). Disse studiene har vist positivt utfall av terapiforløpet, både 

målt gjennom symptomtrykk og subjektiv opplevelse av endring. Eksempelvis viste 

resultatene at foreldrene hadde positive opplevelser av terapien, de fikk et nytt perspektiv på 

situasjoner som oppstod i familien, og de så positive endringer hos barnet. Foreldrene fortalte 

også at de ble mer opptatt av å forstå barnets ulike uttrykk i løpet av terapien, og at barna i 

større grad var i stand til å uttrykke og dele sine følelser og opplevelser. Funnene indikerte at 

TIB gir foreldre en mulighet for refleksjon og mentalisering, som vi har kunnskap om at har 

betydning for barns mentale helse (Haugvik, 2013; Haugvik & Johns, 2006, 2008). 

 Det ble også gjort en siste studie i denne serien, som undersøkte terapiprosessen fra 

terapeutens perspektiv (Haugvik & Mossige, 2017). I denne studien var man opptatt av 

hvordan terapeuten evaluerte terapiprosessen og hvilke terapeutiske oppgaver som er viktige i 

en slik prosess. Resultatene viste at aktive intervensjoner og refleksjoner gjort av terapeuten 

kan ha positiv påvirkning på prosessen. Dette inkluderer intervensjoner som bidrar til en 

trygg relasjon og god allianse, og terapeuten vurderte terapirelasjonen som svært god 

gjennom hele terapiprosessen for de tre barna som deltok i studien.  

 Haugvik og Mossige (2017) identifiserte flere terapeutoppgaver som var sentrale for å 

fasilitere regulering av barnets atferd, følelser og tanker. Blant annet fant de at det var 

betydningsfullt at terapeuten tonet seg inn mot barnet på en måte som åpnet for intersubjektiv 

deling, og at barnets uttrykk, følelser, tanker og opplevelser ble utforsket, eksempelvis 

gjennom lek. Det var også av betydning at terapeuten hadde fokus på å forstå barnets 
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emosjonelle tilstand og følelsesuttrykk, og på å hjelpe barnet med å regulere sine følelser.  

 Det er altså evidens for at de ulike prosessene som inngår i TIB har betydning for utfallet 

av et terapiforløp, og at metoden kan hjelpe barn og deres familie til å øke sin evne til å 

forstå, håndtere og regulere emosjoner. Samtidig er det begrenset hvilke spesifikke 

terapeutiske konklusjoner som kan trekkes basert på dette materialet. Det er mulig at 

terapiutfallet først og fremst kan ha blitt påvirket av faktorer som har blitt identifisert som 

virkningsfulle fellesfaktorer på tvers av terapimetode, og at prosessene i TIB bidrar til å 

styrke disse faktorene. 

 Betydningen av allianse har blitt trukket frem som en av de viktigste virkningsfaktorene i 

psykoterapi, på tvers av terapiretning (Lambert, 2013). Dette funnet har blitt bekreftet for 

ulike terapimetoder og pasientgrupper, og metaanalyser har gitt evidens for at terapialliansen 

også korrelerer med utfall av terapi for barn, ungdommer og familier (Norcross & Wampold, 

2011; Shirk, Karver & Brown, 2011). Den mest kjente definisjonen av allianse, utviklet av 

Bordin (1979), fremhever at de viktigste bestanddelene er enighet om oppgavene og 

metodene i terapirommet, målet for terapien og båndet mellom terapeut og klient. Dette 

båndet kan ansees for å være den affektive siden ved alliansen. Ifølge Shirk og medarbeidere 

(2011) er det emosjonelle båndet den viktigste faktoren for alliansen i barneterapi, og de 

hevder at terapeutens oppmerksomme holdning, inntoning og evne til å skape trygge rammer 

er nøkkelelementer i endring hos barn. Dette er i tråd med forskningsfunnene og tankegangen 

bak TIB-modellen.  

 Metodekritisk sett er det en mulighet for at terapeutens evalueringer ble påvirket av 

vissheten om at de ville bli brukt i et forskningsprosjekt. Det er også vanskelig å utelukke om 

terapeutens visshet om at både barn og foreldre skulle fylle ut ulike vurderingsskjemaer for 

allianse, kan ha påvirket terapeutens atferd på en måte som hadde en indirekte påvirkning på 

vurderingene til barna og deres foreldre.  

 

1.7 Forskningsspørsmål 
Formålet med denne oppgaven er å utforske om det forekommer endringer i 

affektbevissthet hos barn gjennom tidsavgrenset intersubjektiv barneterapi, og hvilke 

endringer utviklingen eventuelt består i. Basert på de presenterte antagelsene til 

affektbevissthetsmodellen og studier av disse, antyder evidens at affektbevissthet har 

betydning for psykisk helse og emosjonell fungering. Det er også fremlagt empiri som 

underbygger validiteten og reliabiliteten til ABI, og forskning som har konkludert med at 
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dette intervjuet kan være nyttig å bruke i terapeutisk behandling av barn. Taarvig og kolleger 

(2015, 2016a, 2016b) fant at barn med internaliserende vansker spesielt kan streve med 

affektene frykt, skam, skyldfølelse og sinne, og at evnen til å oppleve affekt kan være 

sterkere enn evnen til å uttrykke affektive erfaringer hos disse barna. 

Forskning på prosesser for emosjonell utvikling fremhever også betydningen av 

emosjonell og relasjonell kompetanse for psykisk helse og adaptiv fungering, og peker på at 

relasjonelt samspill tidlig i livet er viktig for utviklingen av slike evner. Et slikt 

utviklingsperspektiv er grunnlaget bak TIB. Det kan se ut til at det er en likeartet rasjonale 

bak TIB og affektbevissthetsmodellen. Ut fra begge perspektivene er man opptatt av å bruke 

terapi til å styrke individets evne til å integrere emosjonelle og kognitive prosesser på en 

funksjonell måte, slik at individet kan fremstå tydelig for seg selv og andre, og være vitalt. 

Dette målet går i begge modellene foran reduksjon i psykiske symptomer. Basert på de to 

modellene kan det derfor være grunnlag for å anta at barn som deltar i TIB vil utvikle økt 

affektbevissthet, og at det kan være hensiktsmessig å bruke ABI som et mål på endring i 

terapi. Det er nærliggende å tenke seg at en økning i affektbevissthet vil kunne vise seg 

gjennom høyere affektbevissthetsskårer ved endt terapi. Basert på antagelsen om at endring 

gjennom TIB vil påvirke barnets utviklingssti, slik at barnet kan videreutvikle seg på egen 

hånd i samarbeid med sine foreldre, vil en hypotese også være at økningen i affektbevissthet 

vil fortsette i tidsrommet etter behandling.   

 Denne hovedoppgaven søker å finne svar på et todelt forskningsspørsmål, hvorav det 

første spørsmålet er: Forekommer det en økning i affektbevissthet hos barn med 

internaliserende vansker gjennom et terapiforløp med tidsavgrenset intersubjektiv 

barneterapi, og oppnår barna i utvalget tilsvarende affektbevissthet som en 

kontrollgruppe ved t2 og t3? Det andre forskningsspørsmålet er tredelt, og basert på funn 

fra studiene til Taarvig et al. (2015, 2016a, 2016b): Viser barna lav affektbevissthet for 

affektene skam, skyld, frykt og sinne ved t1? Blir barnas affektbevissthet for disse 

affektene høyere frem til t2 og t3? Tyder skårene til utvalget på at evnen til å oppleve 

affekt er bedre enn evnen til å uttrykke affektive erfaringer? 
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2 Metode 
Forskningsdesignet anvendt i denne oppgaven bygger på en longitudinell undersøkelse av om 

det forekommer endringer av affektbevissthet hos barn som har gjennomgått et 

behandlingsforløp med tidsavgrenset intersubjektiv barneterapi ved en barne- og 

ungdomspsykiatrisk poliklinikk. For å måle og undersøke eventuell endring i 

affektbevissthetsnivå anvendes skårer fra affektbevissthetsintervju fra tidspunkt for pre-test 

før behandling (t1), post-test ved behandlingsavslutning (t2) og re-test ett år etter avsluttet 

behandling (t3). Disse dataene har blitt analysert gjennom en kvantitativ tilnærming. Det har 

tidligere blitt gjort flere studier av affektbevissthet hos voksne i terapi. På barneterapi 

foreligger det generelt sett mindre forskning. Det finnes noen studier som har sett på 

affektbevissthet hos barn i terapi, men flertallet av disse studiene er enten kvantitative studier 

som er gjort kun på ett måletidspunkt, eller kvalitative studier med et mindre utvalg på en til 

tre barn. Forskningsdesignet er illustrert i figuren nedenfor. 

!
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Figur 1. Visuell presentasjon av forskningsdesign 
)

2.1 Utvalg 
Denne oppgavens utvalg bestod av ti barn, som på det første måletidspunktet var mellom 

10 og 12 år. Av disse ti var det tre jenter og syv gutter. De var alle henvist til den barne- og 

ungdomspsykiatriske klinikken ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) 

eller en poliklinikk for psykisk helsevern for barn og unge ved Akershus universitetssykehus.  

!

2.2 Etikk 
Datainnsamlingen er godkjent av Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig 

forskningsetikk (REK, se vedlegg 3). Av den grunn ble det ikke sendt inn noen egen søknad 

til REK for denne hovedoppgaven. Forskningsprosjektet er også i tråd med 

Klinisk!gruppe!

!
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Helsinkideklarasjonens anbefalinger (World Medical Association, 2013). Deltagernes 

foreldre ga skriftlig samtykke til deltagelse i prosjektet, og både foreldre og barn måtte selv 

ønske å delta.  

 

2.3 Datainnsamling 
Datainnsamlingen til denne oppgaven ble gjort i forbindelse med et større 

forskningsprosjekt ved NTNU. Forskningsprosjektet rekrutterte barn med internaliserende 

symptomer, som ut fra skåring på Child Behavior Checklist (CBCL) (Achenbach & Rescorla, 

2001) lå i subklinisk eller klinisk område for internaliserende vansker (angst, depresjon eller 

somatisering). 40 barn mellom 9 og 13 år ble henvist til prosjektet gjennom familietjenester, 

klinikker for psykisk helse, skolehelsetjenesten, fastlege eller foreldre.  

 Barna deltok i et forløp med tidsavgrenset intersubjektiv barneterapi over 12 timer, ved 

den barne- og ungdomspsykiatriske klinikken ved NTNU eller en poliklinikk for psykisk 

helsevern for barn og unge ved Akershus universitetssykehus. Behandler var enten en erfaren 

terapeut eller en student i tett veiledning og oppfølging av en erfaren terapeut, og det ble 

gjennomført videoopptak av alle terapitimer. Det ble gjennomført affektbevissthetsintervjuer 

før, rett etter og ett år etter behandling. Samtlige intervjuer og påfølgende skåring ble 

gjennomført av samme erfarne terapeut, med god trening i å gjennomføre intervjuet. Denne 

terapeuten var ikke kjent med terapimetoden som ble benyttet i forskningsprosjektet. 

Intervjuene ble gjort over en periode fra 2014 til 2016.  

 Det ble også rekruttert 28 deltagere til en kontrollgruppe fra lokale skoler i Trondheim i 

det overordnede forskningsprosjektet. Inklusjonskriterier i kontrollgruppen var at barna ikke 

hadde forhistorie med henvisning til mental helsehjelp for atferdsvansker eller emosjonelle 

vansker, og at barna skåret innenfor normalområdet på CBCL. Disse barna tilhørte samme 

aldersgruppe som barna i eksperimentgruppen, og ble intervjuet og skåret ut fra 

affektbevissthetsintervjuet ved t1 og t2. Dette ble gjort for å gi et viktig 

sammenligningsgrunnlag for affektbevissthetsskårene til det kliniske utvalget, og for å 

kontrollere for eventuelle effekter av re-test og tid. Større analyser gjort i det overordnede 

forskningsprosjektet vil også bli anvendt som sammenligningsgrunnlag i denne 

hovedoppgavens analyse (Fiskum et al., 2017). 
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2.4 Affektbevissthetsintervju for barn  
Affektbevissthetsintervju for barn er et semistrukturert intervju, konstruert for å måle 

integrasjonen av ti affekter: interesse, glede, frykt, sinne, avsky, skam, tristhet, misunnelse, 

skyldfølelse og ømhet (Taarvig et al., 2015). Intervjuet er basert på ABI for voksne som 

omfatter 11 affekter (Monsen & Solbakken, 2013). Under gjennomføringen av intervjuet i 

forskningsprosjektet viste flere av barna vansker med å forstå og besvare spørsmål tilknyttet 

affekten avsky. Denne affekten ble derfor ikke inkludert i resultatene.  

