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Forord. 

 

Utgangspunktet for denne oppgaven var opplevelsen av å forlate min egen sønn i barnehagen 

da han var ett år. Skriveprosessen har til tider vært på grensen til det masochistiske.  

 

Etter ett år i permisjon skulle jeg tilbake til studiene, og barnet mitt skulle begynne i 

barnehage. Dette hadde hele tiden vært planen, det er jo slik man gjør det i dag. For meg 

føltes det galt å forlate barnet mitt før det kunne snakke eller gå selv. Jeg forsøkte å snakke 

”fornuft” med meg selv, og å ta innover meg råd og forsikringer fra folk rundt meg, og fra 

personalet i barnehagen. En frase som jeg syntes gikk igjen, var: ”Det er helt normalt at barna 

gråter når foreldrene går, og det går fort over”. Jeg begynte å gruble på dette, og på hva 

barnets atferd egentlig er et uttrykk for. Hva betyr det at det er normalt at barna gråter når 

foreldrene går? Er det nødvendigvis greit og naturlig, fordi det er normalt? Sier ikke nettopp 

dét oss at det ikke er greit for barna å bli forlatt? 

 

Samtidig med at jeg vendte tilbake til studiene og sønnen min begynte i barnehage, begynte 

jeg å lese psykoanalytisk litteratur. Psykoanalytisk utviklingsteori ga meg en 

forståelsesramme som ga rom for andre måter å tenke omkring dette på, og jeg klarte ikke å 

legge temaet fra meg.  

 

Oppgaven hadde ikke blitt til dersom jeg ikke hadde blitt møtt på en så god måte av Liv 

Aalen, som ble min veileder. Hun ga meg tro på idéen, og har gjennom sin begeistring, sin 

forundring og sitt engasjement i veiledningen gitt meg stadig ny inspirasjon. Liv har hjulpet 

meg inn i en psykoanalytisk tenkemåte, og gitt meg kjennskap til flere grener innen 

psykoanalysen. Samtalene våre har bidratt til en følelse av utvikling, ved Livs tålmodighet 

med min modningsprosess i forhold til psykoanalytisk tenkemåte, og i forhold til selve 

skriveprosessen. Tusen takk, Liv! 

 

Takk til Anne Kristin Rustad for to motiverende og spennende samtaler, og takk til Siri 

Gullestad som stilte som biveileder. Jeg vil også takke Ragnfrid for de gode diskusjonene, og 

for ærlige tilbakemeldinger som har fått meg til klargjøre, presisere og slette. Takk til Kjersti 

som har holdt ut med mine evinnelige utlegninger, og kommet med verdifulle innspill fra et 

annet perspektiv.  
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Takk til Inger Anita som ga meg ny luft å puste i. 
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Innledning 

  

En ettåring hyler etter mor. Det er en helt vanlig mandag morgen i barnehagen. Mor smiler 

tappert, vinker og går sin vei. ”Jeg må rekke jobben… dette skjer jo alle, det er vanlig at 

barna gråter når foreldrene leverer dem i barnehagen om morgenen, slik er det jo bare, det 

er vel ikke skadelig, eller…?” 

 

Kan det være riktig å gå, når det føles så galt? 

 

Hvordan er det egentlig for en ettåring å oppleve at mor går? Hvordan er det for en ettåring at 

mor og far er borte i mange timer flere dager i uken? Vi ser at barnet hyler etter foreldrene, 

men roer seg etter en stund. Det er mange måter vi kan forstå dette på, og ulike barn reagerer 

ulikt. Å gå i barnehage får som regel ingen åpenbare dramatiske konsekvenser for barnet, men 

kan det tenkes at noen barn allikevel betaler en pris?  

