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Tiltak

Når barn flytter i fosterhjem, kan det bli uenigheter om hvorvidt barnet har behov  
for å begynne i barnehagen eller ikke. Grunnen til det kan være at det  
finnes ulike forståelser om barns utvikling som vektlegges ulikt av saksbehandlere  
og andre som jobber med barn og unge. Er det stor nok bevissthet rundt  
grunnlaget for slike viktige valg?

• av Line Mundal, 
barnevernspedagog

Innledning
Lise er tre år og skal flytte i fosterhjem. 
Hun har hatt en vanskelig start på livet 
og opplevd alvorlig omsorgssvikt og 
overgrep. De to barnevernsarbeiderne, 
som har fulgt Lise siden hun var ett år, 
diskuterer og har ulike meninger. Den 
ene mener at Lise skal begynne i barne - 
hagen denne høsten, slik at hun får 
erfaring med sosialt samvær og lek med 
jevnaldrende. Hun mener de fleste 
barn, på Lise sin alder, går i barnehage 
og at det er en fin forberedelse til skole - 
start. Den andre barnevernsarbeideren 
mener at Lise må få ro og stabilitet slik 
at hun kan få gode relasjonserfaringer 
og kan knytte seg til sine nye fosterfor-
eldre. Lise har utviklet en utrygg til - 
knytning og opplevd flere brudd i rela - 
sjoner med foreldre og beredskapshjem. 
Hun har med seg en livserfaring som 
har gjort at hun ikke stoler på at voksne 
er trygge og stabile. Fosterforeldrene 
sier at det ikke vil være noen barn 
hjemme på dagtid i nærmiljøet, da de 
fleste går i barnehage.

Hva som er viktig for barns utvikling 
kan forstås i lys av ulike perspektiver 
både i barnevernet og av andre fag-
grupper som jobber rundt barn og 
unge. Hvordan vi forstår barns utvik-
ling handler om hvilket perspektiv vi 
betrakter det i (Messuvisse & Sværd, 

2004). I barnevernet har fagmiljøer 
med ulikt faglig ståsted, på bakgrunn av 
forskning og teorier, gitt politikerne 
sine forståelser og anbefalinger. Min 
erfaring er at flere av perspektivene kan 
representere overlappende forståelser, og 
at det som skaper skille ofte handler om 
hvor hovedfokuset legges.

Gjeldende perspektiver
Barnevernet møter mange barn som må 
flytte i fosterhjem, slik som Lise. Jeg 
skal belyse to teoretiske perspektiver 
som kan legges til grunn i forståelsen av 
hva som er viktig for Lise, og andre 
barn i lignende situasjoner, sin utvik-
ling. Det ene er det psykologiske pers - 
pektiv, som handler om betydningen av 
tidlig samspill og tilknytning mellom 
Lise og fosterforeldrene (Brandtzæg, 
Smith & Torsteinson, 2011). I barne-
vernet er dette perspektivet sentralt i 
forståelsen av barns utvikling (Kojan & 
Fauske 2011). Dette perspektivet kriti - 
seres for å være for opptatt av samspill 
og relasjoner og mangler bredde og en 

mer helhetlig forståelse av barns utvik - 
ling (Hundeide, 2003, Nygren, 2008). 

Et litt annet perspektiv er det 
sosiokulturelle perspektiv som forstår 
Lise sin utvikling som at hun vokser 
opp i et samfunn utviklet gjennom 
historiske og kulturelle prosesser som 
angir en retning og setter rammer for 
utvikling (Hundeide, 2003). Slik jeg 
forstår tolkningen i dette perspektivet, 
gis det gjennom historien og kulturen 
typiske mønstre for utvikling innenfor 
et fellesskap. Lise utvikles gjennom 
sosialt samspill med andre i foster hjem-
met, i barnehagen, med jevn aldrende. 
Hun inngår i ulike relasjoner hvor hun 
innehar forskjellige roller, som foster-
barn, som barnehagebarn og leke kame-
rat (Hundeide, 2003, Corsaro, 2011). 
Det gjør at det stilles et sett av forvent-
ninger til Lise gjennom forskjel lige sam - 
spill hun deltar i. Gjennom de ulike 
rollene vil Lise utvikle flere for ståelser 
av seg selv basert på et mangfold av 
relasjoner og forventninger som stilles. 