 I likhet med voksenversjonen av intervjuet, utforsker versjonen utarbeidet for barn fem 

aspekter ved hver affekt: Scener (1), oppmerksomhet (2), toleranse (3), emosjonell 

ekspressivitet (4) og begrepsmessig ekspressivitet (5):  

1. Scener refererer til stimuli eller kontekst som utløser aktivering av den spesifikke affekten 

(Tomkins, 1995; Monsen & Monsen, 2000).  

2. Oppmerksomhet omhandler i hvilken grad man er oppmerksom på og gjenkjenner 

kroppslige og mentale tegn assosiert med spesifikke affekter (Taarvig et al., 2015).  

3. Toleranse viser til hvilken påvirkning affektiv aktivering har på individet og hvilke 

viljestyrte og ubevisste strategier en har for å håndtere affekten. Dette aspektet omhandler 

også hvorvidt en evner å benytte seg av affektive signaler som informasjon som gir mening 

til omverden, en selv og andre (Taarvig et al., 2015). 

4. Emosjonell (nonverbal) ekspressivitet referer til å eksplisitt uttrykke, vedkjenne eller eie 

affektive tilstander. Aspektet inkluderer hvorvidt en kan vise nyanserte uttrykk gjennom 

kroppslig holdning, stemmeleie eller ansiktsuttrykk (Taarvig et al., 2015). 

5. Begrepsmessig (verbal/konseptuell) ekspressivitet innebefatter evnen til å eksplisitt utrykke 

tydelige og nyanserte semantiske beskrivelser av affekt verbalt (Taarvig et al., 2015). 

 Intervjuet er utarbeidet for å utforske disse fem integrerende aspektene ved hver affekt, 

og tar for seg en affekt av gangen. Gjennomføringen av intervjuet begynner med at 

respondenten først blir bedt om å fortelle om en scene hvor personen har opplevd den 

aktuelle affekten. Deretter stilles spesifikke oppfølgingsspørsmål om de integrerende 

aspektene, basert på beskrivelsen av den relevante scenen.  

  

Skåring av intervjuet. For å vurdere barnas affektintegrasjon for hver affekt anvendes 

det observatørbaserte skåringsskalaer (ABS) tilpasset intervjuet (Monsen & Solbakken, 

2013). Ut fra hver skala skåres barna fra 1 til 9. En skåre på 9 reflekterer det høyeste nivået 

av affektbevissthet, mens en skåre på 1 reflekterer det laveste. En skåre på 5 tilsier middels 
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nivå. Hver poengskala gir en operasjonalisering av skårene og en utdyping av hva som inngår 

i hver kategori (se vedlegg 1). I rapporteringen av resultatene vil skårer på 1-3 bli betraktet 

som lave, 4-5 som middels og 6-9 som høye.  

 

Empiriske undersøkelser. Det ble gjennomført en pilotstudie for å undersøke om barn 

som følger normalutvikling ville være i stand til å forstå spørsmålene stilt i intervjuet 

(Taarvig et al., 2015). Dette ble gjort med ti ikke-henviste barn i 10 års alder fra en vanlig 

skoleklasse. Ti følelseskategorier ble inkludert. Affektene avsky og forakt ble undersøkt som 

én affektkategori. Resultatet viste at barna evnet å forstå, og gi relevant respons på, alle 

spørsmålene for de fem ulike aspektene av affektintegrasjon for hver spesifikk affekt 

inkludert i intervjuet. Denne pilotstudien ga grunnlag for å gjennomføre noen aldersrelaterte 

tilpasninger. Deretter ble intervjuguiden også prøvd ut i en klinisk studie som inkluderte 30 

barn på 11 år, henvist til spesialisthelsetjenesten i forbindelse med internaliserende vansker. 

Resultatet underbygget at også disse barna forstod intervjuspørsmålene og ga relevante og 

meningsfulle svar (Taarvig et al., 2015).  

 De psykometriske egenskapene til intervjuet har også blitt undersøkt. I Taarvig og 

kollegers studie (2015) var det to erfarne og kvalifiserte terapeuter som gjennomførte 

affektbevissthetsintervjuet. I tillegg administrerte terapeutene en gruppe spørreskjemaer, 

gjennomgikk vurderingssamtaler med barn og foreldre, og innhentet anamnestiske 

opplysninger. Spørreskjemaene anvendt i studien var ASEBA for barn (11-18 år), foreldre og 

lærer (Achenbach’s system for Empirically Bases Assessment, ASEBA: Youth Self-Report, 

Child Behaviour Checklist, Teacher’s Report (Achenbach & Rescorla, 2001) og Social Skills 

Rating System (SSRS), sin versjon for barn, foreldre og lærere (Gresham & Elliot, 1984; 

Ogden, 1995). De inkluderte barna var henvist til to barne- og ungdomspsykiatriske klinikker 

for plager knyttet til angst/fobi, depresjon og somatikk. De hadde et evnenivå innenfor 

normalområdet og representerte samtlige sosioøkonomiske grupper.   

 Resultatet viste høy grad av inter-rater reliabilitet, med en interkorrelasjonskoeffisient på 

.88 (Shrout og Fleiss, 1979). Dette indikerer at affektbevissthetsintervjuet tilpasset for barn 

gir pålitelige skårer. Studien så også på intervjuets ytre validitet ved å undersøke relasjonen 

mellom skårer på affektbevissthetsintervjuet og ulike eksterne kriterier for mental helse, og 

fant signifikante sammenhenger mellom affektbevissthetsskårer og depresjon, angst, aspekter 

ved sosial kompetanse og generelt evnenivå.  

Det er samsvar mellom studiens funn av tilfredsstillende inter-rater reliabilitet på alle 

nivåer, og funn fra tidligere studier utført på voksne (Monsen et al, 1996; Solbakken et al., 
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2011b). De konsistente relasjonene mellom affektbevissthetsskårene og mål på eksterne 

kriterier samstemmer også med resultater fra tidligere studier av voksne med psykiske 

forstyrrelser (Monsen et al, 1996; Solbakken et al., 2011b) og studier av barn der det er brukt 

lignende begreper (Taarvig et al., 2015).  

I vurderingen av resultatene fra studien er det viktig å bemerke begrensninger som gis 

ved at utvalget kun består av 30 barn, og at det ikke er inkludert en referansegruppe med 

ikke-henviste barn. Videre kan det også være verdt å merke seg at studien er gjennomført av 

én eller flere forskere som har vært med på å utvikle modellen og intervjuet som ble testet, og 

være bevisst påvirkningen dette eventuelt kan ha hatt på resultatene og tolkningen av dem.  

 

2.5 Tidsavgrenset intersubjektiv barneterapi 
Denne oppgaven har som formål å belyse endring som følge av psykoterapeutisk 

behandling. Intervjusubjektene som er inkludert i oppgaven har deltatt i tidsavgrenset 

intersubjektiv terapi for barn. Metodisk sett er dette en strukturert terapimetode, hvor 

terapeut, barn og foreldre blir enige om rammeverk og terapifokus i løpet at de første 

terapitimene. Terapien går over 10-12 timer. Barnet har individuelle terapitimer med 

barneterapeut, og det gis foreldresamtaler parallelt. Innen tidsavgrenset intersubjektiv 

barneterapi er terapeuten blant annet opptatt av at endring kan skje ved at det dannes et felles 

fokus på følelser, og at barnets oppmerksomhet og initiativ følges tett av terapeuten. 

Empiriske studier har vist positivt utfall av TIB fra barnets, foreldrenes og terapeutens 

perspektiv (Haugvik, 2013; Haugvik & Johns, 2006, 2008). 

)

2.6 Analyser av datamaterialet 
For å undersøke hvorvidt det har forekommet en endring i affektbevissthetsskårene hos 

barna som har gjennomgått terapi, har skårene blitt bearbeidet og analysert ved bruk av Excel 

og IBM SPSS. Excel har blitt anvendt til systematisering av skårer og grafiske fremstillinger 

av data, og ved bruk av IBM SPSS har det blitt gjennomført analyser av deskriptiv statistikk 

og statistiske variansanalyser. Ettersom utvalget består av barn som ved tre ulike 

måletidspunkter har blitt vurdert ut fra samme måleinstrument, ABI, ble det vurdert at en 

enveis repeterte målinger ANOVA var mest hensiktsmessig for å måle endring i gruppens 

gjennomsnittsskåre over de tre måletidspunktene. Måletidspunkt ble brukt som uavhengig 

variabel, og affektbevissthetsskårer var avhengig variabel i analysen.  
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I analysen av datamaterialet vil det ved flere tilfeller anvendes ulike statistikker, blant annet 

aritmetisk gjennomsnitt og parametriske tester. Det er mulig å diskutere hvorvidt det er 

hensiktsmessig å bruke et slikt mål på sentraltendens og slike metoder på dette datamateriale. 

En affektbevissthetskåre på 4 tilsier en høyere affektbevissthet enn en skåre på 3, men det er 

ikke mulig å kvantifisere avstanden mellom en skåre på 2 og 3, og en skåre på 3 og 4. Bruken 

av slike statistikker kan også problematiseres av at utvalget kun er på 10 subjekter.  
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3 Resultater 
3.1 Endring i total affektbevissthet 
3.1.1 Forekommer det endring i affektbevissthet hos barna i utvalget 

gjennom terapi? 
For å undersøke endring over de tre måletidspunktene så jeg på alle barnas totalskårer for 

affektbevissthet på de tre ulike måletidspunktene, vist gjennom tabell 1. 
 
Tabell 1. Barnas totalskårer for hver affekt på de tre ulike måletidspunktene, gjennomsnittlig skåre for hver 
affekt på de tre ulike måletidspunktene, samt gjennomsnittlig endring mellom måletidspunktene i skåreverdi for 
hvert barn og hver affekt. I tabellen benyttes en desimal. Avrundinger gjort i den forbindelse kan ha påvirket 
hvordan verdiene i tabellen fremstår. 

T1 Total affekt            
 interesse behag frykt sinne skam tristhet misunnelse skyldfølelse ømhet Total Gj.snittlig!økning!nx!t1!til!t2 

n1 4.5 4.3 5.3 2.8 3.8 4.0 2.8 5.0 4.3 4.1 -0.3 
n2 6.3 4.0 3.3 4.3 1.8 4.5 1.3 3.0 7.8 4.0 0.9 
n3 2.0 2.0 1.3 2.3 1.0 1.3 1.0 1.0 2.0 1.5 2.8 
n4 4.0 5.0 5.0 3.5 1.0 4.0 2.0 3.5 4.3 3.6 0.3 
n5 4.5 5.0 3.8 3.3 3.5 2.8 3.3 3.3 6.8 4.0 -0.8 
n6 4.5 4.5 4.8 2.3 1.0 2.5 1.3 2.8 4.0 3.1 0.9 
n7 2.5 2.8 3.8 2.8 1.8 2.8 2.3 1.8 4.5 2.8 1.3 
n8 3.8 4.5 3.8 3.0 2.8 2.8 1.0 4.5 5.3 3.5 -0.1 
n9 4.5 4.3 3.8 2.5 3.3 3.5 2.8 3.8 2.8 3.4 0.4 

n10 1.8 2.5 1.5 2.8 3.0 2.5 1.0 2.8 2.0 2.2 0.2 
Total 3.8 3.9 3.6 2.9 2.3 3.1 1.9 3.1 4.4 3.2  

Gj.snittlig økning 
affekt t1 til t2 0.7 0.7 0.1 0.4 0.9 0.9 0.6 0.2 0.5  0.6 

            
T2 Total affekt           

 interesse behag frykt sinne skam tristhet misunnelse skyldfølelse ømhet Total Gj.snittlig!økning!i!nx!t2!til!t3 
n1 4.5 5.5 4.5 2.8 3.0 4.8 3.0 1.5 4.8 3.8 0.8 
n2 5.8 5.5 4.3 4.0 4.3 5.8 1.0 7.0 6.8 4.9 -0.1 
n3 5.0 4.5 3.5 5.0 3.0 4.3 4.3 3.3 5.8 4.3 -0.6 
n4 4.8 5.3 3.8 4.8 3.5 3.3 1.8 3.3 5.0 3.9 0.6 
n5 4.0 2.8 3.0 3.0 3.3 4.3 1.5 2.5 4.3 3.2 1.4 
n6 6.0 5.3 4.5 2.3 3.3 3.3 2.8 3.3 5.0 3.9 -0.2 
n7 3.0 4.5 5.5 4.0 2.3 4.0 3.8 4.3 4.8 4.0 0.8 
n8 5.3 4.8 3.0 1.8 3.3 3.3 2.0 2.0 4.8 3.3 0.5 
n9 4.5 4.8 3.3 2.8 4.0 4.3 3.3 3.8 4.5 3.9 0.1 

n10 2.5 2.5 2.0 3.0 2.3 2.8 1.0 2.5 3.0 2.4 1.5 
Total 4.5 4.5 3.7 3.3 3.2 4.0 2.4 3.3 4.9 3.8  

