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• v/ psykolog Vigdis Bunkholdt

Ordene ”forskning viser at” eller ”ny 
forskning viser at” dukker opp i mange 
artikler, både i fagartikler og i meningsyt-
ringer i media. I denne artikkelen skal jeg 
komme inn på to fagområder hvor vi 
faktisk har både forskning og ikke minst ny 
forskning å støtte oss på, og ett område 
som har vært forsøkt knyttet til forskning, 
men som hviler mer på tradisjon og tro.

Alle tre områdene berører barns 
utvikling og alle tre er relevante for 
fosterhjemsarbeid. 

Kompetanse og mestring
Et av de mest spennende temaene i 
psykologien i dag omfattes av begrepene 
kompetanse og mestring. Psykologen Aron 
Antonovsky har formulert det han kaller 
for sin salutogene modell (Antonovsky 
1988). Ordet stammer fra salutogenese, 
som betyr det som skaper sunnhet. 
Antonovsky ble opptatt av hva som får 
mennesker til å trives, fungere godt, klare 
seg i livet både i medgang og motgang. Det 
er mange og varierende forhold som skaper 
slik mental eller psykologisk sunnhet. Det 
Antonovsky peker på som spesielt viktig er 
å gjøre erfaringer som viser at vi mestrer 
viktige utfordringer som vi står overfor i 
livet, at vi har eller klarer å skaffe oss den 
kompetansen som skal til for å mestre 
utfordringene. Å bli et mestrende men-
neske er derfor et overordnet utviklingsmål. 

Denne utviklingen starter i det øyeblik-
ket barn og omsorgsgivere starter sitt 
samspill, og uviklingen følger oss gjennom 

hele livet. Livet gjennom møter vi utfor-
dringer, fra den første store utviklingsopp-
gaven, som er å knytte seg til sine nærmeste 
omsorgsgivere, litt senere å mestre stadig 
større fysiske og kognitive utfordringer, å 
mestre sosiale koder slik at man blir del av 
større sosiale miljø (for eksempel barne-
hage, skole, vennegruppe,) til vi som 
voksne blant mye annet skal mestre våre 
voksne nære relasjoner, våre arbeidsoppga-
ver og å møte utfordringene med å bli 
eldre. I tillegg til de utviklingsoppgavene 
som vi alle møter, vil noen få andre og 
uventete utfordringer: Foreldre går fra 
hverandre, søsken dør, noen mister jobben. 
Og ”våre” barn; barn i barnevernet og 
særlig barn som har opplevd en slik grad av 
omsorgssvikt at de blir flyttet fra sine 
opprinnelsesforeldre til fosterhjem, har stått 
overfor den utfordringen det er å finne 
måter å overleve på når omsorgsgiver ikke 
klarer å skape gode nok betingelser for 
kompetanse- og mestringsutvikling på alle 
de områdene som barn skal utvikle seg på. 

Å være mestrende betyr ikke å mestre 
alt, men vi trenger å vite at vi etter hvert 
mestrer de oppgavene som det er viktig for 
oss å mestre. Vissheten om egen kompe-
tanse og mestring kaller Antonovsky for 
”generaliserte motstandsressurser”. Slike 
ressurser fungerer som en trygghet for å 
klare av de utfordringene som livet kan by 
på, både utviklingsoppgavene og de 
uventete oppgavene. Opplevd mangel på 
nødvendig kompetanse og dermed 
utilstrekkelige mestringsstrategier gir små 
generaliserte motstandsressurser, noe som 

skaper reaksjoner som utrygghet, utilstrek-
kelighetsfølelser og depresjon.

Antonovskys modell er godt underbyg-
get av forskning (se for eksempel  Helmen 
Borge 2003).

Tilknytning - den første og 
største utviklingsoppgaven 
Jeg sa innledningsvis at den første og 
viktigste utfordringen vi står overfor i livet, 
er å knytte oss til våre nærmeste omsorgsgi-
vere, det som kalles for tilknytningsproses-
sen. Beskrivelsen av denne prosessen og 
betydningen av den, er svært godt og 
grundig dokumentert. Starten av beskri-
velse og betydning kan knyttes til navnene 
John Bowlby og Mary Ainsworth. Bowlby 
blir kalt for spedbarnspsykologiens far.

