
Kåre S. Olafsen
kso@r-bup.no

Barns medfødte temperament

mailto:kso@r-bup.no


Nature, Mr. Allnut, is what we were put in this world to 
rise above

Katherine Hepburn i Afrikadronningen (1951)
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Bell, R. Q. (1968). A reinterpretation of the
direction of effects in studies of socialization. 
Psychological Review, 75, 81-95.



Barns innflytelse på familiedynamikk

– den neglisjerte siden av familierelasjoner

(Crouter & Booths, 2003)
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Temperament traits are early emerging basic dispositions in 
the domains of activity, affectivity, attention, and self-
regulation, and these dispositions are the product of complex
interactions among genetic, biological, and environmental
factors across time

Shiner m.fl., 2012





Fenotypiske karakteristika er alltid produktene av 
kontinuerlig utvikling og interaksjon mellom genetiske og 
miljømessige faktorer (Dobzhansky, 1962)  
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En transaksjonell utviklingsmodell med tre hovedfaktorer:

1. Barnets egenskaper – temperament osv. På ethvert 
utviklingsnivå vil barnet på ulike psykososiale områder ha trekk, 
egenskaper, behov, innsikt og tolkninger som det utfolder og prøver 
ut på omgivelsene

2. Foreldrene møter barnets initiativ og reaksjoner ut fra sine 
egenskaper, innstilling, sosialiseringsintensjoner, 
tolkninger/forståelse av barnet, og med egne behov

3. Interaksjonens mønster/karakter som påvirker og organiserer 
atferd/handlinger i neste episode («dialogmønstre»)

Hafstad & Øvreeide, 2011 



TRAIT vs. STATE

Definition of TRAIT (Merriam Webster)

A: a distinguishing quality (as of personal character) – curiosity
is one of her notable traits

B: an inherited characteristic

Definition of STATE (Merriam Webster)

A: mode or condition of being • a state of readiness

B: (1) condition of mind or temperament • in a highly nervous
state (2): a condition of abnormal tension or excitement
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Behavioral▪ style (Thomas & Chess, 1963; 1968; 1977)

Emotionality▪ , Activity, Sociability (EAS, Buss & Plomin, 1975; 1984)

Psychobiological▪ approach (Rothbart, 1981)

Emotion▪ Regulating Model (Goldsmith & Campos, 1982)

Behavioral▪ Inhibition (Kagan, 1994)

Temperament and ▪ Character Inventory (Cloninger, 1994)

BIS/BAS▪ (Gray, 1982; 2005)

Regulative▪ Theory of Temperament (Strelau, 2008)

Functional Ensemble of Temperament▪ (Rusalov & Trofimova, 2007)
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Selvregulering

- Barnets evne til å håndtere/endre aktivering/impulser som 

respons til interne og eksterne betingelser

- En utviklingsprosess som fremmer barnets ”fleksibilitet 
overfor situasjonelle krav”

- Fra ytreregulering (omsorgsgivere møter basale behov for 
trygghet, temperaturkontroll, ernæring og reduksjon eller 
eliminering av påvirkninger som skaper ubehag)

- Til indreregulering (regulering av søvn-/våkenhetssyklus, 
lære selvroing når opprørt, planmessighet)











Individuelle variasjoner i barns selvregulering: 

Betydning av temperament





Tendensen til tilnærming eller tilbaketrekking som 
respons til ukjente mennesker, situasjoner eller 
oppgaver er et fremtredende aspekt ved 
temperament 



Alexander Thomas & Stella Chess (1956)

The New York Longitudinal Study

85 familier, 141 barn. Middel - øvre middelklasse, 78 % jødisk



AKTIVITETSNIVÅ – grad av fysisk aktivitet gjennom 

dagen

RYTMISITET (regelmessighet) – i hvilken grad søvn, 

matinntak, naturlige funksjoner er konsistent

TILNÆRMING eller TILBAKETREKKING –

innledende reaksjon på nye stimuli

TILPASNING – hvor lett eller vanskelig det er å 

modifisere innledende reaksjon i ønsket retning

INTENSITET I REAKSJON – grad av energi i 

emosjonelle uttrykk, positive og negative



TERSKLER FOR RESPONS – sensitivitet; hvilken 

styrkegrad for reaksjon på lys, lyd, sosialt

HUMØR – dominerende emosjonelle uttrykk, positiv 

eller negativ

DISTRAHERBARHET – hvor lett individet blir 

distrahert av lyd, lys, andre stimuli som forstyrrer 
opprettholdelse av atferd

OPPMERKSOMHETSSPENN og ÅRVÅKENHET -

selektivitet, iherdighet og frustrasjonstoleranse
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Tenderer å behandle barn forskjellig hvis vi anser de som å 
reflektere en spesiell ”type” barn, sammenlignet med hvis 
barnet bare er høyere eller lavere på en dimensjon



