
– VI MÅ TA 
BEDRE VARE 
PÅ BARNET I 
DET FØRSTE 
LEVEÅRET
TEKST OG FOTO: MARTE ØSTMOE ILLUSTRASJON: ISTOCKPHOTO

TILKNYTNINGSTEORI TILKNYTNINGSTEORI



18 19

Alle mine artikler og bøker er oversatt til italiensk, 
dette er årsaken til at jeg innledet denne konfe
ran sen i Roma, forklarer den amerikanske hjerne
forskeren Allan Schore. 

Han og kona Judith har oppholdt seg i den evige stad i tre 
dager, men har nesten ikke beveget seg utenfor hotellet. 
Programmet er stramt og samtalene lange. Ekteparet føler 
at de må være effektive. Det haster. 

NÆRHET ER IKKE BARE KOS
– Samfunnsmessige utfordringer blant barn og unge, 
eksempelvis depresjon, vil avta hvis og bare hvis, vi tar 
bedre vare på barnet i dets første leveår, mener Schore. 
Med ivaretakelse sikter han ikke bare til praktisk håndtering 
som å se til at barnet får mat, søvn og klær, men også 
kjærlighet og nærhet. 

Når barnet i tidlig alder (0–3 år) skilles fra sine 
nærmeste, eksempelvis ved levering i barnehage, viser 
Schores forskning at barnet reagerer med stress. I den 
lille kroppen produseres det nå adrenalin, noradrenalin, 
og kortisol. Videre kan man se endringer i barnets kjønns
hormoner (HPGaxeln). Dette forstyrrer utviklingen av 
barnets hjerne. Forskeren oppfordrer oss derfor til å ta 
hensyn til barnets behov for å være i nærheten av mor 
eller far, kjenne foreldrenes duft, høre deres stemmer og 
kjenne deres kroppsvarme. Rent fysisk hjelper dette til en 
sunn utvikling av barnets psyke. 

DEN UTRYGGE DESSERTGENERASJONEN 
Laila Fresjarå Foldvik nikker ivrig. Hun er forfatter av boken 
Det stille mammaopprøret (Vigmostad & Bjørke 2013), 
tidligere Kristelig folkepartipolitiker og har sittet i ledelsen 
av morsrolleorganisasjonen «Tid med barn». Hun er kritisert 
for å være svært politisk konservativ. Det er sagt at hennes 
meninger strider mot Norges likestillingsprosjekt. 

Fresjarå Foldvik reagerte sterkt da tidligere barne, 
likestillings og inkluderingsminister, Audun Lysbakken (den 
gang nestleder i Sosialistisk Ungdom) og Heikki Holmås, i 

2002 foreslo en likedeling av svangerskapspermisjonen. 
En permisjon vi i dag kaller for «foreldrepermisjon». Fire år 
etter, i 2006, ble Anne Enger (den gang Lahnstein) leder for 
like lønns kommisjonen. Kommisjonen konkluderte med at 
mor måtte tidligere ut i jobb. Dette ville, ifølge Anne Enger, 
styrke barnets bånd til far. 

På det fasjonable hotellet i Roma serveres den ene 
retten etter den andre, men nå har Laila Fresjarå Foldvik 
bokstavelig talt kommet til desserten:

– Hva tror du, Schore, er far like viktig for barnets 
venstre hjernehalvdel, som mor er det for barnets høyre 
hjernehalvdel? 

– Ja, nikker forskeren.
– Vi blir jo aldri likestilte, menn og kvinner er forskjellige, 

og det er i forskjellen vi finner vår styrke som foreldre, 
legger Judith Schore til.

– Det vi vet med sikkerhet, er at adskillelse fra mor, 
men også far, i tidlig alder påvirker utviklingen av barnets 
hjerne negativt, forklarer Allan Schore. 

– Vi vet også at det hovedsaklig er barnets høyre 
hjernehalvdel som utvikles de første årene, og at mors 
instinktive nærvær er med på å styrke denne utviklingen.   
Når barnet skal oppdage verden og blir mer aktivt, i en 
alder av cirka tre år, da utvikles den venstre hjernehalvdel. 
I denne perioden vil barnet naturlig søke kontakt med far. 
Ikke før begge hjernehalvdelene er ferdig utviklet er barnet 
i stand til å forstå at mor eller far ikke forsvinner for godt 
når de tar farvel ved barnehageporten. 

BARNELÆRE
Schore antar at barnet er klart for barnehagen når det 
er omtrent tre år. Skjer adskillelsen før den tid, kan det 
få fatale følger for barnets psykiske og fysiske utvikling. 

Lignende forskningresultater lå til grunn for artikkelen 
«Fravær fra mor skaper stress», skrevet av professor 
og psykolog, dr. philos. Turid Suzanne BerghNielsen. 
Artikkelen ble publisert på nettsiden www.forskning.no, men 
er i dag slettet. I teksten forklarer BerghNielsen hvordan 

Tilknytningsteori: 

 » Tilknytningsteorien ble utformet av den britiske 
psykiateren og psykoanalytikeren John Bowlby på 
1950-tallet. Teorien viser til en sammenheng mellom 
menneskenes nære, følelsesmessige bånd og barnets 
evne til å utvikle seg som menneske. Leger og psykologer 
som støtter seg til denne teorien, knytter barnets evne 
til emosjonell og sosial utvikling til barnets opplevelse 
av nærhet og tilknytning i tidlig alder (1–3 år). De 
første årene i barnets liv vil derfor være avgjørende 
for framtidig relasjonsdannelse og psykisk helse.