Bowlby sier, og det er grundig bekreftet, 
at barn er født med kompetanse til å skaffe 
seg nærhet og trøst fra sine nærmeste 
omsorgsgivere når de trenger det. Vi pleier 
å si at spedbarnet er biologisk programmert 
til å bruke kompetansen for å overleve 
(Bowlby 1969).   Kompetansebegrepet kan 
med andre ord knyttes til den alle første 
delen av livet. 

Spedbarnet bruker sin kompetanse; 
stemmen sin, gurgling, gråt, alt det som 
kalles for vokalisering, og etter hvert 
øyenkontakt og ikke minst smilet, til å 
påkalle omsorgsgivernes oppmerksomhet.  
Dette er den ene delen av det såkalte 
tilknytningssystemet. Om de voksne 
omsorgsgiverne på samme måte er biolo-
gisk programmert til å svare på spedbarnets 

Utvikling

Er det en sammenheng?
Om kompetanse, tilknytning 
og det biologiske prinsipp: 
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Er det en sammenheng?

               Om forfatteren 

•	 Vigdis Bunkholdt er psykolog, spesialist i klinisk psykologi. 
Hun har lang erfaring fra barne- og ungdomspsykiatri og 
fra barnevern. I dag arbeider hun som privatpraktiser-
ende, i hovedsak med oppgaver knyttet til barnevern. 
Medlem av det regjeringsoppnevnte utvalget som har 
utredet det biologiske prinsipp i barnevernet.
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signaler, er p.t. usikkert. Den andre delen 
av tilknytningssystemet er utforskning. 
Spedbarn ønsker å utforske sin omverden 
– det er en stor og ukjent verden der ute 
som det er både fristende og utrygt å begi 
seg ut i. Derfor tyr barnet i sin utforskning 
med jevne mellomrom til sine omsorgsgi-
vere for å sikre seg påfyll av trygghet: ”Du 
er der hvis jeg trenger deg…?” På den 
måten kan en si at barnet først trenger 
røtter og så kan det få vinger.

Når spedbarnet bruker sin medfødte 
kompetanse for å skaffe seg det som det 
trenger for å overleve, og omsorgsgivere er 
interesserte, engasjerte, forstår hva barnet 
prøver å si fra om, og svarer slik at det 
kjenner seg forstått og tatt vare på, gjør 
barnet sine første mestringserfaringer:  
”Min kompetanse er god nok til å skaffe 
meg det jeg trenger”.

Kvaliteten på samspillet mellom barn og 
omsorgsgivere er avgjørende for barnets 
både første, men også videreutvikling. 
Avgjørende fordi det som skjer i den første 
tiden av livet setter spor i den videre 
kompetanse- og mestringsutviklingen 
gjennom barndom og ungdom, for noen 
helt  inn i voksenlivet.

Tilknytningskvalitet
Mary Ainsworth gjorde de første studiene 
av såkalt tilknytningskvalitet. I en serie 
studier som kaltes for fremmedsituasjonen 

ble barn utsatt for kortvarige atskillelser 
(minutter) fra sin nærmeste omsorgsgiver, 
og en studerte da hvordan barnet reagerte 
på at mor forsvant, hvordan det eventuelt 
trøstet seg mens det var alene og hvordan 
det reagerte når hun kom tilbake (Ains-
worth m fl 1978). Det var rimeligvis ganske 
vide variasjoner i hvordan barna reagerte, 
men Ainsworth fant tre hovedmønstre: 

Trygg tilknytning, engstelig ambivalent 
tilknytning og engstelig avvisende tilknyt-
ning. Hvert av mønstrene er dannet av 
måter de voksne omsorgsgiverne har besvart 
barnets utspill på:

De trygt tilknyttete barna har omsorgs-
givere som har vært stabilt engasjerte og 
forstående og har besvart barnets utspill slik 
at det har visst seg trygt ivaretatt. De 
voksne har dermed blitt en såkalt trygg base 
for barnets utforskning og et sted å hente 
trygghet og trøst. Tryggheten ligger i 
nærhet for disse barna.