 

– diskusjon av to ulike forståelser
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Slik jeg ser det, har tilknytnings per-
spek  tivet fått økt oppmerksomhet, både 
faglig og politisk. Gjennom forebygging 
og med tidlig intervensjon er det sam - 
spillet mellom foreldre og barn, og til  knyt  - 
ningens betydning, som er i fokus. Dette 
kommer tydelig frem blant annet i NOU 
nr. 5 (2012), Bedre beskyttelse av barns 
utikling, hvor for eksempel til knyt  ning - 
ens betydning mellom foster barn og 
fosterforeldre tillegges større vekt enn 
det biologiske prinsipp og foreldrenes 
rett til en eventuell tilbakeføring av bio - 
logisk barn. Det er óg utarbeidet og 
implementert ulike psykologiske model - 
ler i deler av barne vernet, for eksempel 
Circle of security (Brandtzæg, m.fl., 
2011). Dette er et veiledningstiltak 
basert på tilknytnings teori. Fosterhjem 
veiledes i hvordan de skal forstå barnas 
atferd og deres behov for å utforske 
verden, samtidig som de skal være en 
«trygg havn» for barna å komme tilbake 
til for å få støtte ved behov. Øyvind 
Kvello (2010) har utarbeidet og gitt opp-
læring i ulike kartleggingsmaler basert på 
til knyt ningsteori til bruk i observasjon 
av sam spillet mellom for  eldre og barn. 
Flere kommuner har gjen nomgått denne 
opp læringen i senere tid. 

Ulike forståelser
Den enkelte saksbehandlers forståelse 
av barns utvikling er også påvirket av 

den enkeltes holdninger og verdier 
(Nordby, Bennin & Buer, 2013). Slik 
jeg oppfatter Eriksen og Skivenes 
(2001, s. 116-119), er det faglige per - 
spek tivet sjeldent normativt nøytralt, 
og at dette blir særlig synlig i barnever-
nets arbeid. Barnevernet er et verdiladet 
arbeidsfelt hvor det foretas ulike valg 
som har stor betydning for barn 
(Nordby m.fl., 2013). Slik jeg forstår 
forfatterne, sier de at barnevernet 
bevisst eller ubevisst gjør en etisk og 
faglig vurdering gjennom å forstå 
ver dien i problemet basert på en 
forforståelse som barnevernet har med 
seg i møte med barnet. Den verdi som 
tilskrives problemet er også basert på 
den enkelt es egne etiske verdier som er 
påvirket av ulike personlige erfaringer i 
livet. Min forståelse av Messuvisse & 
Sværd (2004) er at perspektivene som 
benyttes for å forstå for eksempel barns 
utvikling, er mer eller mindre bevisst og 
ofte ikke uttalt. Hvilket perspektiv som 
tillegges vekt er preget av saksbehand-
lers politiske og ideologiske syn og får 
betydning for om Lise sin utvikling 
forstås i et individuelt psykologisk 
tilknytningsperspektiv eller et sosiokul-
turelt perspektiv (Nordby m.fl., 2013).

Jeg har arbeidet i ulike deler av 
barne vernet gjennom 20 år, og erfart 
flere ganger at det diskuteres hvorvidt 
barnet skal begynne i barnehagen eller 

ikke ved fosterhjemsplasseringer. Det 
som diskuteres, er om god utvikling for 
barnet fordrer en trygg relasjon tidlig i 
livet eller om barnet kan få en god 
utvikling gjennom flere relasjoner til 
tross for sårbarheter i den tidlige til - 
knytningen med foreldrene. Sagt på en 
annen måte handler diskusjonen i 
barnevernet ofte om barn i treårsalderen 
som skal flytte i fosterhjem, trenger ro 
og stabilitet slik at de kan knytte seg til 
sine nye fosterforeldre, eller om de skal 
begynne i barnehagen for å møte andre 
jevnaldrende og begynne å forberede 
seg til skolestart.