Lærere kan reagere forskjellig hvis de blir fortalt at et barn 
er hyperaktiv, sammenlignet med hvis det samme barnet 
blir beskrevet som mer aktiv enn andre barn i alderstrinnet





Jerome Kagan
Laboratory for Child Development

Harvard University

- 500 spedbarn (4 måneder)

- 45 min undersøkelse i 1989:

(høre opptak av ukjente stemmer, 
ballonger som plutselig sprekker, 
fargefulle bevegelige leker, lukte på 
bomull med alkoholduft)

Atferdsobservasjoner og fysiologiske 
mål: hjerterate, blodtrykk, 
fingertemperatur, øyedilatasjon, kortisol 
etc.



Behavioral inhibition to the unfamiliar

(Kagan, 1988; 1994; Kagan & Snidman, 2003)

Markert hemming eller fryktsomhet overfor fremmede mennesker, 
situasjoner eller hendelser

https://www.youtube.com/watch?v=CVJBzvaylH8

I populasjonen omtrent 10% av barn som har inhibert temperament, 
og mer enn 20% med disinhibert temperament
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Foreldrekarakteristika: Foreldre med egen angst-/ emosjonell 
problematikk høyere sannsynlighet for å ha vært sjenerte, inhiberte 
eller engstelige selv

Genetiske likheter bidrar til likhet i sosial varsomhet

Oppdragelsespraksisen til foreldre med angstproblematikk 
risikofaktor (engstelige særlig overbeskyttende oppdragelsesstil)

Engstelige foreldre også mer tilbøyelig til å oppleve og uttrykke 
uro/ubehag og negativ affekt i forbindelse med oppdragelsen



Atferdsmessig inhiberte barn tidlig tilbøyelighet til å 
oppfatte nyhet/fare i omgivelsene (”higher detection of
novelty/heightened orienting to threat”)

Slik tilbøyelighet hos små barn kan føre til 
overgeneralisering av trusler, med økt sosial tilbaketrekking 
som respons

Dersom oppmerksomhetsstilen får vedvare: barna kan trekke 
seg fra sosiale situasjoner i en fastlåst og lite 
hensiktsmessig måte, noe som kan resultere i angstforstyrrelser

Opprettholdelsen av oppmerksomhetsstil mest sannsynlig 
resultatene av konteksten; hvordan omsorgsgivere/voksne 
responderer til barnets reaktivitet og hyperårvåkenhet





Inhiberte barn større risiko for utvikling av sosial fobi eller sosial angst; 
også sammenhenger med panikkangst, annen angst i barndom og 
depresjon

De fleste inhiberte barn vil ikke utvikle noen psykiatrisk forstyrrelse. 
Utvikling av en sky, hemmet introvert personlighet er mer sannsynlig



Fryktsomhet kan påvirke barns antagelser om evner 
og sannsynlighet for suksess

Kan ty til unngåelsesstrategier, med begrensede 
muligheter til å lære om de situasjonene som de 
frykter

Kan føre til vedvarende forestillinger om seg selv som 
sårbar og ineffektiv
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o Utviklingen for inhiberte og disinhiberte barn er ikke 
fiksert

o Et barns erfaringer kan dempe eller fremme en 
innledende temperamentsdisposisjon 

o Spedbarn med fysiologi som disponerer for høy reaktivitet 
ved 4 måneder, men som erfarer et støttende miljø som 
hjelper de til å overvinne frykt, trenger ikke å bli engstelig, 
sky, inhibert



Chen m. fl. (1999) fant at skyhet hos kinesiske smårollinger ikke var 
forbundet med tilpasningsvansker (eksternaliserende eller 
internaliserende) da barna var 8 og 10 år