Gj.snittlig økning 
affekt t2 til t3 0.3 0.2 0.6 1.2 0.3 0.1 0.2 1.1 0.4  0.5 

            
T3 Total affekt           

 interesse behag frykt sinne skam tristhet misunnelse skyldfølelse ømhet Total Gj.snittlig økning i nx t1 til t3 
n1 5.3 4.5 4.3 4.5 3.8 4.5 4.5 4.8 5.0 4.6 0.5 
n2 5.0 5.3 5.0 5.8 4.3 4.8 2.8 5.0 6.0 4.9 0.9 
n3 4.3 4.5 4.5 3.3 2.5 4.3 1.0 4.0 4.5 3.6 2.1 
n4 5.8 5.3 5.5 4.3 3.0 4.5 2.0 5.0 5.8 4.6 1.0 
n5 4.8 4.5 4.8 4.5 4.0 5.0 4.3 4.3 5.0 4.6 0.6 
n6 5.0 4.8 3.3 4.3 3.3 2.0 2.5 3.3 5.3 3.7 0.7 
n7 5.0 5.3 4.8 5.3 4.0 4.5 4.3 5.0 5.0 4.8 2.0 
n8 4.5 4.8 3.3 4.8 2.8 2.8 2.0 4.5 5.0 3.8 0.3 
n9 4.5 4.5 4.5 4.0 3.5 3.8 2.0 4.0 5.3 4.0 0.6 

n10 4.0 4.3 3.3 4.5 3.8 4.3 1.0 4.0 5.8 3.9 1.7 
Total 4.8 4.8 4.3 4.5 3.5 4.0 2.6 4.4 5.3 4.2  

Gj.snittlig økning 
affekt t2 til t3 1.0 0.9 0.7 1.6 1.2 1.0 0.8 1.3 0.9  1.0 
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Syv av ti barn viste en høyere gjennomsnittlig totalskåre ved t2 sammenlignet med t1. 

Ved t1 skåret barnet med lavest gjennomsnittlige totalskåre for affektbevissthet 1.5 (n3), og 

barnet med høyest gjennomsnittlige totalskåre 4.1 (n1). På dette tidspunktet befant tre av ti 

barns gjennomsnittlige totalskåre seg mellom 4 og 5, fire av ti barns skårer lå mellom 3 og 4, 

og tre av ti barn lå under 3. Den gjennomsnittlige totalskåren på tvers av barna ved t1 var 3.2 

og medianen var 3.5.  

 Ved t2 var den laveste gjennomsnittlige totalskåren 2.4 (n10), mens den høyeste var 4.9 

(n2). Den gjennomsnittlige totalskåren til tre av ti barn lå mellom 4 og 5, seks av ti barns 

skåret mellom 3 og 4, og en av ti skåret under 3. Den gjennomsnittlige totalskåren til barna 

ved t2 var 3.8 og medianen var 3.9. Ved t3 var 3.6 (n3) den lavest gjennomsnittlige 

totalskåren, og 4.9 (n2) den høyeste. Den gjennomsnittlige totalskåren til seks av ti barn lå 

mellom 4 og 5, og fire av ti barn mellom 3 og 4. Ved t3 lå altså ingen barns gjennomsnittlige 

totalskåre under 3. Den gjennomsnittlige totalskåren ved dette måletidspunktet var 4.2 og 

medianen 4.3.  

 En deskriptiv analyse av barnas gjennomsnittlige totalskåre i IBM SPSS ble gjennomført 

for å undersøke om de beskrivende statistikkene endret seg over måletidspunktene. Verdiene 

vises i tabell 2. Spredningen i barnas gjennomsnittskårer (Mean) minket over de tre 

måletidspunktene. Variasjonsbredden (Range) var lik ved t1 og t2, men ble mer enn halvert 

ved t3. Tabellen viser også at variansen (Variance) og standardavviket (Std. Deviation) i 

fordelingen ble gradvis mindre fra t1 til t2 og t3.  

 
Tabell 2. Deskriptiv statistikk for total affektbevissthetskåre på gruppenivå på de tre måletidspunktene 

Måletidspunkt Range Minimum Maximum Mean Std.Deviation Variance 

Total AB t1 2.5 1.5 4.1 3.2 .83818 .703 

Total AB t2 2.5 2.4 4.9 3.8 .67944 .462 
Total AB t3 1.2 3.6 4.9 4.2 .47053 .221 

!

Endring i hvert barns totalskåre. Endringen i affektbevissthet over de tre 

måletidspunktene kommer også frem i kolonnen lengst til høyre i tabell 1, hvor endringen i 

totalskåre er utregnet. Ser man på gjennomsnittlig totalskåre fra t1 til t2, tilsvarte den 

gjennomsnittlige økningen i dette tidsrommet 0.6 i affektskåre. Tabell 1 viser at syv av ti barn 

hadde en positiv endring i affekt fra t1 til t2. Tre barn (n1, n5 og n8) hadde en negativ 

endring i dette tidsrommet. Barnet som økte mest fra t1 til t2 er n3, med en økning på 2.8. 

Barnet med den sterkeste negative utviklingen hadde en nedgang på 0,8. Diskrepansen 
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mellom den sterkeste og svakeste økningen fra t1 til t2 var 3.6.  

 Fra t2 til t3 tilsvarte den gjennomsnittlige økningen i totalskåre 0.5. Også fra t2 til t3 

hadde syv av ti barn en positiv endring, og tre av ti (n2, n3 og n6) hadde en negativ endring. 

Det var imidlertid ikke de samme barna som hadde en negativ endring fra t1 til t2, som fra t2 

til t3. Barnet med størst positiv endring i affektbevissthetsskåre fra t2 til t3 hadde en økning 

på 1.5 (n10). Den sterkeste negative utviklingen i dette tidsrommet var n3, med en nedgang 

på 0.6. Diskrepansen mellom den sterkeste og svakeste økningen fra t2 til t3 var 2.1, mindre 

enn diskrepansen fra t1 til t2. Det var større variasjon mellom barna i hvor mye de endret seg 

fra t1 til t2, enn det var fra t2 til t3. Endringen i gjennomsnittlig totalskåre fra t1 til t3 var 1, 

noe som tilsier at barna i gjennomsnitt økte en kategori på affektbevissthetsskalaen fra 

måletidspunktet før behandling, til et år etter avsluttet behandlingsforløp. Ser man på 

endringen over dette tidsrommet opplevde alle barna økt affektbevissthet. Økningen varierte 

fra 0.3 (n8), til 2.1 (n3).  

 

Endring ut fra affekt. Radene som viser gjennomsnittlig økning for affekt i tabell 1 viser 

at det forekom en økning fra både t1 til t2 og t2 til t3 for alle affektene. Fra t1 til t2 var frykt 

den affekten som økte minst i verdi, mens skam og tristhet var de to affektene som økte mest. 

Fra t2 til t3 økte affekten tristhet minst og affektene sinne og skyldfølelse økte i størst grad. 

Ser man på utviklingen fra t1 til t3 hadde affekten frykt den svakeste positive utviklingen, 

mens affekten sinne hadde den sterkeste utviklingen.  

  

 Signifikansnivå og effektstørrelse. Variansanalysen enveis ANOVA for repeterte 

målinger i IBM SPSS ble anvendt for å undersøke hvorvidt forskjellene mellom utvalgets 

affektbevissthetsskårer på de tre måletidspunktene var statistisk signifikant, og for å estimere 

effektstørrelse. Resultatet av denne analysen viste en signifikant effekt av måletidspunkt, 

Wilks’ Lambda = .23, F(2,8) = 13.65, p = .003 (se tabell 3, vedlegg 4). Dette underbygger en 

sannsynlighet for at det forekom en faktisk endring i affektbevissthet over måletidspunktene. 

Analysen viste også en effektstørrelse oppgitt ved Partial Eta Squared på .773. Ut fra Cohen 

(1988, s. 284-287), som baserer seg på at .01 er en liten effektstørrelse, .06 er moderat, og .14 

er stor, tilsier dette en stor effektstørrelse.  

 Det ble også gjennomført parvise sammenligninger for å undersøke endringen mellom t1 

og t2, t2 og t3 og t1 og t3 mer spesifikt. Resultatet av denne analysen er fremstilt i tabell 4. 

Analysen viste at forskjellen mellom affektbevissthetsskårer ved t1 og t2 og t2 og t3 ikke var 

signifikant. Forskjellen mellom t1 og t3 var statistisk signifikant. 
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Tabell 4. Parvise sammenligninger 

Total AB Mean Difference Sig 
t1 til t2 0.556 .109 
t2 til t3 0.469 .057 
t1 til t3 1.025 .001 

!

!

3.1.2 Oppnår barna tilsvarende affektbevissthet som kontrollgruppen ved 

t2 og t3? 
Som tidligere beskrevet anvender denne oppgaven data fra et større forskningsprosjekt 

ved NTNU, hvor det også ble inkludert en kontrollgruppe. Resultatene fra dette 

forskningsprosjektet har foreløpig ikke blitt publisert i sin helhet, men noen resultater har 

blitt presentert (Fiskum et al., 2017, se vedlegg 2). De publiserte resultatene er fra en 

sammenligning av affektbevissthetsskårer til den større kliniske gruppen denne oppgavens 

utvalg er inkludert i, med affektbevissthetsskårer til kontrollgruppen, gjennom en toveis 

mellomgruppe ANOVA. Resultatet viste en signifikant økning i affektbevissthetsskåre hos 

den kliniske gruppen fra t1 til t2, med p = < .001 og en stor effektstørrelse (Partial Eta 

Squared) på .24 (Cohen, 1988). Ved t1 hadde den kliniske gruppen en gjennomsnittlig 

affektbevissthetskåre på 3.37, og et standardavvik på 0.70. Ved t2 var den gjennomsnittlige 

affektbevissthetsskåren for samme gruppe 3.96, og standardavviket 0.52. Endringen i 

kontrollgruppen fra t1 til t2 var ikke signifikant, p = .36, og effektstørrelsen liten (.04). For 

kontrollgruppen var gjennomsnittlig affektbevissthetsskåre ved t1 4.24, med et standardavvik 

på 0.58. Ved t2 var gjennomsnittlig affektbevissthetsskåre for kontrollgruppen 4.17, og 

standardavviket 0.62.  

Gjennomsnittsverdiene til det større kliniske utvalget og delutvalget denne 

hovedoppgavens analyser er basert på (tabell 2), avviker i liten grad fra hverandre på de to 

første måletidspunktene. Ved å sammenligne gjennomsnittsverdiene til denne 

hovedoppgavens utvalg med kontrollgruppens verdier, antyder skårene at det kliniske 

utvalget i stor grad avviker fra kontrollgruppens gjennomsnitt ved t1. Imidlertid er verdiene 

til det kliniske utvalget ved t2 nærmere kontrollgruppens verdier. Ved t3 er det tilsvarende 

eller høyere gjennomsnittskåre hos den kliniske gruppen sammenlignet med kontrollgruppen. 
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3.2 Viser barna lav affektbevissthet for skam, skyld, 

frykt og sinne ved t1? 
For å studere forskjeller mellom de ulike affektene ved t1 ble det gjennomført en 

deskriptiv analyse av de totale affektskårene. Tabell 5 viser en forkortet versjon av de 

deskriptive statistikkene ved dette måletidspunktet. 

 
                  Tabell 5. Deskriptiv statistikk for alle affekter ved t1 

t1 Range Mean Std. Deviation Variance 

Ømhet 5.75 4.5 1.883 3.544 

Behag 3.00 3.9 1.069 1.142 

Interesse 4.50 3.8 1.380 1.903 

Frykt 4.00 3.6 1.334 1.794 

Skyld 4.00 3.1 1.186 1.406 

Tristhet 3.25 3.1 .956 .914 

Sinne 2.00 2.9 .613 .376 

Skam 2.75 2.3 1.096 1.201 

Misunnelse 2.75 1.9 1.860 .739 

)

Tabellen gir en oversikt over variasjonsbredde, gjennomsnitt, standardavvik og varians i 

barnas skårer for hver affekt på måletidspunktet før behandling. Affektene er rangert ut fra 

gjennomsnittsverdi, med den høyeste gjennomsnittsverdien øverst, og synkende verdier 

nedover i kolonnen. Resultatet av analysen viste at barna som en gruppe hadde høyest 

affektbevissthetsskåre for ømhet, behag, og interesse. For disse affektene tilsa skåren at barna 

lå mellom under middels til middels ut fra inndelingen av affektbevissthetsnivå nevnt 

tidligere i oppgaven. Det var imidlertid en del variasjon mellom barnas skårer, spesielt når 

det kom til ømhet, vist ved at verdiene for variasjonsbredde, standardavvik og varians var 

forholdsvis høye. Affekten frykt hadde den fjerde høyeste gjennomsnittskåren, med en skåre 

som lå mellom lavt og middels nivå. Videre skåret barna lavt på skyld, tristhet, sinne, skam 

og misunnelse.  