Min erfaring er at når barnevernet 
skal forstå barns utvikling, benyttes 
elementer fra begge de to teoretiske 
perspektivene nevnt over mer eller 
mindre bevisst. I denne oppgaven skal 
jeg ikke diskutere om hvorvidt det ene 
perspektivet er bedre enn det andre for 
å forstå Lise sine utvikling. Det jeg 
finner interessant er å se på hva som 
kjenne tegner forståelsen av barns 
utvik ling i de to perspektivene og om 
det finnes noen likheter og forskjeller i 
for ståelsene, som kan forklare at 
barne vernsarbeidere har ulike forstå-
elser. Avslutningsvis vil jeg drøfte noen 
meka nismer som kan forklare hvorfor 
barne vernet kan ha ulike oppfatningene 
av hvorvidt Lise bør starte i barnehagen 
eller ikke. 
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Fastlagt og bestemt utvikling 
versus kulturelle forståelser 
for barns utvikling

Utvikling gjennom faser og  
utviklings trinn
Slik jeg forstår tilknytningsperspektivet, 
oppfattes Lise sin utvikling som noe 
fastlagt og forutbestemt som gjelder alle 
barn uavhengig av den kulturen de voks - 
er opp i (Fauske & Øia, 2010, Hund-
eide, 2003). Innenfor avgrensede tids - 
perioder i barnets utvikling gis det be - 
skriv elser av ulike utviklingstrinn, fysisk 
og psykisk, som Lise må ha nådd for å ha 
en normalutvikling (Brandtzæg m.fl., 
2011). Når hennes utvikling av viker fra 
hva som forventes innenfor de ulike 
alderstrinn, oppfattes det som en uhel d ig 

utvikling. Samtidig oppfatter jeg at til - 
knytningsperspektivet også sier at sam  - 
spillet mellom barn og foreldre er sterkt 
preget av kulturelle oppfatninger. Slik jeg 
forstår Kvello (2012), er det bred enighet 
om, til tross for ulike samfunn og kul tur - 
er, at utvik lingsrekkefølgen og hva barn 
trenger for en god utvikling er forholds-
vis lik uavhengig av samfunn. For eksem - 
pel vil det være relativt like forventnin-
ger, uavhengig av kultur, at Lise vil bable 
før hun utvikler ord, for så å utvikle 
språk. At hun vil lære å gå når hun er 
liten og ikke når hun for eksempel er åtte 
år. Når hun forventes å ha språk, om det 
er ved to-treårsalder eller fem år, kan nok 
variere innenfor ulike kulturer. 

Brandtzæg m.fl., (2011) sier at et vik - 
tig bidrag for utviklingen av Bowlbys 

tilknytningsteori er Ainsworth sin forsk - 
ning basert på observasjon av barn under 
seperasjon og gjenforening med deres 
mødre. Ifølge forfatterne antok Ains-
worth at barn var genetisk pro gram mert 
til å søke trygghet når de ble redde. På 
bakgrunn av barnas respons i en bestemt 
situasjon, hvor mor forlot barnet for så å 
bli gjenforent med det, utviklet hun 
bestemte adferds mønstre basert på barnas 
reaksjoner. 

Kulturelle forståelser for 
utvikling
Slik jeg forstår det sosiokulturelle per spek - 
tivet, sees Lise sin utvikling i sammen-
heng med det historiske og kultur elle 
samfunnet hun vokser opp i (Hund eide, 
2003). I alle samfunn finnes det forstå - 
elser som angir hva barn skal mestre og 
når, og som vil angi retninger for hvor - 
dan Lise sin utvikling kan skje. På bak - 
grunn av omsorgspersonenes sosiale 
posisjon og ulik påvirkning, vil de utvik - 
le noen forståelser og gjøre noen valg 
som får betydning for Lise sin utvikling. 
Slik jeg tolker for fatteren, finnes det da 
ikke bare en mulig utviklingsvei, men 
flere muligheter avhengig av hvordan de 
voksne rundt Lise forstår henne og hvil - 
ke valg de gjør. Videre forstår jeg for - 
fatteren slik at hvordan de voksne for - 
tolker Lise, blir grunnleggende for deres 
handlinger overfor henne. Lise gir de til - 
bakemeldinger som hun tror de voksne 
forventer av henne da det gir mening for 
henne. For å forstå Lise må omsorgsper-
sonene skjønne hvorfor Lise gjør som 
hun gjør. 