De utrygge, engstelige og ambivalente 
barna har hatt omsorgsgivere som har vært 
til stede for dem, både forstått og besvart 
dem, men på en skiftende og ustabil måte. 
Barn som lever med voksne som er ustabile 
på denne måten er ikke trygge på hva de 
kan forvente av engasjement og omsorg. 
Derfor bruker de sin kompetanse til å 
overspille signalene om hvordan de har det 
og hva de trenger. Barna kan bli såkalt 
dramatiserende med voldsom gråt eller 
andre kraftige virkemidler, som om de 

tenker at ”hvis jeg bare er overtydelig, da 
må de vel se meg”. Disse barna kan rygge 
tilbake fra utfordringer, være vanskelige å 
trøste når noe går galt og klamrer seg til 
sine omsorgsgivere. Trygghet for disse barna 
ligger i klamring og overspill.

De engstelig og avvisende barna kan 
virke mer selvstendige, vi oppfatter dem 
ofte som selvtilstrekkelige. Som det går 
fram av betegnelsen, holder de omsorgsgi-
vere på avstand, vil ikke ha dem for nær 
hverken fysisk eller psykisk. Dette mønste-
ret oppåstår når omsorgsgivere er stabilt 
likegyldig og avvisende overfor barnet. For 
å skjerme seg mot opplevelsen av å ikke bli 
sett, forstått og besvart bruker barna sin 
kompetanse til å holde andre på avstand: 
”Hvis jeg bare ikke slipper  noen inn på 
meg så blir jeg i alle fall ikke skuffet igjen.”  
For disse barna ligger tryggheten i avstand.

De avvisende barna kan være følelses-
messig og behovsmessig avstengt, bortsett 
fra at de kan bli rasende og ha kraftig 
utagering som det kan være vanskelig å 
stanse. 

Senere forskere har avdekket en fjerde 
tilknytningskvalitet og har kalt den for 
desorganisert tilknytning (se for eksempel 
Schofield og Beek 2006). Desorganiserte 
barn er mindre preget av et fast mønster 
enn barna med de tre foregående.  Dette 
fordi de har hatt omsorgsgivere som selv er 
kaotiske i sin tilnærming både til barna sine 
og til verden for øvrig. Foreldrene kan selv 
ha vært utsatt for omsorgssvikt og overgrep, 
de er redde, fulle av usikkerhet og ofte 
sinne, og klarer ikke å finne måter å roe 
barna sine på. Tvert imot reagerer de slik på 
barnet sitt når det prøver å finne trøst og 
hjelp at barnet bare blir reddere og mer 
fortvilet. Her erfarer barnet at uansett 
kompetanse, så finner det ingen måte å 
oppleve noen trygghet på fordi foreldrene 
er så uforutsigbare og skremmende. Derfor 
sies det at disse barna lever i ”frykt uten 
løsning”. Det sier vel seg selv at barnas 
videre kompetanseutvikling er i akutt fare.

Indre arbeidsmodeller
Bowlby har formulert et begrep som sier oss 
noe om barns indre verden og hvordan de 
oppfatter seg selv og andre mennesker. 
Begrepet er indre arbeidsmodeller (Scho-
field og Beek 2006). De indre arbeidsmo-
dellene er barnas slutninger om seg selv og 
om andre på grunnlag av de erfaringene de 
får i sine tidlige samspill med sine omsorgs-
givere. Trygt tilknyttete barn har gjort 
mange erfaringer som fører til slutningene 
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at ”jeg er trygg, andre bryr seg så mye om 
meg at de bryr seg med meg, andre er til å 
stole på. Jeg skal nok klare meg”. Utrygt 
tilknyttete barn har gjort erfaringer som 
gjør at deres slutninger er at ”verden er 
utrygg, jeg er ikke verd at andre bryr seg 
med meg, andre er ikke til å stole på”. Vi 
kunne også si at dette handler om utviklin-
gen av selvbilde og egenverd som har større 
og mindre innslag av positive og negative 
elementer (igjen skapt av erfaringer).