 

3.2.1 Utviklingen av disse fire affektene fra t1 til t2 og t3 
Det finnes flere metoder for å undersøke endringen for affektene skam, skyld, frykt og 

sinne. I denne undersøkelsen ble det gjennomført deskriptive statistikker for affektene på t2 

og t3 (tabell 6). Dette ble gjort for å undersøke utviklingen til de spesifikke affektene fra t1. I 
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tillegg ble det gjennomført en statistisk signifikanstest og parvise sammenligninger, for å se 

om endringene mellom affektbevissthet ved de ulike måletidspunktene var signifikante.  

!
Tabell 6. Deskriptive analyser av spesifikke affekter t2 og t3 

)
 Ved å sammenligne gjennomsnittsverdiene til affektene frykt, skam, sinne og skyld i 

tabell 5, med de tilsvarende verdiene i tabell 6, ser man at samtlige av affektene hadde en 

høyere verdi ved t3 enn ved t2, og ved t2 enn ved t1. Man kan også se at spredningen innad i 

affektene minket over måletidspunktene.  

 En variansanalyse for enveis repeterte målinger ble gjennomført med gjennomsnittet av 

de fire affektene som én variabel. Denne analysen estimerte at gjennomsnittet for de fire 

affektene endret seg positivt fra 3.0 ved t1, til 3.4 ved t2 og 4.2 ved t3. Signifikanstesten viste 

at effekten av måletidspunkt på affektbevissthetsskåre var signifikant, Wilks’ lambda = .09, 

F(2,8) = 41,32, p = .000. Effektstørrelsen (Partial Eta Squared) ble oppgitt som .912, og 

tilsier en stor effektstørrelse (Cohen, 1988). Videre viste en parvis sammenligning (tabell 7) 

at det var en signifikant effekt av måletidspunkt fra t2 til t3 og at det samme gjaldt fra t1 til 

t3. Endringen fra t1 til t2, var ikke signifikant. 
 
              Tabell 7. Parvise sammenligninger 

Frykt Sinne Skam Skyld Mean Difference Sig 
t1 til t2 .0413 .903 
t2 til t3 0.796 .008 
t1 til t3 1.181 .002 

!

 Utviklingen i forhold til de resterende affektenes utvikling. I vurderingen av 

utviklingen til affektene frykt, sinne, skam og skyld, var det også interessant å se utviklingen 

i forhold til hvordan de resterende affektene utviklet seg som gruppe. Det ble laget en grafisk 

fremstilling av gjennomsnittskårene til de to affektgruppene 1) frykt, sinne, skam og skyld og 

2) interesse, behag, tristhet, misunnelse og ømhet, for de ulike integrasjonsnivåene og de 

ulike måletidspunktene (figur 2). Den loddrette aksen representerer affektbevissthetsskåre. 

Linjediagrammet illustrerer hvordan forholdet mellom integrasjonsaspektene innad i 

 Range Mean Std. Deviation Variance  Range Mean Std. Deviation Variance 
Frykt 

t2 3.50 3.7 .99617 .992 
Frykt 

t3 2.25 4.3 .798 .636 
Sinne 

t2 3.25 3.3 1.068 1.140 
Sinne 

t3 2.50 4.5 .677 .458 
Skam 

t2 2.00 3.2 .643 .414 
Skam 

t3 1.75 3.5 .583 .340 
Skyld 

t2 5.50 3.3 1.523 2.334 
Skyld 

t3 1.75 4.4 .580 .337 
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affektgruppe 1 tilnærmet seg forholdet mellom de resterende affektene i gruppe 2 over 

måletidspunktene. Fremstillingen gir også et bilde av at diskrepansen mellom de to 

affektgruppene ble mindre fra t1 til t2 til t3.  

)
!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
 
  
 
 

Figur 2. Utvikling av affektgrupper over tid og integrasjonsaspekt.  
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3.3 Er evnen til å oppleve affekt bedre enn evnen til å 

uttrykke affektive erfaringer?  
Figur 3 og 4 gir et bilde av de ulike integrasjonsaspektene på de tre måletidspunktene, og 

utviklingen over tid.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 3. Integrasjonsaspekter for hver affekt over måletidspunktene 
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Figur 4. Integrasjonsaspekter for gjennomsnittet av affekter over måletidspunktene 
 

Figur 4 viser at hvert integrasjonsaspekt utviklet seg positivt fra t1 til t2 til t3. 

Oppmerksomhet utviklet seg fra 3.6 (t1), til 4.3 (t2) og 4.6 (t3). Toleranse utviklet seg fra 3.4 

(t1), til 4.0 (t2) og 4.4 (t3). Emosjonell ekspressivitet utviklet seg fra 3.5 (t1), til 4.1 (t2) og 
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4.6 (t3). Verbal ekspressivitet utviklet seg fra 2.3 (t1), til 2.6 (t2) og 3.3 (t3). Figuren viser at 

forholdene mellom de ulike integrasjonsaspektene var konsistente over de ulike 

måletidspunktene når man ser på gjennomsnittet av affektene. På samtlige måletidspunkt var 

det liten forskjell mellom de gjennomsnittlige skårene for oppmerksomhet, toleranse og 

emosjonell ekspressivitet, med toleranseskåren noe lavere enn oppmerksomhet og emosjonell 

ekspressivitet. Skåren for begrepsmessig ekspressivitet lå mer enn en skåre under de andre 

aspektene ved alle de tre måletidspunktene. Ved å se på skåren for de ulike 

integrasjonsaspektene fra t1 til t3 ser man at oppmerksomhet, toleranse og begrepsmessig 

ekspressivitet økte med 1, mens emosjonell ekspressivitet økte med 1.1. Ved t3 skåret barna 

fortsatt lavere på begrepsmessig ekspressivitet enn på de andre integrasjonsaspektene. Figur 3 

er inkludert for å illustrere at mønsteret fra figur 4 også er mulig å antyde om man ser på de 

spesifikke affektene hver for seg.  

 Det ble også laget et stolpediagram basert på gjennomsnittsskåren for hvert 

integrasjonsaspekt for både barn og affekter. Dette ble gjort med formål om å tydeliggjøre 

forskjellene i økning mellom de ulike integrasjonsaspektene i tidsrommene mellom 

måletidspunktene. Resultatet er vist i figur 5. Fremstillingen indikerer at i tidsrommet mellom 

t1 og t2 økte oppmerksomhet med 0.8, toleranse med 0.6, emosjonell ekspressivitet med 0.6 

og begrepsmessig ekspressivitet med 0.2. I tidsrommet mellom t2 og t3 økte oppmerksomhet 

med 0.2, toleranse med 0.4, emosjonell ekspressivitet med 0.5 og begrepsmessig 

ekspressivitet med 0.8.  
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  Figur 5. Økning i integrasjonsaspekt over måletidspunkt 
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4 Diskusjon 
Denne hovedoppgaven har hatt som formål å studere endringer i affektbevissthet hos barn 

med internaliserende vansker gjennom et terapiforløp med tidsavgrenset intersubjektiv 

barneterapi. Mer spesifikt har den undersøkt hvorvidt barna har hatt en økning i 

affektbevissthet, fra måletidspunkt én før behandling, til måltidspunkt to ved avslutning av 

behandling, og videre til måletidspunkt tre ett år etter behandling. I tillegg har 

affektbevissthetsskårene til utvalget blitt sammenlignet med en kontrollgruppe. 

Problemstillinger med grunnlag i tidligere forskning på affektbevissthet hos barn også blitt 

undersøkt. Disse forskningsspørsmålene omhandlet hvorvidt skårene til utvalget var i tråd 

med tidligere funn, og innebærer om utvalget strever spesielt med affektene skam, skyld, 

frykt og sinne ved det første måletidspunktet (Taarvig, 2016b), om barnas affektbevissthet for 

disse fire affektene ble høyere frem til t2 og t3, og om evnen til å oppleve affekt var bedre 

enn evnen til å uttrykke affektive erfaringer for barn med internaliserende lidelser (Taarvig, 

2015). 

I denne diskusjonen vil jeg belyse forskningsspørsmålene ved å ta utgangspunkt i 

resultatene fra undersøkelsen og fremlagt teori. Videre vil metodens styrker og begrensninger 

diskuteres, før oppgaven går inn på hvilke implikasjoner funnene kan gi for klinisk praksis 

med behandling av barn. Avslutningsvis vil jeg også fremme noen tanker om videre 

forskning.  

!

4.1  Endring av affektbevissthet på gruppenivå 
Oppgavens første tilnærming til å undersøke endring, var å se på alle barnas totalskårer 

for affektbevissthet ved de ulike måletidspunktene. Denne analysen viste at barnas 

affektbevissthetskåre på gruppenivå økte gradvis over de tre måletidspunktene. Ved 

måletidspunktet før behandling var gjennomsnittlig affektbevissthetsskåre på gruppenivå 3.2, 

etter behandling 3.8, og et år etter behandling var gjennomsnittsverdien 4.2. Den gradvise 

økningen over de tre måletidspunktene var også gjeldende om man undersøkte hver spesifikk 

affekt, med noe variasjon i hvor mye de ulike affektene økte på gruppenivå. Fra 

måletidspunktet før behandling, til rett etter avsluttet forløp, var frykt den affekten med minst 

økning, mens skam og tristhet var de to affektene som økte mest. Fra måletidspunktet etter 

behandling og til et år etter, økte affekten tristhet i minst grad, og affektene sinne og 

skyldfølelse hadde sterkest positiv økning. Studerte man utviklingen fra det første 
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måletidspunktet til det siste, hadde affekten frykt den svakeste positive utviklingen, mens 

affekten sinne hadde den markant sterkeste utviklingen.  

Den statistiske analysen viste en signifikant forskjell mellom affektbevissthet ved 

måletidspunkt totalt sett, og underbygget forekomsten av en faktisk økning i affektbevissthet 

hos barna i utvalget. Den parvise sammenligningen indikerte imidlertid at det kun var 

forskjellen mellom t1 og t3 som var statistisk signifikant. Forskjellen mellom t1 og t2, og t2 

og t3, var ikke tilstrekkelig for at man med 95 prosent sannsynlighet kunne si at det hadde 

forekommet en faktisk endring i affektbevissthet på grunn av måletidspunkt. 

Samtidig kan det tas i betraktning at det er noe omdiskutert hvilken vekt statistisk 

signifikans burde tillegges i forskning. På en side har det blitt argumentert for at statistisk 

signifikans vil ha begrenset nytteverdi for klinisk praksis, og at den ikke bør vektlegges i for 

stor grad (Wasserstein & Lazar, 2016). En innvending er at p-verdi ikke kan fortelle noe om 

graden av assosiasjon mellom to variabler. Et annet argument går ut på at selv svært små 

forskjeller mellom to grupper vil kunne bli statistisk signifikante, dersom en studie har et 

stort utvalg, uavhengig av om forskjellen har praktisk eller teoretisk betydning. Dette gjelder 

også den motsatte situasjonen, da en stor effekt vil kunne produsere en lav p-verdi, dersom 

utvalget er lite eller måleinstrumentet er lite sensitivt. På en annen side anses statistisk 

signifikans fremdeles som et sentralt element i tolkning av resultater av mange forskere og 

tidsskrifter. Av den grunn blir den inkludert i tolkningen av resultatet i denne oppgaven.  

Diskusjonen rundt betydningen av p-verdier er her spesielt relevant med hensyn til p-

verdien for forskjellen mellom barnas gjennomsnittlige affektbevissthetsskåre på gruppenivå 

ved t2 og t3. Her var p-verdien ( .057) like over det som regnes for å være en tilstrekkelig 

liten verdi for at en forskjell er statistisk signifikant ved p< .05. Tatt i betraktning at denne 

studien kun inkluderer et lite utvalg med 10 individer, er det mulig å tenke seg at forskjellen 

kunne vært signifikant dersom utvalget hadde vært større.  

Styrken på en assosiasjon mellom to variabler kan undersøkes gjennom effektstørrelse. 