De sosiale felleskapene, som Lise er 
en del av, har mange forventninger til 
henne (Hundeide 2003). De ulike for - 
ventningene som setter rammene for de 
forskjellige samspillene Lise er en del av, 
tar Lise til seg og gjør til indre for ståel - 
ser av seg selv og andre. De indre for - 
ståelsene danner grunnlaget for hvor - 
dan hun inngår i samspill med andre 
(Hundeide, 2003). Slik jeg forstår for - 
fatteren, er forventningene ofte ube-
visste og representerer hva som er 
gjeld ende i den kulturen Lise vokser 
opp i. Det kan forstås som en skjult og 
ube visst opp dragelse av Lise, basert på 
kul turelle nor mer og verdier. Ulike 
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kul turer for hva som er viktig for Lise 
sin utvikling, kan óg gjelde innad i 
forskjel lige fami lier. På bakgrunn av 
sosial klasse kan en finne forskjeller med 
hen syn til ulike forvent ninger til hva 
som er viktig for barns utvikling 
(Bynner, 2005). Ulik tilgang på materi-
elle og kulturelle res surser gir omsorgs-
personer faktiske bestemte fordeler eller 
ulemper, og/eller opplev elser av egne 
muligheter. Gjen nom sin utvikling kan 
Lise ha appropri ert andre rammer og 
forvent ninger enn det hun kanskje vil 
møte i foster hjem met, i barne hagen osv. 
Slik jeg forstår for fatter en, blir det 
derfor lite hensikts messig å beskrive 
Lise sin utvik ling som univers elle 
stadier (Bynner, 2005). Hendry og 
Kloep (2007) sier at utvik lingsfaser kun 
er gyldige for en bestemt gruppe i et 
visst samfunn under visse sosioøkonom-
iske forhold. Sam tidig blir tilknytnings-
perspektivet kriti sert for å legitimere 
middelklassens måte å forstå barns 
utvikling (Kojan & Fauske, 2011). 

Bakgrunnen for den sosiokulturelle 
forståelsen er hentet fra studier av ulike 
samfunn og deres forståelse av barns 
behov og utvikling (Hundeide, 2003). 
Ulike samfunn har ulike forståelser basert 
på kulturelle og samfunnsmessige behov. 
Perspektivet er dessuten rettet mot en 
forståelse av barnet som en kom petent 
aktør hvor barnets forståel ser er sentralt. 
Samtidig har perspektivet fokus på 
barnets indre utvikling, som repre sen-
terer det psykologiske og indre per spek - 
tivets betydning for utvikling. 

Slik jeg ser det, kan det ligge en kon - 
trast mellom de to perspektivene. Den 
fortolkende tilnærmingen i det sosio-
kulturelle perspektivet og tilknyt nings-
perspektivets mer utvendige og standardi - 
serte fortolkning. Jeg tolker det dit at 
tilknytningsperspektivet kan ha en ut - 
vendig og standardisert fortolk ning som 
legges til grunn i for ståelsen av barnets 
adferd. I forsk ning en og utviklingen av 
Bowlbys tilknyt nings teori ble barnets 
adferd observert og definert som reflek - 
sjoner av mentale prosesser (Hundeide, 
2003). Et slikt perspektiv vil stå i mot - 
setning til det sosiokulturelle perspek-
tivet hvor Lise sin adferd må forstås som 
menings søkende for Lise i den situasjon-

en hun viser den i. Slik jeg forstår det 
sosio kulturelle perspektivet, kan ikke 
Lise sin atferd i en bestemt situasjon 
defineres til å gjelde alle situasjoner 
(Hundeide 2003). Perspektivet vektlegger 
betydning en av å lytte til Lise og ta 
hennes forstå elser på alvor (Hundeide, 
2003, Roberts, 2000/2008). Slik jeg 
forstår Schousboe (2000), vil Lise utvikle 
ulike strategier i forskjellige situasjoner 
basert på de for v entninger hun møter i 
den situasjonen hun er i. 