 

Man kan si at barn som går i barnehage må tilpasse seg på en annen måte enn barn som er 

hjemme sammen med mor eller far. Man kan si at det er en annerledes erfaring å gå i 

barnehage enn å være hjemme. Jeg vil se på hvordan vi kan tenke oss at denne erfaringen kan 

prege noen barn. Barnehageforskningen viser sprikende resultater, men samlet sett indikerer 

den at å gå i barnehage utgjør en forskjell (Belsky et al., 2007). På bakgrunn av den 

forskningen som er gjort, kan vi si noe om hvordan barnehagen påvirker barns tilknytning og 

tilpasning. Forskningsresultatene kan gi oss noen hypoteser om hva dette egentlig innebærer 

for barnet. Vi kan tolke resultatene på ulike måter, i ulike perspektiver. Når jeg her skal se 

barnehageforskningen i lys av psykoanalytisk teori, innebærer det at jeg ser på atferd som et 

uttrykk for en indre tilstand. Mitt spørsmål er hvordan vi, ut ifra forskningsresultatene, kan 

forsøke å forstå hvilke intrapsykiske1 konsekvenser barnehage kan få for noen barn.  

                                                 
1 Begrepet ’intrapsykisk’, slik det defineres av Bjørn Killingmo, ”refererer til personlighetens interne psykiske 
funksjoner og organisering” (Killingmo, 1988, s. 363). 
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Bakgrunn. 

 

De fleste kvinner i Norge er i lønnet arbeid, de er ikke hjemme sammen med barna sine når 

fødselspermisjonen er over2. Barna passes av familie eller dagmamma, eller går i barnehage 

eller familiebarnehage. Regjeringen lovet ”full barnehagedekning i 2007”. Det fikk den ikke 

til, men løftet sier oss at i nær fremtid vil antagelig de fleste norske barn gå i barnehage3. Det 

er få som snakker høyt om sine betenkeligheter ved å sette småbarn i barnehage, og det kan 

virke som om det er en selvfølgelighet at ettåringer bør gå i barnehage.  

 

Mange studier viser at barnehagebarn har mer atferdsproblemer enn barn som er hjemme med 

mor (Belsky et al., 2007). Det finnes også studier som ikke finner noen negativ effekt av å gå 

i barnehage (Lamb & Sternberg, 1990). At barnehagen muligens ikke er bra for små barn, 

eller at det ikke er nødvendig for de fleste barn å gå i barnehage, blir det i liten grad snakket 

eller skrevet om. Den siste tiden har temaet allikevel fått noe plass i mediene. Forfatter og 

journalist Simen Tveitereid har skrevet bok om barn i barnehage (Tveitereid, 2008b), og blant 

annet en kronikk i Dagbladet hvor han peker på en del aspekter ved den norske 

barnehagepolitikken han mener er uheldig (Tveitereid, 2008a). Psykologspesialist og 

førsteamanuensis ved NTNU, Turid Suzanne Berg-Nielsen har flere steder uttalt seg om 

hvordan barnehagebarna utsettes for en rekke belastninger både ved fraværet av foreldrene, og 

ved at de blir eksponert for relativt store mengder støy og stress (Weisser, 2008). Hun setter 

tidlig barnehagestart i sammenheng med konsentrasjonsvansker og depresjon (Gundersen, 

2008). 

 

Å undre seg over hvilke konsekvenser det kan få for småbarn å separeres fra mor, er ikke noe 

som begynte med Tveitereids bok. For over hundre år siden skrev Freud at ”Anxiety in 

children is originally nothing other than an expression of the fact that they are feeling the loss 

of the person they love” (Freud, 1905, s. 224). 15 år tidligere skrev William James at ”The 

great source of terror in infancy is solitude” (James 1880 i J. Bowlby, 1973, s. 52). Bowlby 

skriver at han deler James og Joyce Robertsons oppfatning om at ”separation is dangerous and 

whenever possible should be avoided” (J. Bowlby, 1973, s. 41). Karin Grossmann, som har 

forsket på tilknytning i en årrekke (Bretherton, 1991), har jobbet med hvordan barnehagen 

                                                 
2 Tall fra Statistisk Sentralbyrå viser at gjennomsnittlig 85 % av kvinner mellom 30 og 39 år var i arbeid i 2007 
(Statistisk sentralbyrå, 2008a). 
3 Tall fra Statisktisk sentralbyrå viser at dekningsgraden av barnehageplasser i 2007 var på 84,3 % for barn 
mellom 1 og 5 år (Statistisk Sentralbyrå, 2008b). 
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best mulig kan ivareta småbarnas tilknytningsbehov. På et kurs i Oslo i 2007 svarte hun på 

mitt spørsmål om barn under tre år har behov for å gå i barnehage med å si at: ”Child care is 

for the mothers service, not the childrens” (personlig kommunikasjon, 17. oktober 2007). 

