
FOREBYGGELSE AV SMERTEFULLE FORELDRE-
BARN RELASJONER -
OMSORGSSVIKT 

DESTRUKTIVE PROSESSER SOM 
SKAL FOREBYGGES 

v / Kari Killén
Karl Evang-seminaret 2006



(Fysiske overgrep)

FØLELSESMESIG VANSKJØTSEL

PSYKISKE  OVERGREP 

(Seksuelle overgrep)



FØLELSESMESIG VANSKJØTSEL

•Manglende evne til å -
engasjere seg positivt 
følelsesmessig i barnet.
Det er ingen som ser 
barnet. Det har ikke noe 
samspill å gå inn i. 



ULIKE SIDER VED VANSKJØTSEL

•den følelsesmessige 
•den ernæringsmessige 
•den materielle 
•den sosiale 
•den medisinske 
•den utdanningsmessige
•foreldrene overlater barna til seg selv



PSYKISKE OVERGREP 

•En kronisk holdning hos omsorgsgiveren, 
som er ødeleggende for eller forhindrer 
utviklingen av et positivt selvbilde hos 
barnet.



Psykiske overgrepsprosesser og følelsesmessig 
omsorgssvikt 

1. Barn tillegges egenskaper
-avvisning 
-invadering

2. Barn utsettes for rusmiddelbruk

3. Barn utsettes for voldelige samliv

4. Barn utsettes for foreldres psykiske lidelser

5. Barn utsettes for ubearbeidede 
skilsmisseprosesser
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JOHN BOWLY’S TO HOVEDHYPOTESER

1. Alle barn knytter seg til sine omsorgspersoner. 
Men de knytter seg på ulikt vis.  
Noen utvikler trygg tilknytning, 
andre utrygg tilknytning.

2. Parallelt med utviklingen av 
tilknytningsmønstre, utvikler vi "indre 
arbeidsmodeller” for hvordan vi skal være 
foreldre, hvordan barn skal være barn og 
hvordan forholdet mellom foreldre og barn skal 
være.



TILKNYTNINGSTEORI INTEGRERER 5 TEORIER:

• Etologi

• Psykoanalytisk teori-

Objektrelasjonteori

• Systemteori

• Kognitiv teori

• Utviklingspsykologi



TILKNYTNINGSMØNSTRE

- I utgangspunktet 3:

1. Trygg tilknytning

2. Utrygg tilknytning
- Unngående (A)

3. Utrygg tilknytning
- Ambivalent  (C)

- I risiko – omsorgssvikt differensieres disse videre

4. Et blandet mønster A/C

5. Desorientert - Disorganisert
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