Målet på effektstørrelse i denne analysen, Partial Eta Squared, indikerte at 77.3% av 

variasjonen i affektbevissthetsskårer kunne forklares av måletidspunkt, noe som regnes som 

en stor effektstørrelse (Cohen, 1988). 

Undersøkelsen antyder at forskjellen mellom barna med hensyn til 

affektbevissthetsskårer, gradvis ble redusert i løpet av undersøkelsen. Det ser ut til at det er 

jevnere mellom barnas skårer etter at de har fullført behandling, enn det er ved 

behandlingsstart. Denne utviklingen fortsetter frem til et år etter behandlingsavslutning. 
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Dette funnet er interessant på flere måter. For det første kan det være interessant å se i lys 

av kontrollgruppens nivå av affektbevissthet, og hva som regnes for å være lavt, middels og 

høyt nivå for aldersgruppen. Dette vil jeg komme nærmere inn på senere. For det andre kan 

det være relevant i forbindelse med diskusjonen om hvorvidt barnas utvikling i 

affektbevissthet kun kan skyldes normalutvikling i tidsrommet mellom måletidspunktene. 

Det er mulig å tenke seg at dersom endringen i affektbevissthet funnet hos utvalget kun 

skyldes normalutvikling, så ville hvert barn ha utviklet seg proporsjonalt fra sitt nivå ved det 

første måletidspunktet, slik at variasjonen innad i utvalget fortsatt ville vært tilstede ved t2 og 

t3. Det tredje og siste aspektet som kan være verdt å ta i betraktning med hensyn til at 

variasjonen i utvalget blir mindre over måletidspunktene, er om forskjellene i barnas skårer 

over måletidspunktene skyldes at affektbevissthet fluktuerer naturlig ut fra normalvariasjon. 

Gitt at dette hadde vært tilfellet, kan man se for seg at det ville være vanskelig å finne et 

mønster av gradvis mindre variasjon over tid i utvalgets skårer. Et annet argument som kan 

underbygge påstanden om at variasjonen i affektbevissthet ikke kun skyldes normalvariasjon 

i emosjonell utvikling, er at forskning har gitt evidens for en sammenheng mellom 

affektbevissthetskårer og eksterne mål på mental helse (Taarvig et al., 2015).  

Samtidig som barna på gruppenivå økte i affektbevissthet fra t1 til t2 og t2 til t3, vil en 

slik fremleggelse av gjennomsnittlige data på tvers av individer, kunne skjule forskjeller i 

hvordan de ulike individene utvikler seg. Eksempelvis viste analysen at tre barn hadde en 

nedgang i gjennomsnittskåre fra t1 til t2, og at det samme gjaldt for utviklingen mellom t2 og 

t3. Det var imidlertid ikke de samme barna som opplevde en nedgang over de ulike 

tidsrommene. Tre barn viste en nedgang i gjennomsnittlig affektbevissthet gjennom 

behandlingsforløpet, og disse barna viste deretter en oppgang i affektbevissthet i løpet av året 

etter behandling. På motsatt vis var det tre barn som viste et omvendt mønster, og som viste 

en økning i affektbevissthet i løpet av terapi, men som viste noe nedgang fra t2 til et år etter 

avslutning. Hos de resterende fire barna kunne man se en økning i begge tidsrommene, og 

sett fra måletidspunkt før behandlingsstart til et år etter avsluttet behandling opplevde alle ti 

barna en økning. 

I en metaanalyse av Midgley et al. (2017) ble evidensbasen for psykodynamisk terapi for 

barn og ungdommer undersøkt. Metaanalysen trakk veksel på flere tidligere metaanalyser 

(Abbass, Rabung, Leichsenring, Refseth & Midgley, 2013; Midgley & Kennedy, 2011; 

Palmer, Nascimento & Fonagy, 2013). Et interessant funn trukket frem i alle disse 

metaanalysene har blitt betegnet som the sleeper effect, og kan være relevant for belyse 

endringsmønsteret funnet i denne undersøkelsen. The sleeper effect beskriver et 
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endringsmønster hvor den positive utviklingen fra terapi fortsetter etter avsluttet terapiløp, og 

har blitt foreslått å være spesiell for psykodynamiske tilnærminger til terapi (Midgley et al., 

2017). 

 Et annet aspekt som kan være relevant å trekke inn i diskusjonen av endringen som 

forekommer i tidsrommet etter behandling, er betydningen av foreldrearbeid. Dette vil 

oppgaven komme nærmere inn på i diskusjonen rundt kliniske implikasjoner.  

!

4.1.1 Oppnår barna i utvalget lik affektbevissthet som kontrollgruppen 

ved t2 og t3?  
 Som en del av analysen i denne oppgaven ble affektbevissthetsskårene til de ti barna i 

utvalget også sammenlignet med en kontrollgruppe. Denne kontrollgruppen ble ansett som et 

betydningsfullt sammenligningsgrunnlag, og var ment å bidra til å kontrollere for eventuelle 

effekter av retest og tid. I sammenligningen ble først skårene til det den større kliniske 

gruppen denne studiens utvalg var inkludert i, sammenlignet med kontrollgruppen. Analysen 

viste en signifikant økning i affektbevissthetsskåre hos den kliniske gruppen fra t1 til t2, og 

en stor effektstørrelse. Utviklingen beveget seg fra en gruppeskåre på 3.37 (t1) til en skåre på 

3.96 (t2). Ved t1 var standardavviket i gruppen 0.70. Denne verdien var 0.52 ved t2. For 

kontrollgruppen var endringen mellom t1 og t2 ikke signifikant og effektstørrelsen liten. For 

denne gruppen var gjennomsnittlig affektbevissthetsskåre ved t1 4.24 og t2 4.17, og 

standardavviket var henholdsvis 0.58 og 0.62. 

 Det er i stor grad samsvar mellom gjennomsnittsverdiene til det større kliniske utvalget 

og delutvalget denne hovedoppgaven er basert på. Ved å sammenligne gjennomsnittsverdiene 

til denne oppgavens utvalg med kontrollgruppens verdier, kan det se ut til at det er stor 

diskrepans mellom gruppenes gjennomsnitt ved t1, men at forskjellen er mindre ved t2. Ved 

t3 ser det ut til at det er tilsvarende, eller høyere, gjennomsnittskåre for affektbevissthet hos 

denne oppgavens utvalg, sammenlignet med kontrollgruppens skårer ved t1 og t2. Dette 

antyder at barna i det kliniske utvalget et år etter behandling har oppnådd et likt nivå av 

affektbevissthet som ikke-henviste barn i sin aldersgruppe, og et middels nivå av 

affektbevissthet. Barn på et slikt nivå antas å kunne gjenkjenne og akseptere sine affekter, og 

uttrykke sine opplevelser både gjennom kroppsspråk og ord (Taarvig & Solbakken, 2018). 

Ettersom kontrollgruppen ikke viser en økning i affektbevissthetsskårer fra t1 til t2, gis 

det ikke grunnlag for at effekten til den kliniske gruppen skulle skyldes tidseffekter eller 

læringseffekter av intervjuet ved retest.  
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! !!

4.2 Sammenligning med Taarvig et al. (2015, 2016a, 

2016b) 
4.2.1 Affektbevissthet for affektene skam, skyld, frykt og sinne ved t1  

Resultatet fra den deskriptive analysen ved det første måletidspunktet viste at barna på 

gruppenivå hadde høyest affektbevissthetsskåre for ømhet, behag og interesse. Det var 

imidlertid en del variasjon mellom barna, spesielt når det kom til ømhet. Affekten frykt hadde 

den fjerde høyeste gjennomsnittskåren, med en skåre som lå mellom lavt og middels nivå. 

Deretter skåret barna tilsvarende lav affektbevissthet for skyld, tristhet, sinne, skam og 

misunnelse i synkende rekkefølge.  

Basert på denne analysen er det vanskelig å trekke ut affektene frykt, sinne, skam og 

skyld som spesielt lave i forhold til de andre affektene. Det kan se ut til at mønsteret ved t1 

heller tyder på at barna strevde mer generelt med affekter som kan kategoriseres som 

negative eller ubehagelige, og at de hadde spesielt lav affektbevissthet for affektene skam og 

misunnelse. Imidlertid indikerer analysen at barna hadde lav til middels affektbevissthet når 

det kom til frykt, og lavt affektbevissthetsnivå for skam, skyld og sinne. Dette styrker 

hypotesen om at disse affektene var vanskelig for barna. I denne forbindelse kan det være en 

interessant observasjon at variansen for affekten sinne var forholdsvis liten, noe som tyder på 

at dette var en affekt barna i utvalget strevde med jevnt over. 

Funnet av at barna i utvalget hadde lavere affektbevissthet for negative affekter, er i tråd 

med tidligere forskning på barn med internaliserende lidelser. Blant annet fant den tidligere 

nevnte studien til Taarvig og kolleger (2015) evidens for at barn med denne typen vansker 

skåret til lav affektbevissthet for negative og ubehagelige affekter. I studien til Taarvig et al. 

(2015) var imidlertid affekten sinne et unntak, da barna i utvalget skåret høyere for sinne enn 

for de andre negative affektene. Mer spesifikt skåret barna på gruppenivå 4.11 for sinne i 

Taarvig og kollegers studie. I analysen til denne hovedoppgaven var sinne derimot en av 

affektene barna skåret lavt på (2.95), mens affekten frykt skilte seg ut som noe høyere enn de 

andre negative affektene. Variasjonen i utvalget for affekten sinne hos Taarvig et al. (2015) 

var også svakt mindre med et standardavvik på 0.58, mens i denne hovedoppgaven var 

verdien 0.61. 

En mulig forklaring på forskjellen mellom disse to studienes resultater kan være at 

utvalgsstørrelsen til Taarvig et al. (2015) var større og inkluderte 30 barn. En sammenligning 
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av den generelle variasjonen i utvalget for de to studiene, viser også at det er større 

variasjonsbredde i utvalget til denne hovedoppgaven (se Taarvig et al. 2015 for en grundig 

presentasjon av studiens resultater). Dette kan indikere at resultatene til denne oppgaven 

hadde vært annerledes dersom det hadde vært inkludert et større antall barn.  

!

4.2.2 Utviklingen fra t1 til t2 og t3 
 Resultatet på gruppenivå viste at affektbevisstheten for frykt, sinne, skam og skyld økte 

fra t1 til t2, og fra t2 til t3. Det var også mulig å gjenkjenne et generelt mønster av at 

spredningen innad i disse fire affektene ble mindre over måletidspunktene, slik oppgaven har 

vært inne på tidligere. Variansanalysen gjennomført med gjennomsnittet av de fire affektene 

som én variabel, viste at effekten av måletidspunkt på affektbevissthetsskåre var statistisk 

signifikant, og at effektstørrelsen var stor (Cohen, 1988). Videre viste en parvis 

sammenligning at det var en signifikant effekt av måletidspunkt fra t2 til t3, og at det samme 

gjaldt fra t1 til t3, mens endringen fra t1 til t2 ikke oppnådde statistisk signifikans.   

Det ble laget en grafisk fremstilling som sammenlignet utviklingen til de fire affektene 

gruppert, med hvordan de resterende affektene utviklet seg som gruppe (figur 2). Det så ut til 

at forholdet mellom de ulike integrasjonsaspektene for gruppen med frykt, sinne, skam og 

skyld, så annerledes ut enn for gruppen med de resterende affektene ved t1. Spesielt så det ut 

til at toleranse og emosjonell ekspressivitet skilte seg ut som lavere for frykt, sinne, skam og 

skyld, sammenlignet med de resterende affektene. Skårene for begrepsmessig ekspressivitet 

var forholdsvis lav for begge affektgruppene. Taarvig et al. (2015) har tidligere rapportert en 

negativ korrelasjon mellom toleranseskåre og angstsymptomer i sitt utvalg med barn med 

internaliserende vansker. I deres studie fra 2016 undersøkte gruppen mer spesifikt barn med 

angstsymptomer, og fant at disse barna hadde lav skåre på toleranse for affektene frykt og 

skam (Taarvig et al., 2016b). Dette ble satt i sammenheng med at barna i studiens utvalg 

konsekvent strevde med å differensiere mellom de to affektene.  

Fremstillingen ga også et bilde av at forskjellen mellom de to affektgruppene ble mindre 

frem til t2, og gruppene er tilnærmet like et år etter behandlingsavslutning. Det ser således 

ikke ut til at det er noen indikasjon på et spesielt strev med toleranse for affektene frykt, 

sinne, skam og skyld ved det siste måletidspunktet. 

!

