
Fostrets og fødslens psykologi
Med særligt fokus på den prænatale tilknytning

Landsmøde 31.08.22 for praktiserende spædbarnsterapeuter

Hjertelig velkommen og 
tusind tak for indbydelsen!

9.45 – 10.45: 

Fostrets og fødslens 
psykologi -

med særligt fokus på den 
prænatale tilknytning!
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Udviklingspsykologien har fokus 
på tilknytningen efter fødslen –

den postnatale tilknytning!
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• Udviklingspsykologien har fokus på tilknytningen efter fødslen – den 
postnatale tilknytning!

• Fokus er på relationen mellem det allerede fødte barn og de nærmeste 
omkring det, typisk mor og partner.

• Bowlby definerer tilknytning som adfærd som understøtter nærhed til en 
tilknytningsfigur med et forudsigeligt resultat og hvis evolutionære funktion 
er beskyttelse af spædbarnet mod farer.

• Vi har de fire tilknytningsformer tryg, utryg ambivalent, utryg undvigende og 
desorganiseret tilknytning.

• Med begrebet tilknytning refererer Bowlby til at barnet søger omsorg, ikke 
til at tilknytningsfiguren giver omsorg.
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Der er langt mindre fokus på den 
prænatale tilknytning. 

Prænatal tilknytning defineres 
som det følelsesmæssige bånd, 
der normalt udvikler sig mellem 

moderen og det ufødte barn. 
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• Der er langt mindre fokus på den prænatale tilknytning. 

• Prænatal tilknytning defineres som det følelsesmæssige bånd, der normalt 
udvikler sig mellem moderen og det ufødte barn. 

• En nyere definition: Prænatal tilknytning er et abstrakt begreb, der 
repræsenterer det tilhørsforhold, der er mellem forælder og foster og som 
er potentielt til stede før graviditet. Det relaterer sig til kognitive og 
følelsesmæssige evner til at danne sig en forestilling om et andet 
menneske.

• Uddybende: En vordende mors helt tidlige oplevelser med sin egen mor 
fører til udviklingen af indre repræsentationer, som så påvirker senere 
tilknytninger til familie, partner og venner. I sidste ende sætter den proces 
en kvinde i stand til at tilpasse sig til graviditet og tilknytning til sit foster.
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Fostrets og fødslens psykologi 
inviterer til, at vi løfter sløret 

mellem den prænatale og 
postnatale periode
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• I stedet for at se på den prænatale og postnatale periode som to 
adskilte perioder, skal vi løfte sløret mellem dem og se på perioderne 
som et sammenhængende kontinuum.

• Det kan gøres med udgangspunkt i fostrets og fødslens psykologi, der 
ser fødslen – ikke som en begyndelse, men som en fortsættelse og ser

• Det ufødte barn, som et bevidst, påvirkeligt og sansende væsen 

• Med evne til at føle, huske, lære og kommunikere; og hvor

• Graviditeten kendetegnes ved, at vigtige fundamenter etableres 
fysisk, følelsesmæssigt, mentalt, spirituelt og relationelt.
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Nogle forskelle mellem prænatal 
og postnatal tilknytning!
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1 af 3:

• Forskellene er indlysende hvis vi fx sammenligner den prænatale tilknytning hos et foster i 
første trimester med den postnatale tilknytning hos et ét årigt barn. Barnets modenhed 
udgør formentlig den største forskel.

• Forskellene skrumper ind, hvis vi sammenligner tilknytningen hos et ufødt barn umiddelbart 
før fødslen med tilknytningen hos et nyfødt barn. Forskellene kan tilskrives de 
begrænsninger og muligheder, det giver enten at være indenfor eller udenfor livmoderen!

• Indenfor giver ikke mulighed for gensidigt at udtrykke sig med ansigtsmimik og for barnets 
vedkommende ved hjælp af lyde fx i form af gråd.

• Udenfor giver ikke mulighed for den udveksling mellem mor og ufødt barn, der finder sted 
via navlesnoren.

• Appleton påstår, at navlesnorsrelationen mellem fostret og moderen udgør 
grundskabelonen for alle andre senere relationer: Relationen til forældrene, sociale 
relationer, intime relationer og relationer til omgivelserne.
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2 af 3:

• Er der forskel på moderens (og partnerens) opfattelse af det ufødte og fødte barn og dermed en 
forskel på relationen mellem dem? 

