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Grundlaget for affektregulering: Tilknytningsrelationen og tidlige samspil. 

Det er generelt accepteret, at tilknytningsrelationen mellem forælder og barn spiller en central 

rolle for barnets (og senere den voksnes) evne til at regulere affekter, danne sunde relationer, 

samt for, hvorvidt barnet udvikler psykiske vanskeligheder eller ej. Fokus i dette oplæg er på, 

hvordan barnet udvikler strategier til at regulere affekter gennem tidlige samspil og 

tilknytningsrelationen.   

Johanne vil først kort give et overblik over, hvad vi ved fra den nyeste forskning om betydningen af 

barnets tilknytning for den senere psykosociale udvikling, samt, med udgangspunkt i videoklip, at 

repetere grundprincipper for, hvordan tryg/utryg/desorganiseret tilknytning klassificeres hos det 

lille barn. Igen, med udgangspunkt i videooptagelser, vil Johanne vise eksempler på, hvordan helt 

tidlige samspil mellem henholdsvis kommende trygge og utrygge spædbørn og deres 

omsorgsgivere kan se ud. Endelig vil Johanne i oplægget også komme ind på intervention i forhold 

til nye forældre, hvor der er bekymring for forælder-barn relationen. 

CV 

Johanne Smith-Nielsen, PhD., cand.psych., aut. 

Johanne er forsker og klinisk psykolog med erfaring indenfor voksen/familie og spæd- og 

småbarnsområdet. I sin forskning er Johanne særligt interesseret i betydningen af tidlige samspil 

og de faktorer, der kan påvirke tilknytningsrelationen, samt i, hvordan man kan forebygge 

risikoudvikling hos barnet ved hjælp af psykoterapeutisk intervention. Aktuelt er Johanne terapeut 

og projektleder i et større forskningsprojekt, hvor effekten af en tidlig, forebyggende 

(tilknytningsbaseret) intervention i forhold til spædbørn/familier i risiko afprøves.  

I sin Ph.d. har Johanne undersøgt fødselsdepression som en risikofaktor for barnets tilknytning til 

sin mor samt for barnets kognitive, sproglige og motoriske udvikling.  
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