Dette er saken: 

 » På konferansen «Attachment and trauma» i Roma 
i september dette året ble det arrangert et møte mellom 
den amerikanske hjerneforskeren Allan Schore, hans 
kone og sosialarbeider med doktorgrad i barnepsykologi 
Judith Schore, og den norske forfatteren og amme-
entusiasten Laila Fresjarå Foldvik. Sammen diskuterte 
de emnet: Hva er det med tilknytningsteorien som 
er  så  skremmende? 

Allan Schore: 

 » Amerikansk psykolog og hjerne-
forsker (f. 1943) med spesiale innen 
nevropsykologi og barns utvikling. 
Siden 1996 har han spesielt konsentrert 
seg om barnets første leveår. Hvordan 
utvikles barnets hjerne? Hva er med på 
å påvirke den? Og hvordan former disse 
første årene oss som menneske? 

Hjerneforskning viser at kjærlighet gir trygge barn, mens 
adskillelse er kilde til stress. Forskningsresultatene tas 

imidlertid ikke imot med åpne armer. Stemmer det ikke 
med vår idé om likestilling, full barnehagedekning og vår 
overbevisning om hva som er en god barneoppdragelse? 
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FORFATTER AV boka Det stille mammaopprøret, 
Laila Fresjarå Foldvik, møtte forskerparet Judith og Allan Schore i 
Roma i september under konferansen «Attachment and trauma». 
Fresjarå Foldvik benyttet anledningen til å overrekke boka si 
som gave. – Jeg har brukt store deler av deres forskning som 
base i min tekst, kunne hun fortelle. Ekteparet Schore er glad 
for all oppmerksomhet rundt resultatene som de selv omtaler 
som «sosialt sprengstoff».

oksytocinhormonet, også kalt kjærlighetshormonet, virker 
og hva som skal til for at kroppen skal kunne produsere 
dette. Psykologen kan rent kjemisk vise at produksjonen 
av dette hormonet øker hos barnet i morbarndyaden, ved 
amming, berøring og hudkontakt. På grunn av den sterke 
morbarntilknytningen forklarer psykologen at barnet blir 
stresset når mor er borte.

– Dette har vi visst helt siden 1960, repliserer Judith, 
men hun håper nå at ektemannens forskningsresultater 
skal føre til at fremtidens foreldre tar mer hensyn til barnets 
beste, og i en kort periode kan se bort fra behovet for to 
inntekter og egen karriere. 

IKKE MUSIKK I ØRENE
Schores forskningsresultater stemmer dårlig overens med 
den rådende oppfattelsen av at mor og far må tidlig ut i 
jobb etter fødsel, at foreldrepermisjonen kan deles likt 
mellom mor og far, og at barnet bør plasseres i barnehage 
ved fylte ett år. Kan dette være årsaken til at Allan Schores 
artikler ikke når ut til folket, at politikere ser ut til å ignorere 
fakta og at tekstene hans ikke oversettes til alle språk? 

Forskeren smiler skjelmsk og bekrefter oppdagelsen. 
– I Frankrike ser det ikke ut til at man er interessert i 

mine forskningsresultater, men via Canada og Monreale 
har vi likevel klart å få en bok oversatt til fransk. 

– Deres resultater stemmer nok dårlig med Frankrikes 
syn på barneoppdragelse, mener Fresjarå Foldvik, som selv 
har vært alenemor for fire barn mens hun bodde i Paris. 
Foldvik kan fortelle at det i Frankrike råder en holdning 
om at en behavioristisk oppdragelse er den rette. Barnas 
oppførsel reguleres ved belønning og straff. Nærhet og 
kjærlighet kommer i mange tilfeller i andre rekke. 

FORNEKTELSE AV FAKTA
Inne på hotellet glitrer det i levende lys, gulldekor og store 
speil. Fra vinduet i sjuende etasje er det utsikt til det 
flombelyste Vatikanet, men Judith og Allan Schore ser 
ikke bare lyst på fremtiden. Sammen har de deltatt på en 
rekke konferanser verden over. Til Frankrike er de altså 
foreløpig ikke invitert, men det er ikke bare der forskningen 
møter motstand. 

– Mine resultater er som sprengstoff å regne, konklu
derer Allan Schore. – Resultatene strider ikke bare mot 
våre økonomiske og sosiale strukturer her i vesten, men 
utfordrer oss også på det emosjonelle og psykologiske 
plan. Skal det tas hensyn til min forskning, kreves det 
helt nye strukturer. Det kan være en stor operasjon for 
samfunnet, men på sikt en mye bedre start for barnet 
– ja, for menneskeheten.