• Nogle mødre og i endnu højere grad fædre har givetvis sværere ved at sanse og fornemme sit ufødte 
barn end sit fødte barn. I nogle tilfælde er det måske ikke det faktiske væsen mor er i kontakt med, 
men snarere et mentalt indre billede af barnet.

• I andre tilfælde formår den gravide mor at være lydhør i forhold til sit ufødte barn gennem 
kropsopmærksomhed, egen indre afstemthed og en forståelse for fostrets følelsesmæssige og 
relationelle behov. 

• Ifølge Sansone er en sådan lydhør mor i stand til at sanse med et åbent hjerte, observere og få 
mening i de signaler, barnet sender gennem bevægelser og adfærd; og reagere med sanse-, føle- og 
arousal-regulering ved f.eks. berøring, snak, sang, dans etc.

• Studier viser, at den prænatale tilknytning forstærkes efter en scanning af fostret, formentlig fordi 
barnet bliver mere virkeligt for forældrene.

• I et studie sammenligner man ultralyd og fosterbevægelser og finder at fosterbevægelser har en 
meget større betydning for tilknytningen (Brodén, 2017, s. 106).
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3 af 3:

• Blandt forskere er der uenighed, om fostre har en bevidsthed og dermed, om der er en gensidighed i 
relationen mellem mor og foster.

• Lagercrantz definerer bevidsthed som opmærksomhed på eller bevidsthed om kroppen, selvet og 
verden og bemærker, at selv for tidligt fødte opfylder nogle kriterier, for at kunne betegnes bevidste, 
idet de fx kan vise følelser og interagere socialt.

• Ifølge Bowlby indebærer tilknytning, at barnet søger omsorg – og det kræver en vis form for 
bevidsthed!

• Tilknytning kræver m.a.o. erkendelsen af en anden at knytte sig til!

• Spørgsmålet er, om det ufødte barn har den erkendelse og om det søger omsorg, ligesom det fødte 
barn gør via sin tilknytningsadfærd?

• Ifølge Sansone peger nogle forskere på, at det umiddelbare bånd mellem mor og hendes nyfødte er 
en forlængelse af mor-foster relationen.

• Konklusionen er muligvis, at der ikke kan sættes et 100%’s lighedstegn mellem prænatal og 
postnatal tilknytning, men at prænatal tilknytning er en form for tilknytning, der danner 
fundamentet for den postnatale tilknytning.
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Forskelle som følge af fødslen!

Er det muligt at tale om perinatal 
tilknytning?
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• Alt efter fødslens forløb kan mor-barn tilknytningen faciliteres og forstærkes eller det modsatte kan 

være tilfældet, som det fx ses ved særligt vanskelige, hårde og traumatiske fødsler.

• Fx ved vi fra studier, at moderens oplevelse af fødslen har betydning for hendes syn på barnet i 
neonatal perioden (Brodén, 2017, s. 100).

• En tryg tilknytningen faciliteres ved en udramatisk, vaginal fødsel med et oxytocin-boost, 
efterfølgende hud-mod-hud kontakt og amning. 

• Syntetisk oxytocin og epiduralblokade kan mindske det ”naturlige” oxytocin-boost efter fødslen og 
dermed svække tilknytningen mellem den nyfødte og moderen.

• Begrebet perinatal tilknytning kunne indføres, som et slags mellemstadie og tilknytningsmulighed, der 
er til stede under fødslen.

• Perinatal tilknytning befinder sig dermed i kontinuummet fra prænatal til postnatal tilknytning. 

