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Det sosiale barnet  
Utviklingstemaer og utfordringer i løpet  
av barnets andre og tredje leveår

Denne artikkelen tar utgangspunkt i en prøveforelesningen i forbindelse med en avhand-
ling som handlet om tilknytning og utvikling hos fosterbarn ved 2 og 3 års alder. Temaet 
for prøveforelesningen var: Developmental themes and challenges during the 2nd and 3rd 
year of life. Artikkelen vil handle om barn generelt, men i løpet av artikkelen vil forskning 
som viser hvilke utfordringer for eksempel fosterbarn kan ha innenfor noen av disse ut-
viklingstemaene bli presentert. Først vil utviklingsområder som er sentrale innenfor bar-
nets sosiale utvikling bli definiert og deretter vil to teoretiske rammeverk som barn utvik-
ling kan sees i lys av bli beskrevet; Transaksjonsmodellen og The differential suseptibility 
hypothesis. Till slutt vil de ulike temaene og utfordringene bli presentert.

I løpet av barnets første tre leveår skal barnet lære 
et stort spekter av ferdigheter som vil være en del 
av dets sosiale utvikling.  Barnet må derfor være 
i stand til å løse svært mange utfordringer i sin 
utvikling som en sosial kompetent person. Hvert 
tema er et stort forskningsområde i seg selv og i 
artikkelen, som i prøveforelesningen, vil jeg bare 

ta for meg en svært begrenset del av disse områ-
dene. Barnets andre og tredje leveår kan defineres 
som ”toddlerhood” som jeg her vil oversette med 
småbarnsalder. Begrepet toddlerhood er i seg selv 
beskrivende fordi det betegner barnets prøvende 
utforskning i form av måten barnet beveger seg på; 
barnet går med korte og litt vaklende skritt. Bar-
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net er i en utprøvingsfase og ennå ikke helt kom-
petent i sin fysiske utvikling, og heller ikke i sin 
sosiale. Kjennetegnet i denne aldersperioden i et 
menneskes liv er en økende evne til å gjøre ting på 
egen hånd og med stadig mer sofistikerte ferdig-
heter. Videre ser vi en gradvis individualisering, 
det vil si at barnet blir mer selvstendig og setter 
også sine omgivelser på prøve med å ville gjøre ting 
på egen hånd. Barnet ser etter hvert seg selv som 
i stand til å ha selvstendige tanker og handlinger 
(Davies, 2011). Utviklingen i småbarnsalderen og 
forelder-barn relasjonen bygger på et fundament 
som er etablert i spedbarnsalderen og på samme 
tid konsoliderer det som har blitt etablert i løpet 
av den tidlige utviklingsperioden (Kochanska & 
Aksan, 2004). Utvikling kan dermed sees som byg-
gesteiner ved at et grunnlag danner muligheten 
for videre utvikling. Dersom byggesteinene enten 
er svake eller mangler blir grunnmuren for videre 
utvikling svak (Stern, 1985). Et eksempel her kan 
være et barn som har opplevd alvorlig vanskjøtsel 
tidlig i livet. Selv om barnet flytter tidlig til nye 
omsorgspersoner kan erfaringene være av en slik 
karakter at det preger barnet i relativt lang tid 
fremover. Selv om grunnmuren kan repareres ved 
hjelp av sensitive og responsive omsorgspersoner, 
kan en slik reparasjon av tidlige utviklingstraumer 
ta tid og grunnmuren kan forbli noe svakere opp 
igjennom livet. Allikevel, selv om tidlige barn-
domserfaringer påvirker utviklingen over tid, vil 
det være mulig å endre utviklingsveien opp igjen-
nom barndommen og dermed komme inn på en 
mer positiv vei (Sroufe, 2005; Sroufe, Duggal, 
Weinfield, & Carlson, 2000). Tidligere erfaringer 
mister sannsynligvis ikke sin innflytelse, men end-
ring og omforming av erfaringer kan opptre senere 
i livet (Sroufe, 2005).