 

Tanken om at separasjon fra foreldrene ikke er heldig for småbarn, understøttes av et vidt 

spekter av forskning. Jeg kommer til å gjennomgå deler av barnehageforskningen ganske 

nøye, men innledningsvis vil jeg her gi et raskt overblikk over annen forskning for å vise 

hvilken bredde denne har.  

 

Blant annet peker en del nevropsykologiske studier på hvor viktig sensitiv omsorg og speiling 

de første årene er for utviklingen av hjernen (Gerhardt, 2004). Hjernens utvikling er 

erfaringsavhengig, og utvikling av for eksempel evne til empati og stressregulering er 

avhengig av sensitive omsorgspersoner som kan hjelpe barnet med å utvikle en internalisert 

selvregulering (Fonagy, 2006; Fonagy & Target, 1997, 2006; Gerhardt, 2004; Schore, 2003, 

2006).  

 

Det er også gjort en undersøkelse som viser at barn i barnehage har høyere kortisolnivåer enn 

barn i familiebarnehage (home-based childcare)(Dettling, Parker, Lane, Sebanc, & Gunnar, 

2000). Kortisolnivået hos barna i familiebarnehage korrelerer med mengden oppmerksomhet 

og stimulering barnet får, slik at dess høyere kvaliteten på barnehagen er, dess mindre stress 

måles hos barna. For barna i barnehage fant forskerne at de barna som har normale 

kortisolnivåer når de er hjemme, får økt kortisolnivå i barnehagen, og at det øker utover 

dagen. Dette er motsatt av hva som er normalt, nemlig at det er synkende fra morgen til kveld 

(Dettling et al., 2000).  

 

Stress oppleves som ubehagelig, og kan svekke immunforsvaret slik at man lettere utsettes for 

infeksjoner. I tillegg kan stress være skadelig. Dersom barn utsettes for høye kortisolnivåer 

over en lengre periode, påvirkes både kroppen og hjernen på en negativ og potensielt skadelig 

måte, ved blant annet overaktivering av amygdala og celledød ulike steder i hjernen 

(Gerhardt, 2004). 

 

Kortisol er et hormon som er lett å måle (spyttprøver), og kortisolnivået gir oss et slags bevis 

på hvordan kroppen påvirkes av ytre belastninger. De høye kortisolnivåene gir oss tegn på at 

barnehagehverdagen kan være belastende for barn.  
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Man kan også undre seg over sammenhengen mellom høyt kortisolnivå og mengden sykdom 

man finner hos barnehagebarn. Barnehagebarn ser ut til å ha flere infeksjoner og 

ørebetennelser enn hjemmebarn4 (Bradley & Vandell, 2007; Nafstad, Hagen, Øie, Magnus, & 

Jaakkola, 1999; NICHD-ECCRN, 2001, 2003a; Nystad, Skrondal, & Magnus, 1999). Det er 

funnet forskjeller på opptil 2-7 ganger så mange infeksjoner for barnehagebarn som for 

hjemmebarn (Uldall, 1990). Barnehagebarn får også oftere diagnostisert astma i løpet av 

barndommen, med ekstra økning i risiko i barnehagegrupper på over 6 barn (Nafstad et al., 

1999; Nystad et al., 1999). Det er funnet moderat sammenheng mellom mengde sykdom og 

atferdsproblemer (NICHD, 2001), og det ser ut til at mengde infeksjoner er en medierende 

risikofaktor for utvikling av astma (Nystad et al., 1999)5. 

 

En del forskning tyder altså på at det å gå i barnehage kan være en belastning for noen barn. 

Dette er et brennbart tema, og det kan synes umulig å snakke om barnehage uten å diskutere 

likestilling og samfunnsøkonomi. Boken ”Barnets verd og barnehagens verdier. En 

kunnskapsanalyse” illustrerer dette. Boken er skrevet av professor ved Psykologisk Institutt, 

Universitetet i Oslo, Anne Inger Helmen Borge (1998), på oppdrag fra Barne- og 

Familiedepartementet, Familie- og barnehageavdelingen. 