«Alle barn i barnehage» - en 
forståelse i vår kultur 
Den senere utviklingen for yngre barn 
har vært orientert mot å organisere 
barns livsløp gjennom barnehage, skole 
og skolefritidsordninger (Fauske & 
Øia, 2010). Den utviklingen skyldes 
blant annet mødres økte deltagelse i 
arbeidslivet. Det frembrakte et behov 
for utvikling av barnehager, da barna 
måtte få omsorg et annet sted når mød - 
rene var på jobb. Videre har barne hag - 
ens innhold utviklet seg fra å ha et 
omsorgs- og lekperspektiv til også å 
handle om utvikling av barnets kogni-
tive evner som språk og sosial kompe-
tanse for å forberede barnet til skole-
gang (Frønes, 2013). De fleste barn på 
Lise sin alder vil gå i barnehage i dag, 
og barnehagen sees på som sentral i 
forhold til barnets utvikling (Fauske & 
Øia, 2010). 

Barnet som sårbart eller som 
kompetent?
Slik jeg forstår tilknytningsperspektivet, 
vektlegges det at Lise er sårbar i ut - 
gangs punktet og avhengig av en voksen 
å knytte seg til (Brandtzæg m.fl., 2011). 
En sårbarhet i tidlige relasjoner, er noe 
som vil få betydning, i større eller 
mindre grad, for Lise gjennom hele 
livet. Slik jeg ser det sosiokulturelle per - 
spektivet, er dette opptatt av at barnet er 
sårbart da det hevdes at det tidlige sam - 
spillet, og hvordan de voksne forstår 
barnet, har betydning for barnets utvik - 
ling (Hundeide, 2003). Slik jeg forstår 
forfatterens tolkning, er det også i dette 
perspektivet de voksne som gjør valg 
med hensyn til ulike utviklingsmulighe-
ter for barnet. 

Slik jeg ser det, kan dette forstås som 
en overlappende forståelse mellom per - 
spektivene, med ulik vektlegging. 

Slik jeg oppfatter en fortolkende til - 
nærming, vektlegges barnet som kompe - 
 tent med flere utviklingsmuligheter 
gjen nom livet (Hundeide, 2003). Per 
Nygren (2008) utviklet kompetanse be-
grepet som et flertallsbegrep. Slik jeg 
for står hans tolkning, betyr det at Lise 
innehar mange ulike kompetanser. De 
ulike kompetansene utvikler Lise 
gjennom seg selv og i samspill med 
andre og sine omgivelser. Hennes 
kompe tanse ut vik ling handler om 
kognitiv, sosial, emo sjonell, og identi-
tets forståelse. Lise sine forutsetninger 
for å utvikle seg har óg en sammenheng 
med hennes tilgang på ytre betingelser. 
Disse påvirker hver andre både når 
kompetanser skal utvik les og virker 
sammen i forhold til hand linger. For 
eksempel anses det som spesielt viktig at 
Lise utvikler kompe tanse på sosiale 
spilleregler som gjelder i de aktiviteter 
hun deltar i; kunne til passe seg de andre 
barna i lek, oppleve seg selv som en som 
har tiltro til å mestre oppgaver osv. 
Sam tidig må hun ha tilgang på ytre 
redskaper som f.eks. sykkel for å lære å 
sykle, bøker for å stimulere språk, 
vennerelasjoner for å utvikle seg sosialt. 

Slik jeg forstår Kjørholt (2004), 
argumenterer hun for at en slik forstå-
else av barn som kompetente også kan 
være med på å gjøre barnet usynlig som 
menneske med alle deres fasetter av føl - 
elser, sårbarheter og umodenhet. 

Utvikling gjennom få nære 
relasjoner versus flere 
relasjoner 

«Mors» betydning for barnets  
utvikling
Slik jeg forstår forfatternes tolkning av 
tilknytningsperspektivet, er mangler i 
omsorgen, gjennom sårbarheter i den 
tidlige tilknytningen mellom Lise og 
hennes foreldre, sentralt i forståelsen av 
hennes utvikling (Brandtzæg m.fl., 
2011). Lise har, på bakgrunn av den 
tidlige omsorgen hun fikk fra sine 
foreldre, utviklet en utrygghet til egen 
mestring, og til at andre vil henne vel. 
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Ifølge Kvello (2010) mener psykoanaly-
tiker John Bowlby i sin tilknytnings-
teori at mennesket er født med et 
natur lig behov for å knytte seg til et 
annet menneske ved fødsel. Målet med 
tilknytningen er at barnet skal få følel - 
ses messig støtte til videre utforskning 
av verden. Lise knytter seg naturlig til 
sine foreldre uavhengig av kvaliteten i 
relasjonen. Kvaliteten varierer avhengig 
av foreldrenes sensitivitet og følelses-
messighet i samspillet med henne.