4.2.3 Tyder skårene til utvalget på at evnen til å oppleve affekt er bedre 

enn evnen til å uttrykke affektive erfaringer?  
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I denne oppgaven ønsket jeg også å undersøke hvorvidt et annet mønster fra Taarvig og 

kolleger (2015) var mulig å gjenkjenne i utvalget. Mønsteret innebar en tendens til at barn 

med internaliserende vansker i større grad strever med å uttrykke affekter, enn med å være 

oppmerksomme på og tolerante for dem. Tilnærmingen til å undersøke dette var en grafisk 

fremstilling av de ulike integrasjonsaspektene på de tre måletidspunktene. Figur 3 og 4 gir 

bilde av hvordan de ulike aspektene ved affektintegrasjon utvikler seg over tid.  

 Ut fra analysen så det ut til at hvert av integrasjonsaspektene utviklet seg positivt fra 

måletidspunktet før behandling, til behandlingsavslutning, og videre frem til et år etter 

avsluttet behandling. Interessant nok indikerte undersøkelsen at forholdene mellom de ulike 

integrasjonsaspektene var nokså konsistente over de ulike måletidspunktene, når man så på 

gjennomsnittet av affektene. På samtlige måletidspunkter var toleranseskåren noe lavere enn 

oppmerksomhet og emosjonell ekspressivitet, mens skåren for begrepsmessig ekspressivitet 

lå mer enn én skåre under de andre aspektene ved alle de tre måletidspunktene. Det så altså ut 

til at barna ved alle måletidspunktene strevde mest med å utrykke affekt gjennom språk, mens 

evnen til å uttrykke affekt nonverbalt var på nivå med evnen til oppmerksomhet og toleranse 

for affekt. Basert på denne undersøkelsen kan det altså se ut til at barna har spesielt store 

vansker med å utrykke følelsene sine verbalt, sammenlignet med de andre 

integrasjonsaspektene. 

 Eventuelle forskjeller i utvikling mellom de ulike integrasjonsaspektene ble også 

undersøkt, og denne analysen indikerte et mønster hvor økningen i oppmerksomhet i størst 

grad forekom under behandlingsforløpet, mens økningen i begrepsmessig ekspressivitet i 

størst grad skjedde i tidsrommet etter behandling og frem til et år etter.  

En høyere nivå av oppmerksomhet vil tilsi at barna bedre kan fokusere på signaler for ulike 

følelser, både på et mer kroppslig og et mentalt nivå (Solbakken, 2013). Det kan se ut til at 

denne evnen i større grad utvikles under terapi, enn i perioden etter. Hvilken relevans dette 

kan ha for forståelse av viktige prosesser i terapi vil diskuteres nærmere under kliniske 

implikasjoner.  

Begrepsmessig ekspressivitet reflekterer, som tidligere nevnt, evnen til å kunne vedstå 

seg og formulere tydelige og nyanserte beskrivelser av egne følelsesopplevelser ved hjelp av 

ord. Denne evnen forutsetter både at barna kan ta de nødvendige språklige begrepene i bruk, 

og at de er villige til å kommunisere dem til andre (Solbakken, 2013). Denne evnen varierer 

hos mennesker som søker psykoterapi generelt, og kanskje spesielt hos barn i 

spesialisthelsetjenesten. Det er tidligere i denne oppgaven fremlagt forskningsbasert 

kunnskap om hvilke forutsetninger barn har for å uttrykke sine følelser gjennom språk (Pons 
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et al., 2004). Teori og empiri om hvilke prosesser som er viktige for at barn skal utvikle de 

evner som er bakenforliggende for disse forutsetningene er også beskrevet. Slik kunnskap, 

om barns utvikling i relasjon med andre, impliserer at hvorvidt barn uttrykker følelsene sine 

med ord vil være påvirket av kontekst. Blant annet har forskning indikert at barn med et trygt 

tilknytningsmønster oftere snakker med sine omsorgspersoner om følelser (Raikes & 

Thompson, 2008). Et mønster hvor utviklingen av begrepsmessig ekspressivitet i hovedsak 

skjer i tidsrommet etter behandling, mens barna er hjemme hos familiene sine og ikke går i 

behandling, kan belyse betydningen av familiearbeid.  

Det er også stilt spørsmål ved om verbalisering av affektive opplevelser, og en bevissthet 

rundt hvordan mønstre for egne affekter er organisert, nødvendigvis er det mest 

hensiktsmessige fokuset i terapi med barn (Mohaupt, 2006). Denne problemstillingen, samt 

betydningen av foreldrearbeid, vil bli nærmere diskutert under kliniske implikasjoner for 

terapeutisk arbeid med barn.  

 

4.3 Styrker og begrensninger ved metoden 
 Det er flere begrensninger å ta hensyn til i forbindelse med den metodiske 

gjennomføringen av denne undersøkelsen. Samtidig har designet også noen styrker, som vil 

diskuteres videre i oppgaven sammen med begrensningene.  

)

4.3.1 Utvalg 
Først og fremst vil det være en svakhet at studien kun inkluderer et lite utvalg på ti barn. I 

vurderingen av hvorvidt en undersøkelse av et utvalg vil kunne være generaliserbar, vil det 

være viktig å ta i betraktning hvilken populasjon utvalget er ment å representere (Howell, 

2013). I denne undersøkelsen vil den lille utvalgsstørrelsen kunne svekke generaliserbarheten 

til funnene med hensyn på den større kliniske populasjonen barn med internaliserende 

lidelser, som undersøkelsen ønsker å kunne si noe om. Tross lite utvalg, ligger det en fordel i 

at det ikke har forekommet noe frafall av individer i undersøkelsen, og at alle barna er målt 

på likt antall affekter på samtlige måletidspunkt. Videre kan det også styrke 

representativiteten til undersøkelsen at det inkluderes affektbevissthetsskårer fra et større 

klinisk utvalg, som denne hovedoppgavens utvalg ble trukket fra. En sammenligning av 

deskriptive statistikker fra disse to kliniske utvalgene har vist at det ikke er stor forskjell 

mellom fordelingene.   
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Oppgavens utvalgsstørrelse vil også gi en begrensning i forbindelse med de deskriptive 

og statistiske analysene som er gjennomført i undersøkelsen, slik det tidligere har blitt nevnt. 

Eksempelvis vil utregninger som baseres på aritmetisk gjennomsnitt være sårbare for at 

ekstremverdier kan bidra til en skjev fremstilling av fordelingen, spesielt i små utvalg hvor 

hver verdi blir tillagt forholdsvis stor betydning. Dette vil også gjelde utregning av 

standardavvik og varians (Howell, 2013). En måte denne utfordringen er blitt møtt i denne 

oppgaven, er ved å inkludere flere mål på sentraltendens og spredning i utvalget. Slik ble det 

gitt en mer omfattende fremstilling av fordelingen, og det ble vist at det eksempelvis var liten 

avstand mellom medianen og det aritmetiske gjennomsnittet. Utvalgsstørrelsen vil også 

kunne ha spilt en rolle i at effekten av måletidspunkt ikke var signifikant for noen av de 

parvise sammenligningene, slik det er grundigere beskrevet tidligere i oppgaven.  

!

4.3.2 Eksperimentelt design  
Denne studien anvender en analyse for repeterte design. En styrke ved et slikt design 

ligger i at det er de samme personene som testes på de tre måletidspunktene. Gitt antagelsen 

om at de enkelte personenes egenskaper er relativt stabile, vil man med denne metoden kunne 

redusere feilvarians som ellers kan oppstå i design hvor variasjoner i individuelle egenskaper 

vil kunne påvirke forskjellen mellom gruppene (Howell, 2013) 

Et problem ved et repetert design vil kunne være retest-effekter eller overføringseffekter 

(Howell, 2013), fordi samme intervju gjennomføres flere ganger med hvert barn. Dette vil 

kunne bidra til systematisk feilvarians. En slik kilde til feilvarians kan være at barna blir 

gradvis mer kjent med spørsmålene i intervjuet for hvert måletidspunkt, og at dette kan 

påvirke intervjuskårene. En annen kilde til systematisk feilvarians i dette designet kan være at 

intervjuskårene har blitt påvirket av andre faktorer som har bidratt til utvikling i 

tidsmellomrommet mellom måletidspunktene. Det er liten kontroll for hvilke omstendigheter 

som kan ha forekommet i disse tidsrommene.  

De nevnte problemene med retest-effekter blir forsøkt møtt gjennom at denne 

undersøkelsen også har tilgang til skårer fra en kontrollgruppe, som er intervjuet på de to 

første måletidspunktene. Denne kontrollgruppen er dog ikke direkte sammenlignbar med 

fordelingen i denne oppgavens utvalg, grunnet forskjeller i utvalgsstørrelse. Imidlertid er den 

i større grad sammenlignbar med det store kliniske utvalget som denne studiens utvalg er 

inkludert i. Barna i kontrollgruppen viser ingen effekt av læring fra første gang de ble 

intervjuet, eller av tid i mellomrommet mellom t1 og t2. I tillegg representerer 
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kontrollgruppen også et sammenligningsgrunnlag med barn som ikke er henvist til BUP eller 

andre instanser for psykisk helsehjelp. Dette styrker tolkningen av resultatene i denne 

oppgaven.  

 

Ekskludering av affekten avsky. I tolkningen av resultatene i denne studien er det viktig 

å ha med seg at affekten avsky ble ekskludert i analysen. Dette ble gjort ettersom de fleste 

barna i intervjusituasjonen så ut til å ha vansker med å forstå og besvare spørsmål om avsky, 

og man ønsket å ha et likt sammenligningsgrunnlag for alle barna. Ettersom oppgaven i flere 

tilfeller baserer seg på gjennomsnittskåre av de ulike affektene sett under ett, vil fjerningen av 

den affekten de fleste barna hadde skåret lavest på, kunne gi et kunstig høyt gjennomsnitt. 

Det er derfor viktig å være bevisst at affektbevissthetsskårene i denne oppgaven kun gjelder 

for ni av de ti affektene som intervjuet opprinnelig er ment å måle.  

 

Lite informasjon om prosess. Denne studiens design gir også lite informasjon om hvilke 

spesifikke prosesser som har bidratt til endring hos barna. Disse prosessene er forsøkt belyst i 

teoridelen, da det allerede foreligger teori og empiri på viktige prosesser i terapi generelt, og 

viktige prosesser i TIB spesielt.  

 

4.3.3 Reliabilitet 
I forbindelse med reliabiliteten til affektbevissthetsintervjuet, slik det er administrert i 

denne undersøkelsen, er det relevant å trekke frem at alle intervjuene er gjennomført av 

samme person. Dette medfører den ulempen at det ikke foreligger noe mål på inter-rate 

reliabilitet for denne studien. Det finnes derfor ikke den form for kontroll på at målingene 

gjennomføres på en konsistent måte, som interkorrelasjon kan gi indikasjoner på. Tidligere 

undersøkelser har imidlertid vist tilfredsstillende inter-rate reliabilitet for ABI tilpasset for 

barn. Det kan også ligge en styrke i at alle intervjuene er gjennomført av samme person, da 

varians ikke kan skyldes feilvarians mellom forskjellige skårere. Videre var vedkommende 

som gjennomførte intervjuet en erfaren terapeut, med god og langvarig trening i 

gjennomføringen og vurderingen av det. Denne terapeuten hadde ingen kjennskap til 

terapimetoden. Disse omstendighetene vil minske sjansen for feilvarians som kunne skyldes 

testgiver eller testgivers forventning til barnas prestasjon. Samtidig var testgiver nok bevisst 

hvilket måletidspunkt barnet befant seg på ved de ulike intervjutidspunktene. Dette kan ha 
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bidratt til en forventning hos intervjuer i intervjusituasjonen og ved skåring, noe som 

vanskelig kan utelukkes om har hatt en indirekte påvirkning på resultatene.  

 

4.3.4 Validitet 
 Det er flere aspekter som kan diskuteres med henblikk på studiens validitet, og hvorvidt 

man kan være sikker på at det faktisk er barnas affektbevissthet for hver av disse følelsene 

som er målt. Kan man trekke slutninger om hvordan affektbevissthet hos barn med 

internaliserende lidelser blir påvirket av terapi, basert på denne undersøkelsen?  

Det er ikke gjennomført noen egne analyser av validitet i denne oppgaven. Imidlertid er 

det referert til andre studier som har vist at skårer på ABI for barn korrelerer med andre 

relaterte mål på mental helse og sosial fungering (Taarvig et al., 2015) som styrker den ytre 

validiteten til intervjuet  

Det har heller ikke, på nåværende tidspunkt og ut fra undertegnedes viten, blitt 

gjennomført studier av den indre faktorstrukturen til ABI for barn. Dette kan ha en 

sammenheng med at studiene på barn som finnes ikke har hatt tilstrekkelig utvalgsstørrelse. 