Barnets omsorgsperson er svært viktig også i 
småbarnsalderen og barn i denne alderen er nes-
ten like avhengige av sine omsorgspersoner som 
det lille spedbarnet (Marvin & Britner, 2008). 
Foreldresensitivitet fremmer barnets utvikling 
innenfor de ulike utviklingstemaene og ansees å 
være helt sentral i utvikling av for eksempel trygge 
tilknytningsrelasjoner (se Belsky & Fearon, 2008 
for en oversikt; Oosterman & Schuengel, 2008). 
Imidlertid (Dweck, 2013) har vi fremdeles for lite 
kunnskap om hvilke faktorer som har betydning 
for utvikling av for eksempel trygg tilknytning (se 
Thompson, 2013, for en diskusjon). 

Sosial utvikling

Allerede fra spedbarnsalder er det lille barnet mo-
tivert til å dele interesse og oppmerksomhet med 
andre (Bråten, 2010; Tomasello & Carpenter, 
2007; Trevarthen, 1998). I følge utviklingsteori er 
barnets sosiale utvikling helt avgjørende for å for-
stå hvordan mennesket fungerer (Dweck, 2013). I 
tillegg til å forstå barnets sosiale utvikling er det 
nødvendig å få en innsikt i den nevrobiologiske 
utviklingen opp igjennom livsløpet. Spesielt er 
det viktig å sette en slik nevrobiologisk utvikling 
i sammenheng med den unike utviklingsproses-
sen barnet gjennomgår. Bare med et slikt helhetlig 
perspektiv er en forståelse av barnet mulig, spe-
sielt gjelder det barn som har blitt utsatt for uhel-
dige omsorgserfaringer tidlig i livet (Nelson, 2000; 
Nelson, Bos, Gunnar, & Sonuga-Barke, 2011). Et 
eksempel på hvor viktig hjernen er i utviklingspro-
sessen er det faktum at hjernen tredobler sin vekt 
i løpet av de tre første leveårene, fra 370 gram ved 
fødsel (Wahlhovd & Fjell, 2010). Videre er sped- 
og småbarnsalderen en viktig periode i utviklingen 
av hjernens synapsedannelse (Center on the Deve-
loping Child Harvard University, 2015), nærmere 
bestemt hvordan hjernecellene basert på spedbar-
nets erfaring blir i stand til å kommunisere med 
hverandre og dermed danne nettverk av hjernecel-
ler som er viktige i blant annet sosial fungering 
(Greenough, Black & Wallace, 1987). 

Utviklingsmodeller

Transaksjonsmodellen handler om å forstå hvor-
dan barnet og forelderen i en kompleks prosess 
påvirker hverandre over tid. Denne utviklingsmo-
dellen fremhever mulighetene for endring over tid, 
det vil si betydningen av omgivelsenes plastiske 
karakter og barnet som en aktiv partner i sin egen 
utvikling. Utviklingsmessige endringer defineres 
som endringer i hvordan barnet samhandler med 
sine omgivelser som for eksempel foreldre eller 
andre omsorgspersoner. Selv om de observer-
bare endringene er barnets atferd, baserer denne 
atferdsendringen seg også på endringer i barnets 
oppfatninger av sine omgivelser (f.eks. indre ar-
beidsmodeller) og hvordan omsorgspersonene 
oppfatter og responderer på barnets atferd og 
emosjonelle uttrykk. En annen viktig utviklings-
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teori er The differential suceptibility hypothesis som 
hevder at enkelte barn er mer påvirkelige av et 
lite støttende omsorgsmiljø, samtidig som de kan 
profittere mer på et gunstig miljø sammenlignet 
med andre barn (Belsky, Bakermans-Kranenburg, 
& van IJzendoorn, 2007; Belsky & Pluess, 2012). 
Dette betyr at kvaliteten på omsorgen er viktigere 
for noen barn enn for andre, uten at vi dermed kan 
slutte at noen barn ikke har behov for et kvalita-
tivt godt omsorgsmiljø. En forklaring kan være at 
barn kan være genetisk mer sårbare samtidig som 
de er mer mottakelige for uheldige, men også gun-
stige omsorgsforhold i løpet av barneårene. I en 
studie av en gruppe engstelige 15 måneder gamle 
barn som enten fikk støttende eller ikke støttende 
omsorg kan illustrere hvordan modellen fungerer. 
Ved 38 måneders alder var det mindre sannsynlig 
at barna som hadde fått støttende omsorg tidlig i 
livet jukset i et spill enn engstelige barn som ikke 
hadde fått slik omsorg (Kochanska, Aksan, & Joy, 
2007). Barna var mer mottagelige for god omsorg 
samtidig som de var mer sårbare for mindre god 
omsorg.