Foreldrenes manglende sensitivitet 
sees i sammenheng med mangler i den 
følelsesmessige omsorgen de selv fikk 
som barn (Kvello 2010, Nygren & 
Thuen, 2008). Det kan óg handle om 
andre belastninger, som samlivskon-
flikter, psykiske og økonomiske vansker 
og lignende som har ført til at de ikke 
har evnet eller hatt kapasitet til godt 
samspill med Lise. I det tidlige sam - 
spillet med foreldrene, da hun var 0-3 
år, laget Lise indre forestillinger, for - 
ventninger og reaksjoner til sine om - 

sorgspersoner og seg selv. De indre 
forståelsene får betydning for hvordan 
hun senere inngår i relasjoner til andre 
og oppfatter seg selv (Kvello 2010, 
Nygren & Thuen, 2008). 

Ifølge Brandtzæg m.fl. (2011) laget 
trolig Lise indre arbeidsmodeller i peri - 
oden 0-3 år basert på de tidlige sam - 
spills erfaringen mellom henne og for - 
eldrene. Slik jeg forstår forfatternes 
tolkning, lagres det en indre arbeids-
modell i hjernen som skaper hennes 
forståelse av seg selv, sine omsorgsper-
soner og andre. Arbeidsmodellen er en 
mental representasjon som inneholder 
informasjon om hvorvidt og i hvilken 
grad Lise kan stole på sine nærmeste og 
bruke dem som en sikker havn for egen 
læring og utvikling. Ifølge forfatternes 
tolkning av Bowlby internaliserer Lise 
sine tidlige samspillserfaringer som hun 
har med sine foreldre. Det gjør at hun 
vil ha en tendens til å gjenskape inn - 
holdet i nye relasjoner tilsvarende de 
hun hadde i tidlig barndom. Det betyr 

at barn som har opplevd tillitt, trygghet 
og kontinuitet vil søke det i senere 
relasjoner da det oppleves som trygt og 
forutsigbart. Motsatt vil barn som Lise, 
som har opplevd utrygghet, avvisning, 
brudd i relasjoner osv., utvikle en 
generell utrygghet og mistillit til 
voksne. Til tross for det vil Lise og barn 
i lignende situasjoner oppsøke rela - 
sjoner som ligner dette, fordi det er 
dette de er vant til og derigjennom noe 
forutsigbart og trygt. De betyr at Lise 
sin tilknytningshistorie og hennes indre 
arbeidsmodeller vil ha betydning for 
hennes forventninger og relasjoner til 
andre. 

Slik jeg forstår forfatterne (Brand-
tzæg m.fl., 2011), så må Lise, for å 
fremme sin utvikling, få nye tilknyt-
ningserfaringer med fosterhjemmet. Da 
fordres en sensitivitet og tydelig til - 
gjenge lighet fra fosterforeldrene. Dette 
omhandler både fosterforeldrenes men - 
tale tilgjengelighet og fysisk tilstede-
værelse. Gjennom deres totale tilgjenge -
lighet jobbes det med at Lise skal søke 
og få bekreftelse fra sine fosterforeldre 
når noe oppleves som skummelt eller 
utrygt i den verden hun skal utforske. 
Gjennom gode og gjentatte støttende 
samspill i fosterhjemmet påvirkes 
hennes indre arbeidsmodeller og deri - 
gjennom forståelsen av seg selv og 
andre. Dette vil gjøre at hun kan inngå 
i relasjoner i barnehagen med økt 
trygghet og tro på seg selv. Likevel vil 
hun ha med seg en sårbarhet basert på 
den utryggheten hun opplevde i sine 
tidlige leveår. 