• Perinatal tilknytning eller manglen på samme kunne anvendes til at beskrive den styrkelse eller 
svækkelse, der sker i relationen mellem mor og barn og i nogle tilfælde mellem partner og barn under 
fødslen. 
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Et eksempel på en fars 
perinatale tilknytning!
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Julia ligger på sengen. Jeg går rundt om den 
og fotograferer. 
Hun er så åben nu, at jeg kan se vores datters
hår. Jordemoderen spørger, om jeg har lyst til 
at røre. 
Jada. Jeg rækker hånden frem og lægger den 
mod det lille hoved. Det er - hold da kæft -
fuldstændig vidunderligt. Vådt og varmt og 
meget blødt, og hendes våde hår glider under 
mine fingerspidser. 
Lige der sker der et skifte inden i mig: Fra da 
er hun – vores Mathilda - den 
vigtigste, jeg har.
(…)

Hun ligger på Julias mave, og vi kigger bare 
på hende. Jeg rækker min ene finger mod 
hende, og hun griber den - det føles 
fantastisk. 
Ti tusinde gange bedre end noget som helst 
andet, jeg har oplevet. Som om det er det 
klem, min krop altid har ventet på.
(…)
Hun dufter vidunderligt - af hud, hår og 
fostervand. 
Det er, som om alle universers centrum 
samler sig i hende - alt, hvad der er vigtigt, 
ligger lige her. 
(Politiken, 05.07.18)



Fostrets og fødslens psykologi
Med særligt fokus på den prænatale tilknytning

Landsmøde 31.08.22 for praktiserende spædbarnsterapeuter

Nogle ligheder mellem prænatal 
og postnatal tilknytning!
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1 af 2: Med hensyn til ligheder mellem et ufødt barn i fx 3. trimester og et relativt nyfødt barn 
kan følgende fremhæves:
• Såvel ufødte som fødte har, alt andet lige, et fungerende sanseapparat og hukommelse. 
• Er påvirkelige overfor stress og andre positive eller negative stemninger mellem forældrene. 

Det betyder at såvel ufødte som fødte børn kan stimuleres og beroliges med fx sang, tale og 
berøring; kan påvirkes negativt af mors stress og positivt af hendes ro, ligesom fx 
forældrenes skænderier kan påvirke negativt og kærlige stemninger mellem forældrene kan 
påvirke barnet positivt. 

• F.eks. viser videooptagelser af forældre, der skændes under en scanning, at fostret spænder 
sin krop i en bue og bliver motorisk urolig så snart skænderiet begynder. Det illustrerer 
fostrets tendens til at reagere på mors stress; en reaktion der er sammenlignelig med et født 
barns reaktion på forældres skænderier. 

• Såvel fostre som nyfødte lytter med, også når man ikke taler specifikt til det. Fostret er med i 
alle samtaler af en vis volumen. F.eks. viser flere studier, at nyfødte græder med den accent, 
deres mors sprog har. Barnet har dermed allerede lært mors sprogtone at kende før fødslen.
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2 af 2: Med hensyn til ligheder mellem et ufødt barn i fx 3. trimester og et relativt nyfødt barn kan 
følgende fremhæves: 

• Et studie viste, at fostre der har fået læst et kort børnerim højt i sidste trimester reagerede med fald 
i hjertefrekvens, hvilket kontrolfostrene ikke gjorde.

• Spædbørn der har været udsat for mors sang i løbet af graviditeten, viser signifikant større postnatal 
tilknytning tre måneder efter fødslen og en mindre tendens til gråd og kolik i de første måneder.

• Et studie af børn, der var blevet adopteret umiddelbart efter fødslen, viste forskelle mellem børnene 
flere år efter fødslen, alt efter om de havde haft en høj eller lav prænatal tilknytning til biologisk 
mor. På trods af at adoptivbarnet og biologisk mor adskilles ved fødslen, så bærer barnet de 
prænatale oplevelser og erfaringer med sig i form af grundlæggende følelser og opfattelser af sig 
selv og andre. 

• Helt basalt ser prænatal tilknytning ud til at spille en afgørende rolle for personens følelsesmæssige 
velbefindende senere i livet.

• Generelt viser en gennemgang af flere studier indenfor prænatal tilknytning, at depression, angst og 
stofmisbrug truer den prænatale tilknytning, hvorimod planlægning af graviditet, et stærkt 
parforhold og svangerskabsalder påvirker den prænatale tilknytning i positiv retning.
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Generationelle faktorers 
indflydelse på fostrets og barnets 
tilknytningsmønster – prænatalt 

og postnatalt!
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• Hvad enten vi taler om fødte eller ufødte børn, så bliver det tiltagende 
tydeligere ifølge Alhausen, at mor-barn relationen er stærkt korreleret med 
hvordan moderen husker sin egen barndom. 