- men var forbundet med god tilpasning i tenårene – inkludert 
hvordan lærere vurderte kompetanse – mht. lederskap, 
skoleprestasjoner og selvoppfatninger av kompetanse



Barn som var fryktsomme i laboratoriet i 1-års alderen ble vurdert 
ved 7-års alder som lav i aggresjon og høy i empati (Posner & 
Rothbart, 2007)

Atferdsmessig hemming kan bli sett på som beskyttelsesfaktorer i 
utviklingen av eksternaliserende problematikk

De som var fryktsomme viste også mer skyld og skam, noe som 
antyder at frykt spiller en rolle i samvittighetsutvikling

Kochanska (1991; 1995; 2000) viste at fryktsomme barn profiterte 
på mild disiplin i samvittighetsutvikling
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Flaten, K., & Mowatt Haugland, B. S. (2013). Kule 
krabatar leikar – angstførebygging gjennom leik. 
Spesialpedagogikk, 0813, 12-17



Disinhibisjon og risiko

Disinhiberte problemer som antisosialitet, psykopati, rusmisbruk og 
hyperaktivitet

Mediert av dopaminerge systemer; sammenheng med at individer 
opplever spenning overfor nye stimuli, fører til eksplorerende 
aktivitet, impulsive avgjørelser, og blir lett frustrert

Høy terskel for fysiologisk aktivering –

lav engstelse og skyldfølelse, spenningssøking



Kan være en temperamentsmessig risikofaktor for ADHD og andre 
utagerende forstyrrelser

Tvillingstudier har vist at atferdsmessig disinhibisjon har felles 
genetisk variasjon med et spektrum av utageringsvansker 
(”eksternalisering”), så som misbruk av rusmidler, atferdsforstyrrelse 
og ADHD



5 – 6 år gamle barn med atferdsmessig disinhibisjon høyere 
andel av plassering i spesialklasser, mer atferdsproblemer i 
skolen, mer problemer i fritid, lavere generell fungering, og 
høyere andel av psykososial behandling

Hirshfeld-Becker m fl., 

Biological Psychiatry, 2003 



avslappethet, - lav aktivering, - minimal frykt for nye 
situasjoner, og - høyt sosiale

- større sjanse for gode karrieremuligheter & bli ledere hvis 
oppvekst i middelklassefamilier som forsterker prestasjoner

Barn med samme temperament større sannsynlighet for å 
bli normbrytere eller kriminelle hvis oppvekst med fattige 
enslige foreldre i storbygettoer

Personlighet kombinasjoner av temperament og erfaring

(Kagan & Snidman, 2004)



Spedbarn som viste et ”vanskelig temperament” hadde 
større sannsynlighet for å 1) utløse mindre sensitiv omsorg, 
og 2) krevde mer omsorgskompetanse hos foreldrene

(Thomas, Chess, & Birch, 1968)



Temperamentstyper

Gruppenavn Beskrivelse Omtrent frekvens i generell 

populasjon

i skolealder (%)

Moderat Gjennomsnittlige nivå av 

hoveddimensjonene, uten 

ekstremer

35

Mild Lavere nivå av tilnærming og 

energi, men ikke spesielt 

engstelig og med god 

regulering

20



Agitert Høy energi men også 

tilbøyelig til å oppleve 

negative emosjoner som 

kan være vanskelig å 

regulere

10

Sikker Høy ekstroversjon og sosial 

deltagelse, med lav 

engstelighet og god 

regulering

20

Engstelig Høy negativ emosjonalitet 

men lavere regulering og 

lavere ekstroversjon

15
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For at et gitt temperamentsmønster skal utvikle seg til å 
bli en forstyrrelse, så krever det spesielle samspill 
mellom barn med sitt mønster og dets effektive miljø



Goodness or poorness of fit: Gjensidig tilpasning

Når forventninger eller krav fra foreldre eller andre i 
miljøet er i samsvar (konsonans) eller 
motsvarende (dissonans) med barnets temperament 
og ferdigheter 

Må ses ut fra verdier, antagelser og forventninger ut 
fra en gitt kultur eller sosioøkonomisk gruppe

Implikasjon: Mye av det som omfattes av begrepet 
goodness of fit er subjektivt, og oppfatninger kan ha 
lite grunnlag i det observerbare