Utviklingstemaer

Videre i artikkelen vil jeg nå gjennomgå fem ulike 
utviklingstemaer som viser viktige temaer i det 
sosiale barnets utvikling; Tilknytning, emosjons-
regulering, språk og lek, selvutvikling og empati. 

Tilknytning

Tilknytning kan defineres som et langvarig bånd 
som barnet etablerer mellom en tilknytningsfigur 
(mor, far, andre) som er unikt for denne relasjonen 
og ikke kan byttes ut med en annen person (Ains-
worth, 1989). Det vil ikke si at et barn ikke kan 
bytte tilknytningsperson, men heller at tilknytning 
i sped- og småbarnsalder er relasjonsspesifikk. Kva-
liteten på dette båndet kan være trygg eller utrygg 
og komme til uttrykk i ulike former for tilknyt-
ningsatferd som for eksempel følge etter atferd, 
gråt og klenging. Fra barnet er ett år kan barnets 
tilknytningsatferd som danner et mønster av en 
bestemt kvalitet (trygg, unnvikende, ambivalent) 
observeres i en laboratorieobservasjon som kalles 
Fremmedsituasjonen (Ainsworth, Blehar, Waters, 

& Wall, 1978). Denne metoden er laget for å ak-
tivere barnets tilknytningssystem ved at omsorgs-
personen forlater rommet to ganger; første gang 
når en fremmed er i rommet og andre gangen for 
at barnet skal være alene. Atskillelsene kan vare i 
opptil tre minutter, men avsluttes før dersom bar-
net blir svært stresset. Hensikten er kun å aktivere 
mild grad av stress hos barnet. Et barn kan ha flere 
tilknytningspersoner og kvaliteten på tilknytning-
en til ulike personer kan variere (Ainsworth et al., 
1978; Bowlby, 1969/1997). 

Parallelt med barnets tilknytningsmønster ut-
vikler barnet indre arbeidsmodeller av seg selv, 
andre og omgivelsene. Indre arbeidsmodeller hos 
barn utvikles gjennom tilknytningsrelasjonen som 
etableres mellom barnet og omsorgspersonen. 
Disse arbeidsmodellene handler for eksempel om 
barnet har opplevd seg selv som en person som har 
en påvirkningskraft og er verd å bli elsket (Bowlby, 
1969/1997). Barnets evne til å kommunisere øker 
i løpet av det tredje leveåret og barnet blir dermed 
mer i stand til å forhandle om felles mål med mor, 
far eller en annen tilknytningsperson. Barn i små-
barnsalderen er i stand til å opprettholde en form 
for nærhet, som nødvendigvis ikke er av fysisk kva-
litet, samtidig som de også kan utforske omgivel-
sene. Imidlertid er barn i denne alderen fremdeles 
helt avhengig av omsorgspersonen når det har be-
hov for trøst og omsorg (Marvin & Britner, 2008). 
Det vil si at småbarn bruker sine omsorgspersoner 
både som en trygg base for utforskning og en trygg 
havn for trøst (Ainsworth et al., 1978; Bowlby, 
1988; Powell, Cooper, Hoffman, & Marvin, 2014). 
Trygge spedbarn (12 til 18 måneder) har blitt rap-
portert å være mer selvhjulpne og mer i stand til 
å regulere sine emosjoner senere i barndommen 
(Sroufe et al., 2005). Videre har trygg tilknytning 
vist seg å ha en sammenheng med sosial kompe-
tanse og etablering av vennerelasjoner (Groh et al., 
2014). Fordi trygg tilknytning ansees å være en be-
skyttende faktor er resultatene fra en norsk studie 
av små fosterbarn oppløftende. I denne studien ble 
majoriteten rapportert å være trygge ved 2 og 3 års 
alder og flesteparten av de som var trygge når de 
var 2 forble trygge ved 3 års alder (Jacobsen, Ivars-
son, Wentzel-Larsen, Smith, & Moe, 2014). 