• Forældrenes egne barndomserfaringer genspejles i deres aktuelle indre 
arbejdsmodel af forældreskabet… Man bliver mor som sin egen mor. (Brodén, 2017, s.34).

• Ligeledes konstaterer Ruppert, at kvaliteten af mor-barn tilknytningen til en vis 
grad er forudbestemt af traumerne i mors liv.

• Flere studier har vist, at der er en sammenhæng mellem forældrenes 
tilknytningsmønster og barnets tilknytningsmønster. 

• I et af studierne undersøgte man forældrenes tilknytningsmønster, da de var 
gravide i 3. trimester. På baggrund deraf var forskerteamet i stand til at 
forudsige hvilket tilknytningsmønster barnet ville få som ét årig.
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Prænatale faktorers indflydelse 
på fostrets og barnets 
tilknytningsmønster!

Fødes vi med en tryg 
læringshjerne eller en utryg 

overlevelseshjerne?
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• Vi fødes ikke som et ubeskrevet blad, men er allerede præget og formet af det unikke miljø, 
der var i livmoderen.

• Hvis fostret er blevet elsket og den biologiske mors omgivelser har været sunde og 
imødekommende, så er der sået tillid i fostret. 

• Hvis fostret har været hadet og uønsket eller hvis det har udviklet sig i giftige 
følelsesmæssige eller fysiske omgivelser, så er der sået frygt i fostret. 

• I 1967 udtaler Rubin, at det umiddelbare bånd mellem mor og nyfødt eksisterer som følge af 
prænatale processer.

• Sansone påstår, at social forbundethed begynder i livmoderen, skabt af et væld af 
fysiologiske og hormonelle signaler, der udveksles mellem moderen og hendes foster.

• Der er gensidighed i udvekslingen. Fx har et studie fundet stamceller fra fostre i hjertet på 
mødre, der har lidt af en hjertefejl. Det ser ud til, at stamceller fra fostret tilpasser sig 
moderens hjerteceller og reparerer på hendes hjerte.

• Fra 6. måned kan fostret høre og bevæge sig i takt til sin mors stemme. Synger eller råber 
hun?
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Prænatal tilknytning i et 
traumeterapeutisk perspektiv? 
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• Fostre, nyfødte og spædbørn er mere modtagelige for traumer end voksne, da 
deres kognitive funktioner og følelsesregulering ikke er færdigudviklede.

• De traumatiske hændelser et foster eller spædbarn møder, bliver en del af det 
grundstof, der indgår i dets personlighedsdannelse og dermed med markant 
betydning for barnets muligheder for at danne en tryg tilknytning til dets 
omsorgspersoner.

• Enhver form for misbrug eller vold mod kvinden før eller under graviditeten kan 
også traumatisere det ufødte barn.

• F.eks. kan et barn føle sig fuldstændig forladt i livmoderen, hvis det ikke kan 
mærke sin mor. Det kan skyldes, at moderen er følelsesmæssigt lammet i 
underlivet som følge af fx seksuelt misbrug.

• Ud over traumer kan stress i fosterperioden have en negativ indvirkning på det 
nyfødte barns adfærd, så tilknytningen til den primære omsorgsgiver 
vanskeliggøres markant.
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Perinatale faktorers indflydelse 
på fostrets og barnets 
tilknytningsmønster.

Fx obstetriske interventioner! 
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• Oliver peger på at vore teknokratiske og interventionsfyldte fødsler kan være en af 
årsagerne til manglende tilknytning umiddelbart efter fødslen.

• Man kan altså forestille sig, at en god prænatal tilknytning kan påvirkes negativt i 
forbindelse med en vanskelig fødsel.

• I et studie af Rydahl m.fl. konstateres: 
- en stigning hos danske førstegangsfødende mht. igangsættelse af fødslen fra 5,1% 
til 22,8% og mht. anvendelse af epiduralblokade er stigningen fra 10,5% til 34,3% i 
perioden fra 2000 til 2017. 
- en voksende evidens for, at interventioner under fødslen kan påvirke moderens og 
barnets sundhed og trivsel på lang sigt. 
- mht. tilknytningsproblematikken bemærkes, at der frigives en stor dosis oxytocin 
umiddelbart efter en normal vaginal fødsel og at det understøtter socialt samspil, 
tilknytning og positive følelser mellem mor og barn. 
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Et forsøg på at gøre prænatal 
tilknytning operativt!
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5 gennemgående former for prænatal tilknytningsadfærd i diverse studier:

• Ønske om at tilegne sig viden om det ufødte barn.