Kilder: 

Konferansen «Attachment and trauma». Roma 24–26. september 2016. 

https://no.wikipedia.org/wiki/Tilknytningsteori

http://tidforbarn.no

Det stille mammaopprøret (Vigmostad & Bjørke 2013)

«Together and alone a study of interactions between toddlers and 
childcare providers during mealtime in Norwegian childcare 
centres». Trine Klette, May Britt Drugli & Ann Mari Aandahl / http://
dx.doi.org/10.1080/03004430.2016.1220943

Ekspert: – Barneskrik om natta er normalt / http://www.aftenbladet.
no/lokalt/Ekspert---Barneskrik-om-natta-er-normalt-433809b.
html

«What’s the difference between these two brains?»  
/ http://www.telegraph.co.uk/news/health/children/9637682/
Whats-the-difference-between-these-two-brains.html

Frihet, likhet og farskap. Audun Lysbakken. Forlaget Manifest:2011

«Menn og kvinner er forskjellige, 
og det er i for skjellen vi finner 
vår styrke som foreldre.»
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KUNNSKAP SOM KAN REDDE LIV

Vold og seksuelle overgrep rammer en betydelig del av 
norske barn og ungdom. Ofrene kan oppleve alvorlige 
konsekvenser innen vekst, utvikling, helse og livskvalitet. 
For eksempel kan deres psykiske helse bli preget av angst, 
depresjon og lav selvtillit.

Det finnes voksne mennesker som møter disse barna 
hver dag, nemlig førskole og grunnskolelærerne. De har 
mulighet til å avdekke og melde videre dersom de vet hva 
de skal se etter, hvem de kan samarbeide med og hvilke 
regler de skal forholde seg til.

«Takk for at du spør!» er en studie gjennomført av Linda 
Holen Moen og Carolina Øverlien som avdekker manglende 
fokus på kunnskap om vold. Studenter som skal bli lærere 
eller barnevernspedagoger ønsker tydeligere informasjon 
på dette området, slik at de kan leve opp til internasjonale 
avtaler som FNs barnekonvensjon. Det vil være avgjørende 
for å forebygge vold og seksuelle overgrep mot barn og 
ungdom i fremtiden.

Kilder: nkvts.no

SELVSKAPT SAMFUNNSPROBLEM

I dagens samfunn omtales kroppspress som en stor helse
utfordring, og antallet medieoppslag fra klagestemmer har 
vokst drastisk. Ifølge forskerne Gunn Engelsrud og Birgit 
Nordtug er kroppspresset et selvskapt fenomen som vi 
mennesker videreutvikler ved å gi det oppmerksomhet. 
De mener fokuset på kroppens funksjoner og utfoldelse i 
livet må bli større, for å minske synet på kroppen som et 
objekt. Bevisstgjøringen av presset har blant annet ført 
til at skolesvømmingen må legges om for å unngå risikoen 
for at elevene henger seg opp i det. Dersom det var et 
større fokus på kroppens funksjoner enn dens fremtreden, 
ville aldri dette blitt et problem – da ville fokuset ligget på 
kroppsutfoldelsen i bassenget.

Kilde: forskning.no

DET ER LOV Å PRIORITERE 
ALENETID

«Husk bare at alenetid ikke handler om ensomhet, men om 
å praktisere oppmerksomt nærvær til deg selv.»

Grunder Frank Garneng, «Ensom eller alene?». 

Kilde: garneng.com

ARBEID SOM DEL 
AV BEHANDLING

Folk som prøver å kvitte seg med psykiske helseplager har 
behov for en positiv innstilling. Da er det i mange tilfeller 
bedre å gjøre tilpasset arbeid, enn å bli sykeliggjort med 
full sykemelding. Gjennom arbeidet kan de oppleve mening, 
mestring og tilhørighet i et sosialt miljø. På den måten 
blir det lettere å forstå at meningsfylt aktivitet gjør godt.

Ifølge en samfunnsanalyse gjennomført på oppdrag fra 
Rådet for psykisk helse, er nesten alle medisinske og 
psykologiske behandlere positive til at arbeid skal være 
en del av den psykiske rehabiliteringsprosessen. Ettersom 
dette krever samarbeid mellom NAV og Distriktpsykiatriske 
sentre, inviterte rådet til møter mellom de to institusjonene 
høsten 2016. Her ble det informert om, samt diskutert 
hvordan arbeid på best mulig måte kan integreres i 
behandlingen.

Kilder: psykiskhelse.no

REDUKSJON I OVERDOSE
DØDSFALL TAKKET VÆRE 
NESESPRAY

Nesesprayen Nalokson fungerer som motgift ved overdose. 
I 2014 ble det satt i gang et prøveprosjekt med utdeling 
av sprayen i Bergen og Oslo. Dette har ført til en markant 
reduksjon i antallet overdosedødsfall, og bidratt til å gi 
rusavhengige en mestringsfølelse som livreddere i krise
situasjoner.

På grunn av de lovende resultatene av prøveprosjektet ble 
tilbudet utvidet til 11 nye kommuner i 2016.

Kilde: regjeringen.no
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