Slik jeg oppfatter det, må fosterfor-
eldrene ha oppmerksomhet på Lise sine 
behov gjennom kontinuerlig å gi om - 
sorg, beskytte, oppmuntre og trøste. 
Dette må tilpasses i forhold til Lise sin 
tilgjengelighet og initiativ for omsorg 
og utforskning (Brandtzæg m.fl. 2011). 
De må søke å forstå hennes adferd som 
uttrykk for utrygghet og trygge henne 
på at de vil være der for henne. 
Gjennom gjentatte erfaringer på at 
fosterhjemmet er tilgjengelig, får Lise 
bekreftet sitt behov for trygghet, og slik 
vil hun erfare at fosterhjemmet er til å 
stole på. Slik utvikler Lise gradvis tillitt 
og trygghet til sine fosterforeldre som er 
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avgjørende for hennes videre utvikling 
av positive relasjoner med andre barn 
og voksne i barnehagen. Slik jeg forstår 
det, kan det forklare hvorfor den ene 
saksbehand leren mener Lise ikke skal 
begynne i barnehagen denne høsten.

Utvikling gjennom flere 
relasjoner 
Slik jeg forstår det sosiokulturelle 
perspektivet, vektlegges også det tidlige 
samspillet med de nærmeste omsorgs-
personene (Hundeide 2003). Det anses 
å være sentralt, da det er viktig for 
utvik ling av den følelsesmessige tilknyt - 
ningen til de nærmeste, og som danner 
utgangspunktet for hvordan Lise opp - 
fatter seg selv og derigjennom hvordan 
hun vil inngå i samspill med andre. Jeg 
tolker det dit hen at dette kan være en 
overlappende forståelse mellom de to 
perspektivene. På en annen side vekt - 
legger ikke det sosiokulturelle perspek-
tivet det tidlige samspillets betydning, 
som avgjørende for Lise sin utvikling, i 
samme grad som til knyt ningsperspek-
tivet. Hundeide (2003) sier prosessen 
med nære om sorgspersoner anses å 
foregå hele livet, og Lise vil naturlig 

inngå i nye relasjoner etter hvert som 
hun flytter inn i fosterhjem, begynner i 
barnehagen og leker med jevnaldrende. 

Lise utvikler seg gjennom deltagelse i 
ulike sosiale fellesskap og kulturer 
sammen med andre (Hundeide 2003). 
Gjennom det daglige samspillet mellom 
Lise og de hun naturlig møter, frem-
forhandles ulike avtaler mellom Lise og 
fosterforeldre, mellom Lise og de an - 
satte i barnehagen, mellom Lise og 
jevnaldrende. Alle de ulike samspill-
situasjonene innehar ulike mål og 
hensikter og derigjennom inngås det 
forskjellige avtaler med ulike forplikt-
elser og forventninger. For eksempel vil 
noen situasjoner handle om å sette 
grenser for Lise, andre om å gjøre noe 
hyggelig sammen, noen ganger å trøste. 
Det gjør at Lise og de hun samspiller 
med, utvikler ulike avtaler på bakgrunn 
av forskjellige situasjoner som har ulikt 
innhold. Det betyr at Lise utvikler seg 
gjennom et mangfold av ulike samspill 
med forskjellige krav og forventninger. 
Det gjør at Lise vil utvikle flere for-
ståelser av seg selv som hun beveger seg 
mellom. For eksempel kan Lise oppfatte 
seg selv som en god og snill jente i 

fosterhjemmet, og på den andre siden 
en jente som de andre barna i barne -
hagen ikke vil leke med. 

De ytre samspillserfaringene tar Lise 
til seg og bearbeider til en personlig og 
egen indre forståelse av seg selv (Hund-
eide 2003). Hvordan hun nå blir møtt, 
av ulike personer og situasjoner, vil 
skape et mangfold av erfaringer som vil 
påvirke hvordan Lise ser på seg selv og 
andre. Slik jeg forstår perspektivet kan 
Lise utvikle et mangfold av forståelser 
av seg selv i forskjellige situasjoner 
basert på ulike kontrakter. Slik jeg ser 
det representer dette en forskjell 
mellom de to perspektivene som kan 
forklare hvorfor den andre saksbe-
handleren mener at Lise bør begynne i 
barnehagen. 