Barn som er vanskelig regulerbare har en annen 
innvirkning på foreldre i kulturer med tidsklemme, 
sammenlignet med foreldre i land hvor tidsfrister ikke 
er en sentral kulturell verdi



Tilpasninger avhenger like mye av karakteristika 
ved miljøet som av egenskaper ved barnet

- å skape en god tilpasning innebærer at man 
arbeider med barnets temperament, heller enn å 
arbeide mot, eller ved å forsøke å forandre det

En gjensidig god tilpasning fremmer positiv 
selvfølelse og oppmerksomhet på egenverdi, fordi 
barn blir sett ut fra hvem de er (heller enn hva de 
gjør) 





Praktiske implikasjoner:

For foreldre kan kjennskap til barnets temperament bidra til 
å ta vekk skyldfølelse, og føre til en mer optimal foreldrestil 
tilpasset det enkelte temperamentmønster

Hvis foreldre og lærere respekterer barnets væremåte så kan 
hun eller han bli trygge på seg selv og oppnå mestring ut fra 
eget temperamentsmønster



Grenser for anvendelse av ”goodness-of-fit”: For 
eksempel vil barn som er negative og lite fleksible finne 
færre nisjer enn de som er behagelige og 
tilpasningsdyktige



Validiteten til foreldrerapportering

- Samsvaret mellom foreldre og andre informanter er 
liten til moderat

- Foreldrekarakteristika har sterk innflytelse på 
rapporteringer av barnets temperament:

- Hva består bias i foreldrerapport av?
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I tillegg til de enkelte atferdsutrykk har goodness of fit en 
kognitiv (hvordan er atferden fortolket), og en affektiv 
komponent (hva får observasjonene, fortolkningene og 
vurderingene en til å føle for barnet)?

Systematisk variasjon atferdsobservasjoner ̸ rapportering:

Kan reflektere foreldres arbeidsmodeller av barnet – for 
eksempel lite fleksible modeller med overopptatthet av ulike 
aspekter

26.09.2018 68



Ports of entry: The three R’s of intervention
Sameroff, 2004

- Redefinisjon: Når barnets uttrykk/væremåte eller egenskaper 
ikke kan forandres, eller foreldre har andre problemer. Definerer 
barnet som abnormalt. Forandringer i hvordan barnet blir oppfattet, 
normalisere utviklingsoppgaver, identifisere arbeidsmodeller (se 
Lieberman, 2009)

- Veiledning/opplæring: Når foreldre ikke har kunnskaper eller 
erfaringer med positiv regulering av barnets utvikling. Forandring i 
hvordan foreldre samhandler og tar vare på barnet i familiens økologi

- Direkte tiltak barnet: Forandre barnets tilstand: Identifiserbar 
tilstand, kurativ tilnærming. Indikert når rimelig forventning om at 
barnets tilstand kan bli bedret, påvirker omsorgspersoner
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Omsorgsmiljøet - som bidrar til utvikling av 
tilknytningsforhold, bidrar også til å regulere barnets 

reaktivitet















Høyt reaktive barn med oppvekst i støttende 
(supportive) miljøer mer motstandsdyktige enn andre 
barn når det gjelder vanlig forkjølelse og andre 
luftveissykdommer, men blir lettere syk hvis de har 
hatt oppvekst under stressende betingelser (Boyce & 
Ellis, 2005)







Sensitiv omsorg - – blikk for barnets særegne reaksjons- og 
væremåter

Tilknytning som emosjonsregulering- : Oppdage, akseptere, 
benevne, og forklare barnets følelser - veilede i 
regulering/håndtering

Temperamentsteori handler om hvordan barn bidrar til 
egen utvikling. Alle barn har temperament, mens bare et 
mindretall har abnormaliteter i hjernen



Min självsäkerhet beror på att jag har 
upptäckt mina dimensioner. Det anstår 
mig icke att göra mig mindre än jag är

Edith Södergran, 1918



Check out “Temperament - Zero To Three Magic of Everyday Moments” by 
ZEROTOTHREE on Vimeo.

The video is available for your viewing pleasure at 
http://vimeo.com/103169734
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http://www.child-encyclopedia.com/temperament/introduction
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