Når et lite barns behov for trøst og omsorg ikke 
blir møtt, kan barnet utvikle en arbeidsmodell av 
ikke å være verd å bli elsket (Bowlby, 1969/1997). 
Slike modeller kan bli overført til nye relasjoner i 
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barnets liv (f.eks. fra fosterbarn til fosterforeldre) 
og være vanskelig for de nye omsorgspersonene å 
forstå (Dozier & Rutter, 2008). Disse mer utrygge 
arbeidsmodellene kommer til utrykk i organisert-
utrygg og desorganisert atferd. Barn med en des-
organisert tilknytning mangler en enhetlig strategi 
for å mestre stressende situasjoner og tilknytnings-
systemet og den påfølgende tilknytningsatferden 
har kollapset (Hesse & Main, 2000). Når vi ser på 
de ikke-organiserte tilknytningsformene utvikler 
noen barn som ofte tidligere har vært desorgani-
serte i løpet av det tredje leveåret en annen form for 
tilknytning; kontrollerende-omsorgsgivende og 
kontrollerende-straffende (Cassidy, Marvin, & the 
MacArthur Attachment Working Group, 1992). 
Desorganisert tilknytning er spesielt fremtredende 
hos barn som bor i høy-risiko familier, men fore-
kommer også i lav-risiko familier (Cicchetti, Ro-
gosch, & Toth, 2006; van IJzendoorn, Schuengel, 
& Bakermans-Kranenburg, 1999). Utrygg tilknyt-
ning har blitt rapportert å ha en sammenheng med 
atferdsproblemer, og spesielt predikerte en tidlig 
historie med desorganisert tilknytning utvikling av 
eksternaliserende atferd hos barnet. Imidlertid har 
prediksjon av senere utviklingsutfall fra tilknyt-
ningsmønsteret i spedbarnsalderen vist seg å være 
utfordrende (Groh, Roisman, van IJzendoorn, 
Bakermans-Kranenburg, & Fearon, 2012).

Emosjonsregulering

Emosjonsregulering handler om hvordan barnet 
ved hjelp av sine omsorgspersoner utvikler en 
evne til å regulere sine egne emosjonelle tilstander. 
Emosjonsregulerende prosesser kan defineres som 
atferd, ferdigheter og strategier, bevisste eller ubevisste, 
automatiske eller anstrengende som kan tjene til å mo-
dulere, hemme og fremme emosjonelle erfaringer og ut-
trykk (Calkins & Hill, 2007, p. 229 fritt oversatt av 
Heidi Jacobsen). Hjernefunksjonen blir stadig mer 
avansert i løpet av småbarnsperioden; prefrontal 
korteks modnes og det skapes forbindelser til de 
delene av hjernen som er viktige for emosjons- og 
atferdsregulering (limbisk, motorisk og endokrine 
systemer) (Beauregard, Lévesque, & Paquette, 
2004; Luu & Tucker, 2004). Selv om barnet frem-
deles har behov for en omsorgsperson beveger 
barnet i denne alderen seg i retning av mer auto-
nomi i regulering av emosjoner (Sroufe, Egeland, 