De indre arbeidsmodellene (eller 
selvbilde og egenverd) fungerer som 
veivisere i barns videre kompetanseutvik-
ling. Trygt tilknyttete barn møter verden 
med mange positive forventninger om å 
klare seg og er fulle av tiltro til at det er 
hjelp å finne når noe blir vanskelig. De har 
opplevd at deres kompetanse har vært god 
nok til å skaffe dem det de trenger, en god 
base å gå videre med. Utrygt tilknyttete 
barn er langt mer tvilende til egne mulighe-
ter, de har gjort mange erfaringer med at 
den tidlige kompetanse ikke har vært god 
nok, de rygger unna, vil ikke ha hjelp, 
usikkerheten gir ofte konsentrasjonsproble-
mer på skolen (kan forveksles med 
ADHD), mangelen på god og stabil 
voksenkontakt skaper problemer med 
språkutvikling – bare for å nevne noe. 
Forholdet til jevnaldringer kan preges av 
klossethet, negative forventninger kan føre 
til en ”angrep er det beste forsvar”-hold-
ning.

Barn som flytter i fosterhjem sliter svært 
ofte med dårlige indre arbeidsmodeller, 
enten man kaller dem for ambivalente, 
avvisende eller desorganiserte. Siden 
arbeidemodellene fungerer som veivisere og 
har så stor innflytelse på videre kompetan-
seutvikling, kan en si at den dypeste menin-
gen med fosterhjemsplassering er å gi 
barnet erfaringer som fører til en endring av 
slike dårlige indre arbeidsmodeller. Da 
snakker vi om erfaringer med å bli tatt vare 
på, satt pris på, få støtte til å møte nye 
utfordringer på de områdene som det er 
viktig å klare seg på. Sagt med andre ord: 
Øke barnas kompetanse slik at de får flere 
mestringserfaringer som så kan brukes som 
forventninger om å klare neste utfordring 
og neste og neste…   

Det biologiske prinsipp – 
kommer hjelpen for sent?
Og da er vi fremme ved det tredje temaet 
for denne artikkelen, nemlig det såkalte 
biologiske prinsipp. Ordet prinsipp 
kommer fra det latinske princeps, som 

betyr fyrste, den første, viktigst av alt. 
Synonymer er for eksempel ledestjerne, 
rettesnor. Definisjonene ser ut til å stemme 
godt med den posisjonen det biologiske 
prinsipp har fått i norsk barnevern.

Begrepet biologisk prinsipp har kommet 
inn både fordi det har vært og er en 
forestilling om at biologiske bånd i seg selv 
er annerledes og mer verdifulle enn andre 
bånd mellom mennesker, jeg tenker spesielt  
på relasjonelle bånd som oppstår f eks i 
foster- og adoptivfamilier. Den forestillin-
gen er ikke dokumentert ved forskning 
(NOU 2012:5).

Relasjonens betydning
Biologisk tilhørighet er ikke likegyldig for 
voksne mennesker, som stiller spørsmål av 
eksistensiell art: Hvor kommer jeg fra, hva 
er min opprinnelse? En side ved dette er 
interessen for det genetiske i vår personlige 

”make up”. En tilknyttet side er foreldres 
opptatthet av å finne likhetstrekk, fysiske og 
psykologiske, mellom seg og sitt avkom.  
Svært mange voksne og voksen ungdom vil 
kjenne seg igjen i begge.  For de aller fleste i 
vårt samfunn er tilgangen til ”røttene”, det 
som tilsvarer disse biologiske komponen-
tene av livet, relativt enkel fordi - igjen - de 
aller fleste vokser opp i sine biologiske 
familier. At dette psykologisk sett er 
betydningsfullt, vises også ved at mange, 
men ikke alle, fosterbarn og adoptivbarn 
som voksne etterspør denne biologiske 
delen av sitt liv. Dette kan så ha gitt opphav 
til forestillingen om det egenartete ved 
biologisk tilhørighet. Det som ikke har vært 
drøftet, er om det dreier seg om behov for 
kontinuitet og i tillegg – for de barn som 
har eller har hatt tilknytning til mennesker 
som de har blitt skilt fra – tilknytningsbånd.