Imidlertid er det gjort slike studier på voksne, som har vist samsvar mellom faktorstrukturen 

til ABI og de teoretiske antagelsene til affektbevissthetsmodellen (Solbakken et al., 2011b). 

Det kan se ut til at det er behov for slike studier av barn for å bekrefte begrepsvaliditeten til 

barneversjonen av ABI.  

Det er også mulig å stille spørsmål ved innholdsvaliditeten til ABI for barn. Et av de mest 

vesentlige problemene vil være om man kan være sikker på at barna forstår spørsmålene som 

stilles, i stor nok grad til å svare meningsfullt og virkelighetsnært. Relevansen til dette 

spørsmålet blir ytterligere underbygget av at barna i utvalget viser lavest affektbevissthet når 

det kommer til det verbale uttrykket av affekt. Man kan således lure på om det er mest 

meningsfylt å måle affektbevissthet gjennom en språkbasert intervjuform. 

 En måte å henvende seg til dette spørsmålet på er ved å trekke frem forskningsbasert 

kunnskap om barns emosjonelle og verbale utvikling, fremlagt tidligere i oppgaven. Slik det 

tidligere er beskrevet omhandler det teoretiske grunnlaget bak affektbevissthetsmodellen 

evner som innebærer å kunne oppfatte, kommunisere, håndtere og differensiere mellom og 

integrere ulike emosjonelle erfaringer, selv når disse erfaringene er i konflikt med hverandre. 

ABI for barn er ment å skulle måle grad av emosjonell fungering i barneskolealder (Taarvig 

et al., 2015).  
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Empiriske undersøkelser har gitt evidens for at de evnemessige forutsetningene for 

affektbevissthet utvikles gradvis fra spedbarnsalder av, gjennom førskolealder, og at mye er 

på plass i løpet av tidlig barneskolealder, for barn som følger normalutvikling (Harris, 1999; 

Pons et al., 2004; Wellman et al., 1995). Pilotstudien til Taarvig et al. (2015), nevnt tidligere i 

oppgaven, undersøkte om barn som følger normalutvikling ville være i stand til å forstå 

spørsmålene stilt i intervjuet, og fant at barn i 10-11års alder fra både en vanlig skoleklasse 

og i et klinisk utvalg kunne forstå intervjuspørsmålene og gi relevante og meningsfylte svar 

(Taarvig et al., 2015).  

Slik det ofte vil være i psykologisk forskning, vil det også i denne studien være en mulig 

feilkilde at subjektenes intervjusvar ikke reflekterer virkeligheten. Dette vil kunne skyldes 

flere ting, og kan blant annet være fordi barna ønsker å fremstille seg på en viss måte, eller 

fordi de ikke har innsikt til å beskrive virkeligheten. Man kan tenke seg at dette vil være 

spesielt sårbart i studier som involverer barn, som ofte ønsker å imøtekomme voksnes ønsker. 

Ettersom denne oppgaven kun har anvendt affektbevissthetsintervjuskårer som 

informasjonskilde, vil det ikke være noen mulighet for å vurdere intervjuskårene i forhold 

andre relevante mål eller komparentopplysninger. Eksempelvis kan man tenke seg at en 

vurdering fra foreldre ved de tre måletidspunktene, eller en generell funksjonsvurdering fra 

spesialisthelsetjenesten, kunne gitt verdifull sammenligningsinformasjon.  

Samtidig har tidligere nevnte studier sett på den ytre validiteten til 

affektbevissthetsintervjuet og assosiasjonen mellom barns skårer på intervjuet og foreldres og 

lærers besvarelser på spørreskjemaet ASEBA. Taarvig et al. (2015) fant korrelasjon mellom 

flere av målene fra affektbevissthetsintervjuet og foreldre og læreres vurdering på skalaer for 

depresjon og angst. Resultatene fra disse korrelasjonsanalysene var imidlertid noe blandet. 

Mer spesifikt ble det funnet signifikante negative sammenhenger mellom total 

affektbevissthetskåre og skalaer for depresjon, og mellom de integrerende aspektene 

oppmerksomhet, toleranse og emosjonell ekspressivitet i henholdsvis tre og to av versjonene 

til barna, mødrene og lærerne. Skårene på enkeltaffektnivå viste signifikante negative 

korrelasjonen mellom interesse, glede ømhet, tristhet, avsky og depresjon i henholdsvis to og 

tre av versjonene. På motsatt side var korrelasjonen mellom affektbevissthetskårene og 

fedrenes vurdering overaskende lav. Assosiasjonen mellom skalaer for angst og 

affektbevissthetskårene var færre, og det ene integrasjonsaspektet som korrelerte signifikant 

var toleranse. Dette gjaldt for rapportering fra barn, mødre og lærere. Den lave korrelasjonen 

mellom fedrenes vurdering og barnas affektbevissthetsskårer gjaldt også for vurdering av 

angst og sosialkompetanse (Taarvig et al., 2015, 2016a).  
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På sin side viste den samme studien signifikante positive korrelasjoner mellom alle nivåer 

av affektbevissthet og verbal IQ. Motsatt var det ikke signifikante sammenhenger mellom 

affektbevissthet og utførings-IQ. Sistnevnte er i tråd med tidligere studier på voksne og 

ungdommer (Derkson, Kramer & Katzko, 2002; Marquez et al., 2006). At affektbevissthet 

kan assosieres med verbal IQ er kanskje ikke overaskende, ettersom god affektbevissthet 

innebærer å kunne danne klare og nyanserte begreper for egne følelser, og verbal IQ 

omhandler evne til generell begrepsdannelse (Taarvig et al., 2015).  

 

4.4 Kliniske implikasjoner 
Resultatene fra denne oppgaven kan, sammen med den fremlagte teorien og tidligere 

forskning, gi praktiske implikasjoner for terapeutisk arbeid med barn.  

  

4.4.1 Affektbevissthets betydning for psykisk helse.  
 Denne studien indikerer at barna i utvalget på gruppenivå har oppnådd en høyere 

affektbevissthet gjennom terapiløpet, og at økningen har fortsatt frem til måletidspunktet et år 

etter endt forløp. Dette kan tyde på at barn med internaliserende lidelser fra 10-11 års alder 

vil kunne oppnå en høyere affektbevissthet gjennom tidsavgrenset intersubjektiv barneterapi. 

Et vesentlig spørsmål er allikevel om dette betyr at barna har oppnådd en bedre psykisk helse.  

På en side er dette spørsmålet ikke mulig å besvare empirisk gjennom designet til denne 

undersøkelsen, av grunner som tidligere er beskrevet. På den annen side er en viktig del av 

affektbevissthetsmodellen antagelsene om at affektintegrasjon har betydning for psykisk 

helse, blant annet fordi det påvirker hvorvidt vi opplever oss selv som hele, sammenhengende 

og vitale individer (Monsen et al., 1996). Evner som omhandler å kunne oppfatte, 

kommunisere, håndtere og differensiere emosjonelle erfaringer antas å være viktig for 

generell emosjonell utvikling hos barn, og kan være en viktig faktor i forebygging av 

psykopatologi (Taarvig et al., 2015). 

En utbredt antagelse er at emosjonell kompetanse vil bidra til resiliens i stressende eller 

vanskelige livsomstendigheter. Eksempelvis er det tidligere trukket frem forskning som 

indikerer en sammenheng mellom evne til emosjonsregulering, tilknytning og resiliens mot 

psykiske vansker (Karreman & Vingerhoets, 2012; Malik et al., 2015). Annen forskning 

underbygger også at emosjonelle ferdigheter og resiliens kan assosieres, blant annet gjennom 

å indikere at tilgang på positive emosjoner gjør voksne bedre rustet til å håndtere vanskelige 
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livssituasjoner, blant annet fordi mennesker med god resiliens er i bedre stand til å bruke 

positive følelser til å takle motgang (Tugade & Fredrickson, 2007) 

Tidligere forskning på både voksne og barn har også underbygget sammenhengen mellom 

affektbevissthet og psykisk helse, blant annet gjennom å indikere en sammenheng mellom 

grad av integrasjon for spesifikke affekter og bestemte interpersonlige vansker (Solbakken et 

al., 2011b), og en assosiasjon mellom ABI-skårer og eksterne kriterier på psykisk helse 

(Lech, 2012; Monsen & Monsen, 2000; Taarvig et al., 2015, 2016a, 2016b,). Til tross for at 

foreliggende undersøkelse mangler en utforskning av slike sammenhenger, kan tidligere 

forskning underbygge påstanden om at en økning i affektbevissthet også vil tilsi en positiv 

utvikling i barnas psykiske helse.  

 

4.4.2 Nytte av å bruke affektbevissthetsintervjuet i terapi  
Tidligere studier av ABI for både barn og voksne har konkludert med at det vil være et 

nyttig verktøy i terapi, spesielt når det kommer til vurdering av vansker og planlegging av 

behandling (Monsen, 1996; Taarvig et al., 2015). Denne hovedoppgaven fant at barna i 

utvalget hadde lavere affektbevissthet for affekter som kan klassifiseres som negative eller 

ubehagelige, noe som samstemmer med funn fra tidligere forskning på barn med 

internaliserende lidelser (Taarvig et al., 2015). Taarvig et al. (2016b) trekker spesielt frem 

frykt, sinne, skam, skyld som vanskelige for barn med angstlidelser, og funnene til Taarvig et 

al. (2016a) indikerer at man kan identifisere spesifikke assosiasjoner mellom affektbevissthet 

for enkelte affekter og symptomer på angst og depresjon. Sistnevnte studie fant blant annet 

negative korrelasjoner mellom positive affekter og depresjon. Dette styrker antagelsen om at 

tilgang på de adaptive og motivasjonelle egenskapene ved positive affekter, kan fremme 

atferd og erfaringer som står i direkte motsetning til det som er karakteristisk ved alvorlige 

depressive symptomer (Taarvig et al., 2016a). Dette er kun et av flere eksempler på hvordan 

skårer på affektbevissthetsintervjuet kan anvendes til en bedre forståelse av enkeltindividers 

vansker.  

Det er nærliggende å tenke at ABI også vil kunne gi viktig informasjon om et barns 

tilgang til, og språk for, eget følelsesliv. Slik kunnskap vil være verdifull å ha med seg i 

terapeutisk kommunikasjon med et barn. En individuell tilpasning til hvert enkelt barns egne 

uttrykk og opplevelse har blitt fremhevet som betydningsfullt av flere erfarne terapeuter, og 

anses som et viktig fokus i TIB (Hansen, 2012; Johns & Svendsen, 2016). 
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En annen indikasjon fra denne oppgavens analyser var at barna så ut til å streve spesielt 

med å uttrykke affekt gjennom språk. Dette er også i tråd med Taarvig et al. (2015). Slik 

informasjon kan være nyttig å ha med seg i arbeide med barn med internaliserende vansker. I 

denne forbindelse er det dog mulig å diskutere om dette innebærer at terapeuter burde 

fokusere på å utvikle evnen til å verbalisere og reflektere rundt affekt i terapi med barn. Et 

annet perspektiv er at barn i større grad enn voksne kommuniserer affekt gjennom lek og 

nonverbal kommunikasjon, og at det derfor kan være viktigere å legge til rette for at 

terapirommet blir en trygg arena hvor barnet kan utfolde seg og uttrykke seg gjennom lek 

(Mohaupt et al., 2016). Betydningen lek har for utvikling av evne til å representere egne 

erfaringer og for evne til mentalisering blir også fremmet av det intersubjektive perspektivet 

(Hansen, 2012) 

Da denne oppgaven har sammenlignet affektbevissthetsskårer fra tre måletidspunkt spredt 

fra før behandlingsstart til et år etter, kan en annen implikasjon være betydningen av å 

anvende ABI som et endringsmål i terapi. En funksjon kan være å undersøke om det har 

forekommet endring på relevante områder. Dersom det eksempelvis er slik at vansker med 

affektene frykt, skam, sinne og skyldfølelse, underligger og opprettholder spesifikke vansker 

relatert til barnets problematikk, vil det kunne være nyttig å undersøke endring på dette 

området gjennom behandlingsforløpet. Kanskje kan dette være spesielt nyttig i forløp med 

barn hvor det tilsynelatende har forekommet liten utvikling gjennom behandling.  

Med hensyn til terapi for voksne antar Monsen og Solbakken (2013) at systematisk 

trening i å anvende affektbevissthetsmodellen i terapi vil kunne øke terapeuters ferdigheter i å 

anvende målrettete intervensjoner. Dette gjelder også i forbindelse med å følge opp individers 

respons på intervensjoner som er gitt. Videre er det foreslått at affektbevissthetsnivå vil være 

en god indikator for behandlingsavslutning, dersom nivået tilsier at individet er stand til å 

representere egne opplevelser (Monsen & Solbakken, 2013).  