Carlson, & Collins, 2005). Videre blir barnet opp 
igjennom småbarnsalderen mer i stand til å bruke 
spesifikke strategier for å mestre ulike emosjo-
nelle tilstander (Calkins & Hill, 2007). Imidlertid 
er engstelse fremdeles en sentral del av småbarns 
hverdag (Davies, 2011). Betydningen av omsorgs-
personens bidrag tidlig i barnets liv er dokumen-
tert i en longitudinell studie. Barn med mødre som 
hadde engasjert seg i en gjensidig affektregulering 
med barnet i spedbarns-perioden, viste større grad 
av selv- kontroll når barnet var 2 år (Feldman, 
Greenbaum, & Yirmiya, 1999). 

Det finnes også flere utfordringer i forhold til 
emosjonsregulering i denne perioden i barnets 
liv. Evnen til å regulere emosjoner kan sees som 
en funksjon av hjernens utvikling og utvikling av 
eksekutive funksjoner som for eksempel evne til å 
stoppe atferd (inhibitorisk kontroll) (M.D. Lewis, 
2013). Barn i småbarnsalderen kan bli dysregulert 
uten en intensjon og vil ha behov for hjelp til å re-
gulere egne emosjoner. Videre vil det være vanske-
lig å forstå hva som skjer og barnet har problemer 
med å kommunisere sine følelser og intensjoner. 
Frustrasjonen kan dessuten være en følge av at 
barnet ikke er i stand til å gjøre hva det forestiller 
seg å kunne gjøre.  Konflikter oppstår dermed som 
en følge av at barnet ønsker å mestre ting på egen 
hånd samtidig som det også ønsker hjelp fra sine 
foreldre. Barnet kan i denne aldersperioden ønske 
å være atskilt samtidig som det er en trussel å bli 
atskilt og egne reaksjoner på å miste selvkontroll 
kan være en utfordring (fra Davies, 2011). Foreldre 
vil kjenne seg igjen i denne beskrivelsen av 2- og 
3-åringen som både vil og ikke vil på en gang. Det 
er da nyttig å vite at det faktisk er biologiske funks-
joner som ikke er godt nok utviklet som er med på 
å skape disse utfordringene. Imidlertid er omsorgs-
personen en svært viktig aktør i barnets liv og kan 
og må hjelpe barnet til å regulere sine emosjoner 
(Marvin & Britner, 2008). Allikevel har noen barn 
større utfordringer enn andre. Ser vi på barn med 
spesielle utfordringer som for eksempel fosterbarn, 
viser nyere forskning at fosterbarn blir rapportert 
å ha mer dysregulert atferd både ved 2 og 3 års al-
der sammenlignet med barn som ikke hadde hatt 
kontakt med barnevernet. Graden av problemer på 
gruppenivå var ikke imidlertid innenfor området 
hvor det er grunn til bekymring (Jacobsen, Moe, 
Ivarsson, Wentzel-Larsen, & Smith, 2013). Allike-
vel er slike tidlige indisier på problematferd viktig 
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å følge utover i utviklingsforløpet. 

Aggresjon

Aggresjon kan være en respons på frustrasjon, in-
dre konflikter og konflikter med foreldre som en 
følge av utviklingsmessige utfordringer (Sander, 
1975). Fra det tidspunktet barnets lemmer er 
sterke nok, øker barnets aggressive atferd frem til 
barnet er omtrent 27 måneder for deretter igjen å 
avta (se Seguin & Tremblay, 2013 for en oversikt). 
Opp mot halvparten, 40% av jenter og 50% av gut-
ter har blitt rapportert å sparke og bite, men kun 
3 to 5% gjøre det ofte (Tremblay et al., 1999). En 
minoritet av barna forblir svært aggressive inn i 
ungdomsalderen (se Seguin & Tremblay, 2013 for 
en oversikt). For å forebygge en slik negativ ut-
viklingsvei må forebygging starte så tidlig som mu-
lig, fortrinnsvis mens barnet ennå er i mors mage 
(Tremblay, 2010).