Slik jeg forstår det sosiokulturelle 
perspektivet, vektlegges også sensitivitet 
hos de voksne som samhandler med 
Lise (Hundeide 2003). Lise sin utvik-
ling må sees i lys av hvordan andre 
definerer henne gjennom etablering av 
ulike kontrakter. Hvordan de voksne 
forstår Lise og hennes muligheter vil ha 
avgjørende betydning. Gjennom vei - 
led ning fra fosterhjemmet, barne hage-
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ansatte osv. som allerede er kompetente 
deltakere i den kulturen Lise er en del 
av, støttes og veiledes hun i sin utvik-
ling. Utviklingsoppgavene som gis Lise, 
må være passe utfordrende slik at hun 
har noe å strekke seg mot. Hun må 
opp leve mestring gjennom støtte og 
veiledning hvor målet er at fosterfor-
eldrene og de andre kan trekke seg ut 
etter hvert og at Lise klarer oppgaven på 
egen hånd. 

Avslutning

Hvordan kan barnevernsarbeidernes 
ulike oppfatninger forklares?
Jeg har forsøkt å få frem hva jeg mener 
de to perspektivene vektlegger i sin for - 
ståelse av Lise sin utvikling. På bakgrunn 
av det har jeg sagt noe om hva som kan 
ha betydning for om barnevernet mener 
at Lise skal begynne i barne hagen eller 
ikke. Slik jeg forstår de ulike perspekti-
vene har de flere overlappende forståel-
ser, men de vektlegger ulikt betydnin-
gen av om en god utvikling for Lise 
skjer gjennom en nær relasjon eller 
utvikling gjennom flere relasjoner. Sam-
tidig som jeg oppfatter perspektivene 
som forskjellige gjennom en forståelsen 
av tilknytningen som forklaring på 
utvikling, basert på Ainswort (1978) 
sin forskning av barn i fremmed rom, 
og det sosiokulturelle perspektivet som 
legger til grunn en fortolkende tilnær-
ming og kulturelle forståelser som 
styrende for utvikling. 

Slik jeg ser det må barnevernet ha 
kunnskap og bevissthet rundt ulike 
profesjoners forskningsarbeid og deres 
definisjoner og hvordan det påvirker 
barnevernets forståelser gjennom ulik 
politisk satsing. Det kan for eksempel 
være at den enkelte saksbehandler styres 
av de politiske føringer og definerer Lise 
sine behov innenfor et tilknytnings-
perspektiv (NOU 2012). Her argumen-
teres det for at det psykoanalytiske 
perspektivet med tilknytning er helt 
essensielt hvis barn som Lise skal ha en 
positiv psykisk og sosial utvikling, og 
kanskje senere skal ta hånd om egne 
barn (Kvello 2010, NOU 2012). Den 
andre saksbehandleren kan ha en mer 
sosiologisk orientering og forstå opp-

start i barnehage som en forventning i 
vårt samfunn (Fauske & Øia, 2010), og 
viktig for barnets kognitive utvikling 
(Frønes, 2013). Eller en forståelse om at 
barnet utvikler seg gjennom ulike rela - 
sjoner over tid (Hundeide, 2003). Hvor - 
vidt saksbehandler mener at Lise skal 
begynne i barnehagen eller ikke, kan 
være avhengig av hvilket perspektiv den 
enkelte saksbehandler er påvirket av.

Den enkelte saksbehandler er også 
styrt av egne verdier og holdninger, som 
kan være mer eller mindre bevisste. Det 
kan gjøre at saksbehandler lettere for 
eksempel tar fosterforeldrenes perspek-
tiv i saker hvor de opplever at foster-
foreldrene har en mer lik forståelse som 
barnevernet av hva Lise trenger (Kojan 
& Fauske, 2011). 

Barnevernet har tradisjon for å bruke 
ulike teoretiske perspektiver for forstå-
else av barns utvikling (Javo, 2010). 
Samtidig er barnevernsfeltet sammen-
satt av både etikk, sosialfag og jus 
(Kvello, 2010). Slik jeg ser det er det 
viktig med økt bevissthet hos barne-
vernsarbeideren. En bevissthet rundt 
prosesser og meka nismer som påvirker 
hvilket perspektiv som legges til grunn 
for forståelsen, men også hva ulike pers - 
pektiver for midler av hva som er sentralt 
for en god utvikling for Lise. Det er 
først når man kan legge «alle» forståels-
ene frem at man kan disku tere og få en 
bevissthet rundt egen forståelse og hva 
den er påvirket av (Nordby m.fl., 2013). 
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