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i et evolusjonsperspektiv
Barndom

Barn trenger nære relasjoner for å utvikle seg på en god 
måte. Søsken synes å være spesielt viktig.

• Av Bjørn Grinde, seniorforsker, Om-
råde for psykisk og fysisk helse, Folke-
helseinstituttet

Barn og oppvekst er viktig. De første 
årene betyr uforholdsmessig mye for 
utviklingen av et voksent individ. Som 
biolog er jeg opptatt av hvordan evo  
lusjonsperspektivet kan benyttes til å 
forstå mennesket, og spesielt hva det 
kan lære oss om hvordan miljø barna 
bør få.

Menneskets følelser og atferd formes 
i stor grad av miljøet. Det innebærer at 
hvis miljøet er ugunstig, kan resultatet 
bli unødvendige lidelser, som angst og 
depresjon, samt manglende sosiale 
antenner. Problemet ligger i å finne ut 
akkurat hva som gjør miljøet gunstig 
eller ugunstig. I min forskning har jeg 
studert ulike faktorer basert på hva 
slags egenskaper jeg ser for meg at vi er 
utstyrt med. Her skal jeg gi noen 
eksempler på faktorer som antakelig 
betyr mye for barnets utvikling.

Sivilisasjonens sykdommer
Folk flest liker det industrisamfunnet 
tilbyr. I tillegg til en velutviklet lege
tjeneste har vi alle mulige nyttige dings
er som smarttelefoner og TV. Dessverre 
er industrisamfunnet likevel ingen dans 
på roser, for med på kjøpet har vi fått 
en serie alvorlige problemer. Vi kaller 
dem gjerne sivilisasjonens sykdommer. 
Det dreier seg om fysiske lidelser som 
hjerte og karsykdommer, type 2 dia  
betes, og astma; men også om psykiske 
lidelser som angst og depresjon. 

Det er de mentale problemene jeg 
først og fremst er opptatt av i min 

forskning. Legevitenskapen har utviklet 
behandlingsstrategier, men det beste 
ville selvsagt vært om vi klarte å fore  
bygge. Spørsmålet blir da: Hvordan 
skal barna helst ha det for å utvikle god 
mental helse?

Grovt sett er det rimelig å anta at 
det naturlige levesett, det som eksisterte 
før vi beveget oss i retning bysamfunn 
og industri, har de nødvendige ele
ment ene som skal til for å motvirke 
sivilisasjonens problemer. Disse er jo 
knyttet nettopp til dagens levesett. 
Steinalderens stammesamfunn varierte 
riktignok fra sted til sted, og det hadde 
andre ulemper, men det kan likevel gi 
oss nyttig innsikt. Jeg tror vi trenger 
slik innsikt for å finne fram til hvor 
skoen trykker, men vi trenger også 
forskning som studerer aktuelle fak  
torer med tanke på hva slags betydning 
de egentlig har. 

Søsken
Det er mange forskjeller mellom dagens 
betingelser for barn og hvordan man 
må anta at livet artet seg i steinalderen. 
Én opplagt forskjell er at folk den 
gangen levde i stammer. Disse besto 
typisk av 2050 individer. Folk hadde 
nære og sterke bånd til hverandre, bånd 
som gjerne varte hele livet. I dag har 
kjernefamilien overtatt, men barn er 
heldige om de har to foreldre som bor 
sammen med dem, kanskje støttet opp 
av hund eller katt. 

Vi studerte denne faktoren i et 
forskningsprosjekt knyttet til MoBa 
ko horten. MoBa er en stor satsning der 
over 100 000 barn ble rekruttert (via 
deres mødre) for å delta. Det samles 
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Relasjoner
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inn biologiske prøver, men også store 
mengder data ved hjelp av spørre
skjemaer til mødrene. Disse sendes ut 
under graviditeten og deretter med 
regelmessige mellomrom. Vi brukte 
data fra disse spørreundersøkelsene til  
å se på hvordan barna hadde det ved  
3, 5 og 8årsalderen. 

I psykologien bruker man begreper 
som internaliserende og utagerende for 
å antyde om et barn er i ferd med å 
utvikle mentale forstyrrelser. Spørre
skjemaene gir et mål for slike forhold, 
og vi vet at et høyt skår korrelerer med 
psykiske problemer senere i livet. Vi 
ønsket å se om antall medlemmer av 
husholdningen betydde noe for hvor  
dan barna hadde det.