Språk

Selv om barnet er biologisk forberedt på å lære 
språk, er språket en viktig del av barnets sosiale 
verden (Tomasello, 2011). Nyere forskning har 
vist at ved 15-måneders alder forstår barnet van-
ligvis rundt 160 - 170 ord, men kan kun produsere 
rundt 30. I løpet av tredje leveår øker produksjo-
nen av ord vesentlig (Fernald, Perfors, & March-
man, 2006). En slik økning i bruk av ord er mulig 
som en følge av hjernens vekst i de kortikale områ-
dene som er relatert til språkproduksjon (Kuhl & 
Rivera-Gaxiola, 2008). To-ords ytringer opptrer i 
løpet av det andre leveåret, og i løpet av det tredje 
er de fleste barn i stand til å produsere mer kom-
plekse setninger (Tomasello, 2011). Imidlertid er 
det viktig å poengtere at det er stor variasjon i 2- 
og 3-åringers språkforståelse og produksjon av ord 
(Fenson et al., 1994). 

Å dele mening med andre blir stadig viktigere 
ettersom småbarna blir eldre. Språk handler ikke 
kun om å lære ord og grammatikk, men kan dessu-
ten forståes som et fundamentalt skifte i barnets 
evne til å prosessere og organisere erfaringer (Da-
vies, 2011). To-åringer er i stand til både å verbali-
sere emosjoner i tillegg til å formidle hvilke emos-
jonsregulerende anstrengelser det gjør. Barnet kan 

dermed referere til ”å være sine egne følelser” som 
for eksempel ”å være trist for noe” (Thompson, 
2006). Senere i småbarnsperioden er barnet i stand 
til å skape fortellinger og dermed snakke om sine 
erfaringer og indre følelser (Davies, 2011). Videre 
blir lek en viktig del av barnets sosiale utvikling.

I løpet av det andre leveåret vil pretend play blant 
annet involvere omsorgsgivende atferd (Brether-
ton & Munholland, 2008). Pretend play som oppstår 
mellom 12 og 18 måneder øker i kompleksitet i lø-
pet av småbarnsperioden.  Ved 2-års-alder vil bar-
net ofte like å leke forestillingslek som å være en 
annen som for eksempel et dyr. Barnet er klar over 
forestillingsleken og kan spøke om det (Walker-
Andrews & Kahana-Kalman, 1999). Å være i stand 
til å leke ut sener fra sitt eget liv og dermed bruke 
lek som mestringsstrategi er sentralt i denne livs-
fasen Barnet kan ta rollen som en voksen for å re-
gulere egen affekt (Davies, 2011), for eksempel når 
det blir overlatt til barnehagepersonalet i barneha-
gen. Dette er en naturlig del av barnets utvikling av 
emosjonsregulering.

Det er flere utfordringer i forbindelse med 
språkutvikling og hvordan denne er en del av bar-
nets sosiale verden. Selv om de fleste barn utvikler 
tilfredsstillende språkforståelse i løpet av det andre 
leveåret, kan språkuttrykket være forsinket. En slik 
forsinkelse representerer en utfordring for mange 
barn i denne perioden av livet. Barnet blir lett opp-
rørt og kan erfare at omsorgspersonen ikke forstår 
hva det prøver å kommunisere (Davies, 2011). 
Også i lek med andre barn kan barn med forsinket 
språkuttrykk erfare å ikke være en del av leken og 
dermed gå glipp av viktige erfaringer som å rela-
tere seg sosialt til andre barn.