• Glæde over samspillet med barnet i virkeligheden og fantasien.

• Ønske om at beskytte barnet og imødekomme dets behov, fx ved at passe på 
dig selv, gå til kontrol, spise rigtigt, undgå stress, giftige stoffer, nikotin, alkohol 
og medicin.

• Bekymringer for at miste barnet ved abort eller angst for at barnet skal være 
sygt eller misdannet.

• Behovet for at beskytte barnet overskygger egne behov (Brodén, 2017, s. 43).
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Kan prænatal tilknytning måles?
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• Siden begyndelsen af 1980’erne har man udviklet forskellige spørgeskemaer, hvis formål 
har været at måle prænatal tilknytning – Maternal Fetal Attatchment. 

• MFAS - Maternal Fetal Attatchment Scale. 
• PAI – Prenatal Attachment Inventory. 

• MAAS – Maternal Antenatal Attachment Scale.
• PFAS – Paternal Fetal Attachment Scale.
• Kritikken af spørgeskemaerne går bl.a. på, at den prænatale tilknytning udelukkende 

undersøges via den ene part, moderen eller partneren.
• Et andet kritikpunkt er, at testene refererer til fostret som et indre billede i moderens sind, 

et resultat af hendes egen skabelse, snarere end af det faktiske væsen, der udvikler sig i 
hendes livmoder. 

• Indre billeder vil med større sandsynlighed afbryde den kropslige opmærksomhed og 
kontakt, og danne en mere ”tænkt” relation.
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Eller helt enkelt!

Afstand kan veksle mellem 

0 og 9,3 cm.

To eksempler på the Pictorial 
Representation of Attachment Measure 

(PRAM). 

“Hvor vil du placere barnet i dit liv for 
øjeblikket? Hvorfor?”
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Hvordan kan vi anvende vores viden 
om prænatal tilknytning?
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1 af 4:
• Vi kan hjælpe de gravide forældre med at løfte sløret ved at gøre dem 

opmærksomme på, at det er et lille følsomt og påvirkeligt menneske, moderen bærer 
i sin livmoder. 

• Fortælle dem, at tilknytning før fødslen er en mulighed. 
• Hjælpe forældrene over den barriere det kan være at tale til, synge for og måske 

danse med sit barn i livmoderen. Minde dem om, at vi gladelig taler til, synger for og 
vugger nyfødte, så hvorfor ikke gøre det samme med vores ufødte barn?

• Ud over sang, små rim og søde ord til ham eller hende derinde, kan det fx også være 
gavnligt at snakke med dem efter en stresset eller følelsesmæssig svær dag. Fortælle 
sit ufødte barn om dagens forløb og give udtryk for, at man er ked af, at dagen har 
været på den måde og at det ikke er hans eller hendes skyld, at mor har været 
stresset, kort for hovedet etc.
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2 af 4:

• Som Skak udtaler, så giver det ikke mening, at den gravide kvinde forsøger at 
skjule eller lægge låg på sine følelser for at skærme sit ufødte barn. Barnet er 
jo en del af moderens indre verden og ikke af hendes facade eller udtryk 
udadtil. I stedet for at være bange for, at de svære følelser skader fostret, så 
kan hun tænke: ”Når jeg giver mig selv lov til at mærke alle slags følelser, så 
lærer jeg mit barn, at følelser er naturlige og trygge”. Ikke mindst hvis mor 
følger op på sine følelsesmæssige oplevelser ved at fortælle barnet om dem på 
en kærlig og empatisk måde.

• Ifølge Sansone skal vi udvikle prænatale interventioner, der fremmer en mor-
fosterrelation, der er baseret på sensorisk-motoriske udvekslinger og 
fysiologisk samregulering; og altså ikke udelukkende på moderens indre 
billeder og mentale forestillinger om det ufødte barn.
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3 af 4:

• Fx når den gravide nænsomt og bevidst rører ved sin mave, så skaber hun en 
følelsesmæssig livline til hendes sensitive foster. I sidste trimester, når det 
voksende foster strækker/udvider moderens mave, er det meget følsomt 
overfor forældrenes berøring.

