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Emosjoner 
• Grunnleggende emosjoner 
    -søking/utforsking, frykt, sinne, seksuell lyst, 

omsorg og kjærlighet, separasjonsangst, 
lek/glede og latter. 

 
• Emosjoner og følelser 



Hva forstår vi med emosjonsregulering? 

 
• Individets implisitte og eksplisitte strategier for å 

tilpasse emosjonelle reaksjoner hos seg selv og 
andre mennesker i henhold til sosiale og 
kulturelle forhold; reguleringen omfatter særlig 
emosjonenes uttrykk, intensitet og varighet og 
sammenhengene der de kommer til uttrykk. 

 
• Evnen til å regulere intensitet, latens, frekvens og 

varighet av emosjonelle utrykk i henhold til en 
situasjon. 
 
 



Utvikling av reguleringsfunksjoner 



Utvikling i emosjonsregulering 
• Hos nyfødte er det ingen forskjell mellom 

emosjonsregulering og regulering av egen 
tilstand. 

• Små barn har generelt vansker med å regulere 
sine emosjoner, og er avhengig av støtte fra 
andre. 

• De første leveåret bruker barn sanse-motoriske 
prosesser til å regulere sine emosjoner, det vil si 
at de regulerer inntak av stimulering og 
aktivitetsnivå. 



Utvikling av emsjonsregulering 
• Utvikling av evnen til å regulere emosjoner henger sammen 

med kognitiv utvikling og ferdigheter og evner som er 
uttrykk for forståelse for andres sinn (Theory of Mind). 

 
• Førskolebarn regulerer i hovedsak emosjoner gjennom 

handling eller ved å søke hjelp fra andre. 
 
• Skolebarn bruker i økende grad kognitive strategier. 
 



Utvikling av emosjonsregulering 
• Tiåringer tar spontant i bruk kognitive strategier, 

mens femåringer må ha hjelp til det. 
 
• Bedret evne til selv å regulere emosjoner og 

håndtere uro og stress på en hensiktsmessig 
måte, og sammen med jevnaldrende, er viktig for 
utviklingen av selvstendighet i barne- og 
ungdomsalderen. 

 



Tilknytning 
• Tilknytningsatferd = Reguleringsatferd 
• Tilknytningsatferd forekommer hos nærmest alle 

pattedyr 
• Omsorgspersoner kan fungere mer eller mindre 

trøstende og emosjonelt regulerende for barnet 
når tilknytningssystemet er aktivert. 

• Tilknytning aktiverer emosjoner og følelser.  
• Tilknytningsatferden er rettet mot en eller noen få 

personer, vanligvis i en klar foretrukket 
rekkefølge. 



Tilknytning forts. 
• Tilknytningen varer for en stor del eller 

mesteparten av livet. Tilknytning kan utvikle seg 
og vedvare på tross av tilknytningspersoners 
traumatiserende atferd. 

• Nye tilknytningsfigurer kan komme til i løpet av 
livet 

• Trygghet i tilknytningsrelasjoner er avhengig av 
TILGJENGELIGHET, pålitelighet og 
forutsigbarhet, og omsorgspersoners egen 
tilknytningstrygghet. 



Tilknytning forts. 
• Affektregulering skjer fra starten av gjennom 

tilknytningspersonen 
• Første skritt på veien til egen affektregulering er å 

kunne identifisere emosjoner og vite hva de 
betyr. 

• Dette handler om hvilke svar følelsene vekker 
hos andre 

• Påvirker og påvirkes av kognitiv utvikling 



• Voldsom utvikling av funksjonelle strukturer 
hjernen de første leveårene.  

• De forbindelsene som dannes i denne perioden 
påvirker utvikling av evnen til emosjonsregulering 

• Forutsetningene for normalutvikling påvirker 
dette, det samme gjør tilknytningserfaringer over 
tid, og traumer. 

• Eksekutiv fungering og inhibierende kontroll er i 
studier klart forbundet med barns forståelse av 
andres mentale tilstander (Theory of Mind) 



Modell for å forstå emosjonell 
utvikling og emosjonsregulering 

 
• ”Siegels Hånd” 

 
• 3 hjerner; overlevelseshjernen, følelseshjernen 

og tenkehjernen 



Andreregulering 
• Vår oppgave.  
 
• Felles forståelse for hvordan forstå den andres atferd og 

hva denne trenger av andreregulering (ulike 
funksjonsvansker, relatert til ulike diagnoser også.) 

 
• God hjelp til emosjonsregulering virker forebyggende. Ved 

psykisk lidelse er det helt nødvendig. 
 

• Hvordan få dette til? 



Case 1 
• Mann 40 år. Bor i egen bolig. Greide seg greit frem til 18-19 

års alder.  
• Lav selvfølelse 
• God kontakt med pårørende. Det har vært turbulent til tider. 
• Verbal utagerende, aldri fysisk. 
• Samarbeidet til tider dårlig ang medisiner 
• Kunne virke skremmende, både på personal og på andre i 

nærmiljøet 
• Ringte 112 og 113 for hjelp og bistand 
• Jobbet tidligere, ikke nå, ble mange 

misforståelser/frustrasjon 
• Var sjalu på andre som hadde det han ønsket seg; 

kjæreste, barn, eget hus, jobb 
• Psykotiske gjennombrudd 

 



Case1 forts. 
• Validere 
• Emosjonsregulere 
• Beskytte 
• Støtte 
• Triggere 
• Tilknytning 
• Psykose eller bipolar affektiv lidelse? 
 



Case 2 
• Dame i 50 årene, bor i egen leilighet.  
• Somatiske og fysiske plager 
• Traumatisk barndom, bodde hjemme til hun var 30 
• Utagerte fysisk mot personal og gjenstander 
• Deprimert og devaluerte seg selv i mange situasjoner 
• Tap av ferdigheter 
• Tap av språk- hun skrev litt om hva hun tenkte 
• Sensitiv for nytt personal- fremmede 
• Var i utgagnspunktet veldig sosial, men klarte dette kun 

over en kort periode  
• Mye angst 

 



Case 2 forts. 
• Tilknytning 
• Lavaffektiv samhandling 
• Emosjonsregulering 
• Beskyttelse 
• Validering 
• Støtte 
• Fatigue 
• Angstlindring 
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