Utviklingen av selvet

Selvet utvikler seg i sammenheng med den af-
fektive kommunikasjonen med omsorgspersonen 
(Stern, 1985). Ved 24 måneders alder kommer 
barnets kapasitet for selv-representasjoner til syne 
og barnet begynner å bruke personlige pronomen 
(Michael Lewis & Ramsay, 2004) som for eksem-
pel jeg, meg og min bil. En sentral test, The rouge 
test, har blitt benyttet for å teste barns evne til å 
skille seg selv fra andre og dermed se seg selv som 
en egen selvstendig person. Denne testen er best 
egnet for barn i alderen 15–24 måneder. Testen går 
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ut på å undersøke om barnet som har fått en rød 
flekk på nesen og ser seg selv i speilet, tar på sin 
egen nese eller speilet. Ved omtrent 21 måneder er 
barnet i stand til å identifisere at den røde flekken 
er på dets egen nese (M. Lewis & Brooks-Gunn, 
1979). Denne testen er noe omdiskutert og spørs-
målet er om det kun er selvet som representeres her 
eller om også sosial bevissthet er en del av det tes-
ten måler (Rochat, Broesch, & Jayne, 2012). Imid-
lertid er tanken at barnet erfarer og identifiserer 
sin egen kropp og blir ikke forvirret ved å oppfatte 
det som kroppen til en annen (Rochat, 2013). Det 
objektifiserte selvet kommer til syne ved 14 måne-
ders alder og de første tegn på at barnet oppfatter 
kroppen som et objekt kan blant annet opptre som 
beskrevet i testen ovenfor. Det personifiserte selvet 
antas å være utviklet fra omtrent 30 måneders al-
der og sekundære emosjoner som stolthet, tilfreds-
het eller skyld er fremdeles ikke helt utviklet i løpet 
av det tredje leveåret (Rochat, 2013). For eksempel 
vil ikke barn som er yngre enn tre år gjenkjenne 
seg selv når de ser seg selv i et videoopptak som 
spille opp igjen, men de gjenkjenner seg selv i live 
play. I et eksperiment sier Jennifer sitt egen navn 
når hun ser seg selv på tv, men sier så ”hvorfor 
har hun på seg min bluse?”  (Povinelli, 2001 sitert 
i Rochat, 2013). Et barn utvikler et sinn (mind) 
fordi omsorgspersonen har barnets mind in mind 
(Fonagy, Gergely, Jurist, & Target, 2004). Det som 
kalles Naive theory of mind forklarer at 2 år gamle 
barn begynner å forstå at målrettede handlinger er 
forårsaket av intensjonale mentale tilstander (Fo-
dor, 1992; Leslie, 1987). Barnet begynner i denne 
alderen å forstå ønsker og oppfatninger (beliefs) 
som mentale tilstander. Som foreslått av Fonagy 
og kolleger (2004) kan dette være en mellommen-
neskelig fortolkende mekanisme som utledes ut fra 
tilknytningssystemet.

Empati

Spedbarnet har helt fra tidlig spedbarnsalder en 
rudimentær form for empatisk atferd som for ek-
sempel at et barn vil gråte som en respons på å høre 
et annet barns gråt. Ekte empati krever at barnet 
er i stand til å forstå at eget selv er atskilt fra andre 
menneskers. I løpet av småbarnsperioden, fra 2 til 
2 ½ års alder er barn i stand til å oppfatte andres 
sorg og til å slutte fra en bestemt situasjon hva 

som skal til for å lette sorgen (Svetlova, Nichols, 
& Brownell, 2010). Barn tidlig i småbarnsperioden 
kan gi en klem og assistanse til andre. Etter hvert 
som deres evner modnes vil de bli i stand til å for-
stå at en annen persons behov kan være forskjellig 
fra ens egen. Et eksempel på at dette ikke er helt på 
plass hos et barn på 13 måneder er at han suger på 
sin egen tommel og drar seg selv i øret nå han er lei 
seg. Imidlertid når han ser at hans far er lei seg drar 
han i farens øreflipp, men suger på sin egen tom-
mel (Hoffman, 1977 sitert i Stern, 1985). Et videre 
tegn på at empatisk atferd øker med alderen er at 
barn i 30-måneders alder har blitt rapportert å ha 
mer hjelpeatferd sammenlignet med 18-måneders 
gamle barn (Liew et al., 2011). 