Min oppfatning er at når biologisk 
tilhørighet har kommet til å få den posisjo-



14  Fosterhjemskontakt 3/12

nen det har, henger det også sammen 
nettopp at de aller fleste barn vokser opp i 
sine biologiske familier og at man av den 
grunn ikke har vært nødvendig å stille 
spørsmål ved om tilknytningen og nærheten 
mellom barn og omsorgsgivere er styrt av å 
høre biologisk sammen eller om tilknytning 
og nærhet like gjerne eller heller er styrt av 
relasjonelle, dvs. psykologiske prosesser.

Vi har da fått den terminologien som er 
brukt i forarbeidene til Lov om barneverns-
tjenester av 1992/1993,hvor vi i St.m. 40 
finner uttrykk som ” Tilknytning til de 
biologiske foreldrene er en verdi i seg selv” 
og i St.m. 40 med referanse til Høyesterett: 
”Med direkte relevans for barnevernet kan 
en også vise til rettsavgjørelser der Høyeste-
rett har framhevet hvor viktig det biologiske 
prinsippet er. Det innebærer at barn først og 
fremst skal vokse opp hos sine biologiske 
foreldre og at dette i seg selv representerer 
en stor verdi” (BF: Stortingsmelding 40 
(2001-2002). 

Det grunnleggende problemet er at det 
har vært satt likhetstegn mellom biologisk 
og psykologisk foreldeskap, ikke nødvendig-
vis fordi en har oppfattet at de to typene 
foreldreskap faller sammen, men fordi 
spørsmålet ikke har vært reist når lov og 
forarbeider har vært forfattet. Jeg synes jo 
også at det er interessant at Den europeiske 
menneskerettskonvensjonen og FN`s 
barnekonvensjon bruker begrepene familie 
og foreldre uten å kvalifisere ordene med 
biologisk. Er dette fordi det har vært like 
opplagt at det må dreie seg om biologisk 
familie og biologiske foreldre siden dette er 
det vanligste? Eller har de hatt i tankene at 
familieliv og foreldreskap ikke behøver å 
være tuftet på biologisk slektskap?

Fra utviklingspsykologien kjenner vi den 
store verdien det er for barn å vokse opp hos 
omsorgsgivere/foreldre som har høy nok 
omsorgskompetanse til å skape det daglige 
mønsteret av omsorg som er utviklingsfrem-
mende. Dette mønsteret er i sin tur 
avhengig av relasjonen mellom barn og 
omsorgsgiver. I motsetning til at påstanden 
om de biologiske båndenes særegne og 
overordnete verdi ikke er forskningsmessig 
dokumentert, er relasjonens betydning for 
kvaliteten på barns oppvekstvilkår, meget 
solid dokumentert. 

Sikre god oppvekst
Hvis det var slik at biologiske bånd er mer 
verdifulle og biologisk foreldreskap mer 
verdifullt enn for eksenpel adoptivforeldre-
skap, ville vi forventet at barnevernet i sin 

praksis vurderte konsekvensene av omsorgs-
svikt forskjellig i adoptiv- i forhold til 
biologiske familier. Dette skjer ikke.

Til tross for at mange og over flere år 
har stilt spørsmål ved holdbarheten ved å gi 
biologisk tilhørighet en overordnet plass, er 
realiteten i dag at det biologiske prinsippet i 
sterk - dog varierende - grad påvirker 
vurderinger og beslutninger som berører 
mennesker på avgjørende måter: Hvor går 
terskelen for omsorgsovertakelser, hva slags 
samværsordninger blir bestemt etter flytting 
i fosterhjem og institusjon, når er tilbakefø-
ring fra fosterhjem til opprinnelseshjem til 
barnets beste, og bør flere fosterbarn 
adopteres? 