Vi fant tydelige korrelasjoner, men 
kanskje ikke helt slik man innen tradi  
sjonell psykologi ville forventet. Det 
spilte liten rolle hvorvidt barn levde 
med en enslig mor eller to foreldre. 
Heller ikke gjorde det noen forskjell 
om det var flere voksne til stede, eller 
om de hadde husdyr. Det som betydde 
noe var søsken! Uansett hvordan vi 

målte tendenser til psykiske problemer, 
så var det en høyst signifikant fordel å 
ha eldre søsken. Jo flere, jo bedre; og jo 
nærmere i alder, jo bedre. 

Trolig innebærer det å ha søsken å 
ha noen som står deg nær, og som er 
tilstede for deg mesteparten av dagen. 
Andre voksne sklir ikke helt inn i 
denne rollen. Dette virker sannsynlig 
basert på hvordan livet antakelig artet 
seg i steinalderen. Søskenflokkene var 
større (selv om mange barn døde tidlig 
som følge av sykdom); og ved å leve i 
en stamme, hadde barna også mange 
nære og vedvarende forbindelser uten  
om egne søsken. Det var kort og godt 
flere barn tilstede døgnet rundt.

Kjærlighet
Det fins neppe noe tema som er mer 
omtalt enn vår higen etter kjærlighet. 
Fenomenet har selvsagt en biologisk 
forankring. Den først kjærlighet, i et 
evolusjonsperspektiv, var bindingen 
mellom mor og barn. Denne finner vi 
hos alle pattedyr. Gradvis utviklet 
evolu sjonen disse følelsene slik at de 

skapte binding også mellom andre 
individer. Mor fikk kjærlighet til far, far 
til barna, og barn og voksne til hver
andre i form av vennskap. Alle slike 
relasjoner er viktige, både for det bidrag 
de gir til livskvaliteten, og for deres 
betydning knyttet til mental helse.

Kjærlighet viste seg å være et sær  
deles vellykket innslag hos pattedyr, 
men det er interessant variasjon fra art 
til art. Hos for eksempel sauer er det 
slik at en mor kun bryr seg om de lam 
hun selv har født. Bindingen oppstår 
ved at moren lukter avkommet rett 
etter fødselen. Hos oss mennesker er 
det en langt bredere basis for vår kjær  
lighet til barn – vi synes gjerne at alle 
barn er søte. Det gjør at vi kan utvikle 
binding til, og glede oss over, andres 
barn, stebarn, adoptivbarn og – selvsagt 
– fosterbarn. 

Mennesket er en svært sosial art, vi 
utvikler derfor sterke følelser også for 
individer vi ikke er i slekt med. Det 
gjelder voksne, men det gjelder også 
barna. Dermed er det mulig å gi barna 
den dose fellesskap de helst skal ha uten 
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at mor trenger å føde mange barn – en
ten ved å ta til seg andres barn, eller ved 
å skape nære forbindelser til barn i 
nabolaget. 

Noe av det som kjennetegnet stein  
alderen var som sagt at folk hadde et 
solid sosialt nettverk. Vi overlever uten, 
men det er liten tvil om at nære for  
bindelser har betydning for både helse 
og livskvalitet. Ideelt sett skal ikke 
barna bare ha et rimelig antall leke
kamerater, det bør også være en kjerne 
av de samme som står hverandre nær 
over tid. 

Økolandsbyer
En mulighet for å få til dette er å skape 
alternative boformer som for eksempel 
i form av økolandsbyer. Slike steder 
innebærer gjerne at et passe antall 
mennesker går sammen om å leve litt 
tettere på hverandre enn hva som er 
tilfellet i en typisk boligblokk – samt 
eventuelt litt nærmere naturen. På en 
måte er dette en tilpasning til det 
stammesamfunn som mennesket er 
utviklet for å leve i. Her har både barn 
og voksne flere å være sammen med i 
nærmiljøet.

Vi har studert fenomenet slik det 
utspiller seg i NordAmerika. Der fant 
vi at voksne mennesker som bodde i 
slike samfunn, nærmere bestemt 

inten tional communities, var spesielt 
lykkelige. Grunnen til at de trivdes 
syntes å bunne i nettopp de sterke sosi  
ale båndene, og i at de fant en mening 
med livet. Det skulle være interessant å 
følge opp dette studiet ved å se på hvor  
dan barn som vokser opp slike steder, 
klarer seg.