 

Egne betraktninger om utbredelsen av affektbevissthetsmodellen og ABI. I 

diskusjonen rundt den kliniske betydningen til affektbevissthetsmodellen, vil det også være 

relevant å nevne at det kan se ut til at modellen har fått relativt lite fotfeste internasjonalt. Det 

er mulig at leser har lagt merke til at flere av de samme forskernavnene går igjen i 

referansene i denne oppgaven, fordi de samme personene ofte står bak flere studier. Det ser 

altså ut til at affektbevissthetsintervjuet og affektbevissthetsmodellen i dag ikke brukes i 

utbredt omfang, men at enkelte er opptatt av å fremme bruken. Det er vanskelig å trekke 

slutninger om hva utbredelsen skyldes, men en årsak kan tenkes å ligge i det større 
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forskningsfeltet. Slik det er beskrevet innledningsvis i denne oppgaven er det bred enighet i 

feltet om emosjoners tilhørighet i psykoterapi, og det er utviklet flere ulike modeller som kan 

se ut til å ha overlapp seg i mellom, slik som emosjonsfokusert terapi (Greenberg, 2011), 

dialektisk atferdsterapi (Dimeff & Linehan, 2001) og dynamiske korttidsterapier (Fosha, 

2000). Kanskje har dette bidratt til en større konkurranse mellom de ulike terapimodellene, 

slik at etterspørselen etter nye modeller for terapi og psykopatologiforståelse blir lavere enn 

behovet for å verne om eksisterende modeller. 

En annen faktor som kan ha påvirket utbredelsen til ABI for barn, kan være at det fortsatt 

ser ut til å være mindre fokus på forsking rundt barneterapi, enn det er på voksenterapi. 

Spesielt har det hittil blitt forsket lite på psykodynamisk rettede terapimodeller for barn 

(Midgley et al., 2017). En mulig forklaring på dette kan være at slike terapiretninger er 

vanskeligere å studere gjennom kvantitative randomiserte og kontrollerte studier. 

En tredje forklaring kan ligge i affektintegrasjonsmodellen selv. Det er mulig å tenke seg 

at denne modellen kan fremstå som lite anvendbar og kompleks for praktikere og klinikere å 

sette seg inn i, eller at det er andre aspekter ved modellen som gir den mindre utbredelse.   

 

4.4.3 Betydningen av foreldresamarbeid i behandling 
Utvalgets utvikling over de tre måletidspunkene indikerte at barnas affektbevissthet på 

gruppenivå fortsatte å øke i løpet av det første året etter avsluttet behandling. Undersøkelsen 

av det siste forskningsspørsmålet kunne videre antyde en tendens til at verbal ekspressivitet 

var det integrasjonsaspektet som utviklet seg minst i perioden med behandling, men mest i 

perioden etter behandlingsavslutning. Dette endringsmønsteret kan være interessant for å 

belyse betydningen av den familiekonteksten barna befinner seg i til daglig.  

Behandlingstilnærmingen barna deltok i, tidsavgrenset intersubjektiv barneterapi, gir 

foreldresamtaler parallelt med barnesamtalene i terapiforløpet. Med en grunnforståelse av at 

barns normale utvikling og feilutvikling skjer i samspill med omgivelsene, ønsker man i 

denne tilnærmingen å hjelpe barns foreldre med å validere barnets følelser og reflektere rundt 

og forstå hvilke indre opplevelser barnets vansker er forankret i (Johns & Svendsen, 2016). 

Studier av TIB har blant annet sett på foreldrenes opplevelse av terapien (Haugvik, 2013). 

Dette har gitt evidens som indikerer at foreldre gjennom terapien får et nytt perspektiv på 

situasjoner i familien, og at det ble lettere for dem å legge merke til positive endringer hos 

barnet. Videre fortalte foreldrene i studien til Haugvik (2013) at de i løpet av terapien hadde 
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blitt mer opptatt av å forstå barnas ulike affektive uttrykk, og at barna i større grad klarte å 

uttrykke seg og dele sine affektive opplevelser. 

Det er nærliggende å tenke seg at foreldresamtaler er en viktig faktor for at positiv 

endring i barns affektbevissthet skal kunne fortsette og opprettholdes i tiden etter avsluttet 

behandlingsforløp. I innledningen til denne oppgaven ble det fremlagt teori og empiri om 

tilknytning, mentalisering og intersubjektivitet som fremhever betydningen av relasjonelle 

bånd for utviklingen av en forståelse av våre egne emosjonelle prosesser. Hvorvidt barn blir 

møtt på en god, trygg og aksepterende måte av betydningsfulle voksne når de viser 

følelsesuttrykk, kan tenkes å ha stor påvirkning på hvilken læringserfaring barnet får. Dette 

vil igjen kunne påvirke om barnet fortsetter en utvikling mot god affektintegrasjon og 

vitalitet, eller om barnet blir nødt til å finne seg alternative måter å håndtere sine affektive 

opplevelser på. Dette er i tråd med teori og empiri om tilknytning og mentalisering fremlagt 

tidligere i oppgaven.  

!

4.4.4 Fokus på oppmerksomhet i terapeutiske prosesser 
Undersøkelsen av utviklingen til de ulike integrasjonsaspektene viste et endringsmønster 

hvor oppmerksomhet for affekt utviklet seg mest av aspektene i tidsrommet fra 

behandlingsstart til behandlingsavslutning, og minst i året etter avsluttet forløp. Dette funnet 

kan bidra til å belyse oppmerksomhet som en viktig endringsprosess i terapi. Oppmerksomhet 

vektlegges som et essensielt integrasjonsaspekt i affektbevissthetsmodellen og regnes som en 

viktig terapeutisk prosess i TIB (Johns & Svendsen, 2016). Det trekkes også frem i flere av 

perspektivene fremlagt tidligere i oppgaven. I mindfullnessperspektivet har man et fokus på 

både oppmerksomhet og toleranse (Falkenström et al., 2014). I mentaliseringsmodellen vil 

oppmerksomhet og toleranse for egne og andres affekter være et viktig fokus for 

endringsarbeid, da det kan ansees som en forutsetning for utvikling av refleksiv funksjon 

(Fonagy & Target, 1998). Uavhengig av metode er det således flere modeller som er opptatt 

av å bruke tid i terapi på å utvikle evnen til rette oppmerksomheten, her og nå, med aksept og 

toleranse for egne opplevelser. Videre vil det også kunne tenkes at en evne til 

oppmerksomhet og toleranse for egne affektive opplevelser, er en forutsetning for å kunne 

vedstå seg og uttrykke disse opplevelse ovenfor andre. 

 

4.4.5 Hva er målet med terapi for barn?  
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En annen måte å belyse endringen som forekom i perioden etter terapiavslutning funnet i 

denne oppgaven, er gjennom et aspekt ved det terapeutiske rasjonale som er til felles for både 

affektbevissthetsmodellen og TIB. I begge terapimodellene er fokuset på å bruke terapien til 

å styrke individets egen evne til å integrere emosjonelle og kognitive prosesser på en 

funksjonell måte. Gjennom dette antar man at individet vil kunne få en bedre forståelse av 

seg selv, oppnå et bedre samspill med andre mennesker, og tilegne seg nye 

handlingsmuligheter. Dette blir en viktig vei til terapeutisk bedring, da psykologiske vansker 

ansees å være utviklingsskapte, fremfor iboende i individet. Terapien blir betraktet som en 

utviklingsprosess, heller enn en reparasjonsprosess. Gjennom terapi ønsker man å hjelpe 

barnet tilbake i sitt utviklingsspor, slik at barnets egen selvutvikling kan få fortsette også etter 

endt terapi. Dette målet går i begge modellene fremfor reduksjon i psykiske symptomer. Ut 

fra et slikt perspektiv skulle man kanskje kunne forvente et utviklingsmønster lignende det 

man har sett i denne oppgavens analyser.  

  

4.5 Videre forskning 
Basert på den forskning som foreligger i dag, kan det se ut til at det er behov for studier 

med større utvalg, for å få kunnskap både om og fra ABI for barn som i større grad er 

generaliserbar. Både kvalitative og kvantitative studier har pekt på verdien av å bruke 

perspektiver fra affektbevissthetsmodellen i terapi for barn, men større studier hadde hatt et 

bedre grunnlag for å vurdere validiteten til affektbevissthetsintervjuet for barn. Videre kan 

det tenkes at det hadde vært interessant å undersøke affektbevissthet i utvalg med barn med 

andre typer psykologiske vansker. Eksempelvis er det nærliggende å anta at barn med 

eksternaliserende lidelser vil kunne ha vansker med integrasjonen av affekten sinne, og at det 

også i et slikt utvalg vil være mulig å finne indikasjon på en sammenheng mellom 

affektbevissthet for sinne, skam, skyld og frykt. Dette hadde også vært interessant å 

undersøke i lys av tidligere forskning på voksne, som har vist en assosiasjon mellom lav 

integrasjon av sinne og vansker med selvhevdelse (Solbakken et al., 2011b). Avslutningsvis 

ansees det også som interessant for videre forskning å undersøke relasjonen mellom 

affektbevissthet hos barn og affektbevisstheten hos deres foreldre. Betydningen tilknytning 

og hvordan foreldre møter og kommuniserer med barna sine om følelser har for barnas 

emosjonelle fungering, er flere ganger fremlagt i denne oppgaven. Således kunne det tenkes 

at det hadde gitt verdifull informasjon å undersøke både barnets og foreldrenes 

affektbevissthet, og den eventuelle sammenhengen mellom dem.  
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5 Konklusjon 
Formålet med denne studien har vært å undersøke endring av affektbevissthet hos barn i 

terapi, og noen spesifikke forskningsspørsmål knyttet til hvordan denne endringen ser ut. 

Problemstilling og forskningsspørsmål har blitt belyst gjennom kvantitative analyser av 

skårer fra affektbevissthetsintervju fra ti barn henvist til spesialisthelsetjenesten for 

internaliserende vansker. Endring ble undersøkt gjennom at intervjuet ble gjennomført på tre 

tidspunkt, før behandling, ved behandlingsavslutning, og et år etter avsluttet 

behandlingsforløp. I tillegg ble utvalgets intervjuskårer sammenlignet med et større klinisk 

utvalg og en kontrollgruppe.   

Resultatene indikerte at affektbevissthet blant barna økte på gruppenivå gjennom et forløp 

med tidsavgrenset intersubjektiv barneterapi. Denne økningen var statistisk signifikant og 

hadde stor effektstørrelse. Fra måletidspunktet før behandling frem til et år etter behandling 

økte totalskåren for affektbevissthet til hvert barn og hver affekt. Sammenligningen med 

kontrollgruppen viste at barna i utvalget på gruppenivå ved behandlingsavslutning hadde 

oppnådd lik eller høyere affektbevissthet som ikke-henviste barn. Videre indikerte resultatene 

at barna hadde lavere affektbevissthet for negative eller ubehagelige affekter sammenlignet 

med positive eller behagelige affekter før behandlingsstart. Denne forskjellen ble gradvis 

mindre frem til måletidspunktet ved behandlingsavslutning. Med hensyn til oppgavens siste 

forskningsspørsmål, viste resultatene at barna strevde mer med å uttrykke affektive 

opplevelser verbalt, enn de gjorde med oppmerksomhet og toleranse for, og emosjonelt 

nonverbalt uttrykk av, affekt. Dette mønsteret var også tilstede ved behandlingsavslutning, og 

alle de fire integrasjonsaspektene økte rundt et affektbevissthetsnivå. Et interessant funn i 

integrasjonsaspektene var variasjoner i utviklingsmønster mellom oppmerksomhet, toleranse, 

emosjonell ekspressivitet og begrepsmessig ekspressivitet. Endringsmønsteret antydet at 

oppmerksomhetsaspektet utviklet seg i størst grad under behandlingsforløpet, mens utvikling 

av begrepsmessige uttrykket av affekt i størst grad utviklet seg i året etter 

behandlingsavslutning. Funnene kan ha klinisk betydning. Dette er diskutert i lys av det 

fremlagte teoretiske og empiriske rammeverket. Ettersom det er publisert få kvantitative 

studier av affektbevissthet hos barn i terapi, vil studien kunne være et nyttig bidrag til tross 

for liten utvalgsstørrelse.  
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Vedlegg 4 Tabeller 
 

Tabell 3. Multivariat test 

 Value F Hypothesis df Error df Sig. Partial Eta Squared 

Wilks’ lambda .227 13.645 2.00 8.00 .003 .773 
 