Det er innenfor denne rammen at vi fin-
ner en av årsakene til at en del barn får 
hjelp for sent. Barnevernet er forpliktet til å 
hjelpe foreldre som ikke klarer omsorgen 
for barna sine – i håp om at de skal kunne 
ta bedre vare på dem og både barn og 
foreldre slippe å oppleve omsorgsoverta-
kelse og flytting. Av og til håper en for 
sterkt. Vi skjønner jo godt hvor pinefullt 
det må være for foreldre å bli fratatt det 
daglige omsorgsansvaret for barnet sitt, og 
vi vil så gjerne spare dem for det. Ikke 

uventet er også barnevernarbeidere påvirket 
av samfunnets generelle holdning til det 
nærmest ubrytelige ved de biologiske 
båndene, og kvier seg for å bryte dem. 
Mange barnevernarbeidere ser godt 
dilemmaet og jobber hardt for å sikre barn 
god nok oppvekst, f eks ved å forelå 
omsorgsovertakelse og fosterhjemsplasse-
ring. Men også i fylkesnemnd og ikke 
minst i høyere rettsinstanser lever det 
biologiske prinsipp, og barnevern og rett 
kan kollidere.

Dermed kan barn bli værende i 
omsorgssvikt langt utover den tiden de 
burde fått bedre hjelp enn de får – og med 
noen av de konsekvensene vi har vært inne 
på. 

Dette er ikke hele forklaringen på 
for- sent -problemet, men det er et viktig 
moment. Så viktig er det at departementet i 
fjor nedsatte et ekspertutvalg som hadde 
som oppgave å nettopp vurdere om det har 
fått for stor plass i barnevernet. 

Endringsarbeid
Mange fosterforeldre har erfaring for at 
endringsarbeid tar lang tid, for noen svært 
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lang tid. Mange har nok undret seg over 
dette, kanskje særlig når de får fosterbarnet 
når det bare er 2-3 år gammelt og barn og 
fosterforeldre fortsatt sliter når barnet er 
10. Det er flere innfallsvinkler til å forstå 
dette, her skal vi se på to av dem.

Den onde læringssirkelen
Den psykologiske forståelsen kan vi særlig 
hente fra læringspsykologien. Barn med 
negative forventninger til egen kompetanse 
forventer ofte at det skal gå galt, at de ikke 
vil klare den eller de utfordringene de står 
overfor. De barna som da rygger unna (for 
eksempel stikker av fra skolen), eller de 
barna som ikke har nok kompetanse til å 
klare lek og samarbeide med jevnaldringer 
eller er sterkt avvisende og/eller aggressivt 
utagerende, vil lett utløse reaksjoner fra 
andre som bekrefter og kanskje til og med 
forsterker den dårlige indre arbeidsmodel-
len som noen barn sliter med. Barn som 
stikker av fra en for dem for vanskelig 
skolesituasjon, går glipp av mye læring og 
får ofte store hull i sin kunnskapsutvikling. 
Nye skoleutfordringer som bygger på det 
som skulle vært innlært blir uoverstigelige 
hindringer. Utløses ofte slike svar eller 
skoledagen stadig byr på nederlagserfarin-
ger, går barn i en ond sirkel av forsterkende 
hendelser som vedlikeholder det lærte og 
forventete. 

I fosterhjemmet kan disse barna få gode 
erfaringer som kan motvirke den stadige 
bekreftelsen på svak egen kompetanse. Når 
det allikevel tar tid, henger det sammen 
med at barn blant annet får bekreftelser fra 
flere hold, særlig gjelder det barn i skoleal-
der som har klassen å forholde seg til, lærere 
som forventer noe, jevnaldrene i nabolaget, 
jentegruppa, fotballaget  osv. 

Mye av den atferden vi ser hos disse 
barna kan også oppfattes som måter å 
overleve på i omsorgssviktende miljø. Og 
har en først funnet en måte å overleve på, 
skal det nok mye til for å oppgi strategien. 
Det kan kjennes svært utrygt, og det må 
være fristende å klamre seg til det en 
kjenner.