Angst
Angst og depresjon hører med til sivili  
sasjonens kanskje verste svøper. Vi 
regner at rundt en tredjedel av befolk
ningen i løpet av livet har diagnoser
bare problemer, enda flere har trolig 
nedsatt livskvalitet fordi de sliter med 
unødvendige bekymringer eller depres
sive tanker. 

I min ordbruk skyldes angst en over  
utvikling av fryktfunksjonen. Kort sagt, 
hjernens forskjellige funksjoner blir 
styrket ved regelmessig aktivering, noe 
som gjør det nærliggende å tenke at 
angst skyldes stadig aktivering av frykt. 
Det blir litt som med muskler; bortsett 
fra at det er lite gunstig å ha en over
trent, og dermed hyperaktiv, fryktfunk
sjon. 

For barnet er trygghet å vite at en 
omsorgsperson er innen rekkevidde. 
Mangel på slik nærhet fører til aktive
ring av frykt, noe som blant annet kan 
medføre at barnet skriker. Foreldrene 

mener gjerne at barnet har det trygt, 
døren er jo låst og alarmen satt på; men 
evolusjonen utstyrte ikke spedbarn med 
redsel for rovdyr, eller innbruddstyver, 
fordi i slike situasjoner er de likevel 
pris gitt voksne. Det som skal til for å 
hindre aktivering av fryktresponsen, er 
derfor at barnet vet at omsorgspersonen 
er innen rekkevidde. 

Et tradisjonelt råd har vært at om 
barnet skriker når det blir lagt alene på 
et rom, skal man la det skrike til det 
lærer å la være. Scenen er med andre 
ord satt for en god dose trening av 
barnets frykt – med derav følgende fare 
for angstrelaterte problemer senere i 
livet. Det er rimelig å anta at problemet 
blir mindre om barna får sove sammen 
med foreldre, om de blir båret isteden
for å ligge i barnevogn, og ved at de får 
en solid dose hudkontakt. Vi ser at 
steder der folk fortsatt lever omtrent 
slik de gjorde i steinalderen, så blir 
barna håndtert på denne måten.

Steinalder
Vi vil ikke tilbake til steinalderen, men 
jeg tror likevel vi har noe å lære. Jeg har 
gitt eksempler på mulig lærdom, men 
det står igjen mye forskning før vi kan 
gi sikre anbefalinger. Dessverre er det 
svært vanskelig å få penger til å drive 
evolusjonsbasert forskning på menneske  
psyken. I fravær av mer konkrete råd, 
kan de som ønsker en smakebit på livet 
i steinalderen, lese min roman «Dit 
månen drar».
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Kronikk

• Av Paal Andre Grinderud,  
forfatter/skribent 

Nå er det få dager til skolene slutter for i 
år. Tusenvis av barn og unge gleder seg til 
sol og sommer. På regnværsdager kan de 
sitte under en terrasse mens mor eller far 
lager i stand et godt måltid. Skolesekken 
gjemmes bort for noen måneder, og 
gleden over å være hjemme er stor. Gå 
barfotet i det grønne gresset, spise is og 
pølser, og ikke minst bade. Sommeren er 
en tid for å samle minner. Gode minner 
om lek og moro. 

Selv husker jeg  hagen vår. Alle 
kirsebærtrærne, solbær og rips. Hagen 
var så grønn noen ganger, at jeg bare satt 
der og stirret. 

I disse dager har det gått en superbra 
reklame på kommersielle fjernsynskana
ler, og i aviser. En gutt åpner matboksen 
sin, og den er tom. Alle andre i klassen 
har noe i sine. Denne reklamen viser noe 
som berører og engasjerer oss mennesker. 
Vi blir daglig fortalt om hvor billig alt er. 
Elektroforhandlere som justerer prisen på 
et kjøleskap med femti kroner. Og, slik 
fortsetter det til en av dem gir seg. 

Er det så viktig for oss å vite når alt 
kommer til alt?

Hva med gutten med tom matboks?