Mange aspekter ved empati kan læres, noe som 
gir muligheter for en optimisme for barn som sliter 
tidlig i livet og ikke selv har erfart empatiske re-
lasjoner i sped- og småbarnsalderen. Å fremme em-
pati hos barn og ungdom er ofte en bedre idé enn 
å jobbe med reduksjon av aggressiv atferd. Imid-
lertid er de fleste programmer utviklet for eldre 
barn (se Eisenberg, Spinrad, & Morris, 2013 for en 
oversikt). Tremblay (2010) argumenterer for at en 
vesentlig økning i støtte til gravide kvinner, små-
barn og deres familier vil føre til stor belønning i 
form av å forbygge psykisk sykdom og bedre helse 
og atferd hos den kommende generasjonen.

Oppsummering

Den sosiale utviklingen hos barn i småbarnsal-
deren involverer både barnet og omsorgspersonen. 
Omsorgspersonen har ansvaret for å hjelpe barnet 
på veien til å bli en sosial kompetent person.  Selv 
om omsorgsmiljøet er sentralt i denne utviklingen 
påvirker barnet omsorgspersonen gjennom sin 
biologiske konstitusjon. Transaksjonsmodellen er 
et nyttig rammeverk for å forstå barnets komplekse 
utvikling over tid. The differential suceptibility hypo-
thesis bidrar med en forståelse av barns individu-
elle forskjeller både biologisk og erfaringsmessig. 
Forskning har vist at det er en lovmessig tilpasning 
fra barndom til voksen alder. Imidlertid er det 
fremdeles behov for å forstå mer om utviklingsp-
rosessene og hvordan utvikling og tilpasning i en 
aldersperiode påvirker tilpasning senere. Vi har 
videre behov for å forså hvorfor og når endringer 
i barnets utvikling oppstår. Derfor er det et stort 
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behov for longitudinelle og prospektive studier om 
barns utvikling både innfor sosial utvikling og an-
dre utviklingsområder.
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Abstract

The child’s social development is a central part of 
how the child is functioning with others. The pre-
sent paper is based on a trial lecture that was part 
of a dissertation in 2014. This paper is presenting 
five important developmental themes in toddler-
hood; attachment, emotion regulation, language 
and play, the development of the self and empathy. 
Each of these themes has its corresponding chal-
lenges that might become a problem in a non-op-
timal development. Among others insecure or dis-
organized attachment, poor language development 
and lack of empathy are representing challenges for 
children in toddlerhood. The importance of a clini-
cal focus on these crucial areas of development is 
therefore emphasized.

Sammendrag

Barnets sosiale utvikling er en sentral del av hvor-
dan barn fungerer sammen med andre. Denne ar-
tikkelen tar utgangspunkt i en prøveforelesning 
i forbindelse med en disputas fra 2014. Artikke-
len handler om fem sentrale utviklingstemaer; 
Tilknytning, emosjonsregulering, språk og lek, 
selvutvikling og empati. Hvert av disse temaene 
har sine utfordringer dersom barn ikke følger en 

tilfredsstillende utvikling. Spesielt utrygg tilknyt-
ning, dårlig språkutvikling og manglende empati 
representerer utfordringer for barn i småbarnsal-
deren. Det er derfor nødvendig å ha et klinisk fo-
kus på disse viktige utviklingsområdene.  

Key words: Toddlers, social development, attach-
ment, emotion regulation, empathy.

Nøkkelord: Småbarn, sosial utvikling, tilknytning, 
emosjonsregulering, empati.
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