Det henger også sammen med det som 
skjer i hjernen hos barn som blir tidlig 
omsorgssviktet.

En annen forklaring
Noe av det mest spennende og informative 
som har skjedd i utviklingspsykologien 
kommer fra nevrobiologiske fag. Fra disse 
fagene har vi fått begrepet ”den bruker- av-

hengige hjernen”. Nevrobiologi/psykologi 
er store og kompliserte felt, det følgende 
blir en forkortet og forenklet versjon. For 
mer omfattende beskrivelser og forklarin-
ger, se f eks Braarud 23012 og Blindheim 
2012.

Kort fortalt er hjernen slik at den 
utvikles i en bestemt rekkefølge fra 
primitive til høyere områder. Det betyr 
blant annet at forskjellige deler av hjernen 
er mer og mindre sensitive for stimulering 
på forskjellige tidspunkt i utviklingen. Den 
tidlige utviklingen av hjernen er avhengig 
av forholdet mellom spedbarnet og 
nærmeste omsorgsgivere. Når omsorgsgiver 
er innfølende og svarer barnet rett på dets 
utspill, roer det når det er redd eller sint, 
fungerer dette som en buffer mot slikt stress 
som er del av dagliglivet. Barn som i for 
liten grad blir møtt på en innfølgende og 
svarende måte, opplever verden som 
truende og dermed stressende. En følge er 
at spedbarnet lever med et forhøyet nivå av 

stresshormon i blodet, noe som gjør det 
urolig og vart for påkjenninger. 

Utviklingen av koplinger i hjernen er 
avhengig av stimulering i form av stabil 
tilstedeværelse av forstående og svarende 
voksne som snakker med barnet, gir det 
passende leker å stelle med, ser når det er 
urolig, lar det være i fred når det er trett. 
Dette betyr at hvis barn lever i omsorgs-
svikt, med dårlig eller gal stimulering eller 
er uten tilstrekkelig beskyttelse mot stress 
på de tidspunktene hvor hjernen er spesielt 
sensitiv, får ikke hjernen de impulsene som 
skal til for å få en normal utvikling.

Resultatet kan være barn med alvorlige 
problemer med å kontrollere reaksjonene 
sine, barn som har dårlig språk og faller 
igjennom på skolen, barn som ikke 
kontrollere kroppen sin slik det forventes 
– og en rekke andre problemer.

En kjent norsk tilknytningsforsker, Lars 
Smith, har sagt at hjernen er formbar og 
hvis barn med svak hjerneutvikling får 
hjelp i tide, så kan mye repareres (Smith 
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2010). Men det er dette som kan ta så lang 
tid fordi hjernen på senere tidspunkt i 
utviklingen ikke er så mottakelig for de 
impulsene som skulle ha bidratt til tidlig 
adekvat utvikling. Med andre ord: Det er 
håp, men det tar tid. Og av og til blir det 
slik at en må være beskjeden med målene 
for utvikling: Et barns fulle potensial for 
kompetanseutvikling kan være utenfor 
rekkevidde hvis en kommer for sent med 
hjelpen. Men å hjelpe så langt på vei som 
mulig er mer enn godt nok.

Avslutning
Å forstå og forklare barns utvikling av 
kompetanse og tilknytning krever kunnska-
per fra flere felt. Ingen enkeltforklaring kan 
gi det fulle bildet av det som skjer i den 
tidlige utviklingen og konsekvensene av 
den for senere utvikling. Ved hjelp av 
forskning og erfaringer fra praksis begynner 
vi nå å nærme oss en forståelse både av 
normal- og avvikende utvikling. Denne 
forståelsen bør legges til grunn både for 
forebyggende arbeid med barn i risikositua-
sjoner og for endringsarbeidet som for 
eksempel fosterforeldre driver med.

Fosterforeldre bør få del i denne 
kunnskapen. Den kan gi et realistisk bilde 
av hvilke muligheter en fosterhjemsplasse-
ring kan gi et barn. O g jo mer en vet, desto 
mer forståelig og forutsigbar blir den 
situasjonen en står oppe i som fosterforel-
dre.
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