• Hvor det viser sig, at den gravide og måske partneren har tidlige oplevelser fra 
egen fosterperiode, fødsel eller tiden efter fødslen, der er ubearbejdede og 
som kan påvirke graviditet, fødsel eller tiden efter fødslen uhensigtsmæssigt, 
så kan det være en overvejelse værd at få bearbejdet de tidligere oplevelser. 
Optimalt skal det ske forebyggende før graviditeten, men det kan også ske 
under graviditeten eller efter fødslen.
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Et eksempel på et hospitals net-baserede 
forsøg på at informere om prænatal 

tilknytning!
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• Spædbarnsterapi ikke kun til fødte, men også ufødte! Evt. tilpasset – fx ved at 
spædbarnsterapeuten guider mor eller partner i, hvad de kan sige til barnet.

• Et eksempel fra Inger Thormann:

Vi ligger her på Skejby Sygehus.                                                                                             
Vi får hjælp her.                                                                                                            
Vi har vores egen jordemoder.                                                                                                
Vi er ikke på hospitalet, fordi vi er syge.                                                                           

Vi er her, fordi du skal blive lidt større, inden du bliver født.                                                            
Mor ligger stille, og du vokser og bliver stærk.                                                                             
Jordemoderen siger, at du udvikler dig godt.                                                                                 
Du skal vide, at hele vores familie allerede elsker dig.                                                                     
Storesøster Emilie har valgt en sang, som skal være din sang.                                                                
Nu synger jeg din sang, og det vil jeg gøre hver eneste dag.                                                                 
Du vil kunne kende sangen, når du bliver født.

”Jeg ved en lærkerede……………”.
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• De første 5 minutter af et interviewet med 
en nybagt 32 årig mor med en 
fødselsdepression, hvor generationelle 
faktorer er i spil!

Lydinterview fjernet for at 
bevare anonymitet.
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• 8 samtaler over 2 måneder med nybagt mor, Lene med fødselsdepression.

• Ordblind uden hjælp. Uddannet social- og sundhedsassistent og sygeplejerske.

• Fertilitetsbehandling. Barn mest for fars skyld. Ingen prænatal tilknytning (ikke virkelig/levende for mig) eller tilknytning efter fødslen.

• Kunstig oxytocin. Langvarig, smertefuld og traumatisk fødsel, der ender med akut kejsersnit. Inden bedøvelse fik Malene at vi de, at det ikke var sikkert, 
hendes barn var levende.  

• Amning lykkedes ikke.

• I visitationssamtalen beskrives Lenes forældre som gode, kærlige forældre, der ville hende det godt og gav omsorg.  

• Psykologsamtaler: Hvad sker der? Hvorfor reagerer jeg som jeg gør?

• Mormor beskrives som følelseskold og morfar som tavs, ikke til stede.

• Lene var mest hos dagplejemor og forældre rejste væk 2 gange om året i 3- 4 uger uden hende. Hun var angst for dem og kendte dem ikke, når de kom 
tilbage. Lene lukker af for følelser som overlevelsesstrategi.

• At bede om hjælp og snakke om følelser er tabu i hjemmet. Ikke være til besvær. Mormor anbefaler at sende Anna i vuggestue 4 måneder gammel, så 
Lene kan komme til at savne hende. Mormor skammer sig over Lenes psykologsamtaler.

• Anna bliver trigger for Lenes egen præ-, peri- og postnatale tid, som genopleves gennem fødselsdepressionen, angsten, forladtheden, manglende 
følelsesmæssig tilknytning og efterhånden vreden mod Anna – (”Det er gammel vrede, der ikke har noget med Anna at gøre”) - inden kærligheden og 
tilknytningen til hende begynder at flyde. 

• Lene var i gang med at gentage sin egen barndom og ville forhindre det ved at give Anna til faderen og selv forsvinde. Det selv om hendes største frygt 
var, at hun skulle blive en kold mor, ligesom sin egen mor.

• Ved sidste samtale fortæller Lene, at hun ikke føler, hun har haft Anna i 3 måneder, men kun i de sidste 3 uger. Og hun siger : ”Jeg elsker det lille væsen. 
Hun er min”!
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