Badet i lyset
De fleste barn og unge i Norge har det 
bra, heldigvis. Jeg har møtt så mange 
gode foreldre underveis i mitt arbeide de 
siste tjuefem årene. Likevel er det mange 
som strever med en oppvekst som ikke 
ble som den skulle, eller som den er 
akkurat nå. Hva kan vi gjøre for å hjelpe? 
Jeg husker så inderlig vel en gang jeg var 
i NRK. Det skulle tas et fjernsynsopptak. 
Så var det ikke nok lys. En pære sluknet. 
Kameramannen sa at det ikke var nok lys 

i ansiktet mitt. Etter en liten stund var 
alt på plass. Det er så viktig for barn å få 
nok lys. Med det mener jeg å bli sett, 
også når ting er vondt og vanskelig. 

Jeg kom til å tenke på den situasjonen 
her om dagen. Gutten som åpner den 
tomme matboksen er ikke så ulik meg 
selv som barn. Mange foreldre strever så 
med sine liv at de ikke klarer å følge opp 
egne barn. Det koster for mye å engasjere 
seg. Angst og uro flytter inn når en 
familie ikke klarer det som er ment når 
du har barn. Det kan være mange årsaker 
til det. Det viktigste vi som medmennes
ker kan gjøre er å ikke fordømme. La de 
som strever bade i et lys fra vårt over
skudd.

Det er lett å si; var det ikke det jeg sa? 
De ungene har det ikke bra! Kanskje det 
går an å tenke litt annerledes, og heller la 
tiden komme den familien som strever til 
gode. Omtenksomme tanker blir ofte 
gjort om til gode handlinger. Det viser 
seg gang på gang. Folk i Norge bryr seg 
virkelig. 

Jeg lengter tilbake
De fineste stundene jeg hadde som barn 
var når mor ikke hadde drukket. Hun 
sang om morgenen når jeg kom ned på 
kjøkkenet. Matboksen min sto klar og 
ventet på meg. Salami på kneippbrød. 
Rikt med meierismør under salamien. 
Mor kysset meg farvel, og sendte meg ut 
i en hverdag hvor ingen kunne gjøre meg 
noe vondt. De dagene mor ikke eksis
terte og var så plaget av sine problemer, 
orket jeg nesten ikke å gå ut. Jeg trodde 
den gangen at det synes utenpå meg hvor 
vondt alt var. Og, det var nettopp det det 
gjorde, selv om jeg prøvde å skjule det så 
godt jeg kunne.

I reklamefilmen for å rekruttere nye 
fosterforeldre ser vi på enden av filmen at 

matboksen hans er fylt opp av elever i 
klassen, mens gutten var ute for å drikke 
litt vann. Det sier noe om hvor sterke vi 
er sammen, og så vondt det er å stå alene 
når livet er som mest sårbart. 

På mange måter er det barndommen 
vi husker best i livene våre. Uansett om 
den har opplevdes god eller vond. 
Klassefester tjue år etter skoleslutt. Det er 
da det er fint å se tilbake på de små 
miraklene som skjedde, selv om det var 
støy og uro. Min lærer i gym ga meg 
femti kroner for noen år siden. Han 
hadde fått vite at det var summen jeg 
manglet for å betale årskontingenten i 
turn da jeg var tretten år.

Han signerte femtilappen. Jeg rammet 
den inn og ser på den daglig. Det er mitt 
gode minne om at alt er mulig. 

Å komme hjem
Jeg går hjem. Det er en liten setning som 
de fleste barn og ung unge kan si med 
glede og smil. For noen blir det aldri slik. 
De gruer seg. Å komme hjem, betyr så 
mye. Det behøver ikke å være til biolo
giske foreldre. Fosterforeldre i Norge gjør 
en innsats som bør berømmes. 

Full matboks med på skolen, en klem 
før natten henter barnet inn etter en 
aktiv dag. Lyset som slukkes. Døren til 
soverommet som står på gløtt, slik at det 
ikke blir for utrygt. Mange sier på jobben 
at de gleder seg til å komme hjem etter 
en slitsom arbeidsdag. Tenk da på hvor 
godt det føles for et barn. Etter en aktiv 
skoledag å bli favnet av en klem, samti
dig som det lukter middag fra kjøkkenet.

Å komme til et godt hjem er den 
viktigste garantien for at barn senere i 
livet klarer seg. Tusen takk alle fosterfor
eldre, og dere som tenker på å bli det. 
Og, takk til alle andre omsorgsfulle 
foreldre i vårt langstrakte land.

Den evig grønne hagen