 

Om den store studien National Institute of Child Health and Human Development Study of 

Early Child Care (NICHD-SECC), som hun kaller ”århundrets største barneundersøkelse” 

skriver hun at ”Det endelige svaret på at barnehager ikke er skadelig selv for de aller yngste 

barna foreligger nå” (Borge, 1998, s. 154). NICHD Early Child Care Research Network er en 

gruppe forskere fra ulike stater i USA, som jobber sammen om barnehageforskning. Det er 

uenigheter blant forskerne om hvordan en del av resultatene skal tolkes (Belsky et al., 2007). 

Men samlet sett viser resultatene fra denne studien at mye tid i barnehage gir tidligere 

                                                 
4 ”Hjemmebarna” brukes i denne teksten om barn som er hjemme sammen med mor eller far, og altså ikke går i 
barnehage. 
5 Det er sannsynlig at mange barn på ett sted øker smittefaren, slik at barn får flere infeksjoner når de er sammen 
med mange andre barn. Men man kan i tillegg tenke seg at barnehagebarn også er lettere mottagelige og har et 
lavere immunforsvar enn hjemmebarn, fordi de antagelig opplever mer stress og har høyere kortisolnivåer. 
Gruppestørrelsen kan tenkes å påvirke, ikke bare gjennom antall smittebærere, men også ved at større grupper 
oppleves som mer stressende (Dettling et al., 2000). Sammenhengen mellom mengde infeksjoner og 
atferdsproblemer kan man tenke seg har å gjøre med at barn med atferdsproblemer antagelig har det frustrerende 
og vanskelig, og dermed har ekstra høyt kortisolnivå og følgelig lavt immunforsvar. I tillegg vil mye sykdom 
være en ytterligere belastning for barna, og vil kunne gjøre at de opplever hverdagen som mer stressende og 
slitsom, og dermed øke kortisolproduksjonen. 
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språkutvikling og bedre skoleferdigheter, men også mer atferdsproblemer og dårligere 

tilknytning (Belsky, 2001; Belsky et al., 2007; NICHD-ECCRN, 2000).  

 

Borges fremstilling kan gi inntrykk av at det er konsensus om at barnehage ikke er skadelig 

for de minste. Man kan lure på om det kan være vanskelig å skille vitenskap og politikk når 

man får et slikt oppdrag fra departementet. 

 

Dette er et forskningsområde som berører mange av oss i stor grad. Som forelder har man 

kanskje måttet ta en avgjørelse på om og når man vil sende barnet sitt i barnehage. Hvordan 

påvirker dette måten vi forsker på, hva vi tester og hvordan vi tolker resultatene? I tillegg til 

den store konsekvensen denne kunnskapen har for hver enkelt av oss personlig, kommer et 

annet dilemma: I vår kultur er mange preget av en ideologi om likestilling som tilsier at 

kvinnen bør jobbe. Mange kvinner ønsker å jobbe. Forbruksnivået og samfunnsstrukturen kan 

gi en oppfattelse om at det er nødvendig at begge foreldrene er i jobb. Hvis vi så skulle finne 

ut at barna har det best sammen med foreldrene sine, eller til og med at det er skadelig for 

barn å gå i barnehage, hvilke implikasjoner ville dette medføre for måten vi organiserer 

samfunnet på? Ville vi stå overfor et valg mellom likestilling og barnets beste? Man kan lure 

på om det er mulig å ikke la ideologi påvirke hvordan vi forsker og tolker. 

 

Barnehageforskningen har vært, og er, preget av det man kaller ”The child care war”, med 

blant andre Sandra Scarr og Jay Belsky i spissen. Barnehageforskningen har gitt sprikende 

funn, og det er manglende enighet om hvordan funnene skal forstås. I denne teksten vil jeg 

presentere én måte å forstå barnehageforskningen på. Jeg har et annet utgangspunkt enn 

Borge når jeg gjør dette. Mitt ønske er ikke å gi en eksakt oversikt over 

barnehageforskningen, eller å komme frem til en konklusjon om hvorvidt barnehage er bra for 

barn eller ikke. Jeg ønsker her å presentere en annen måte å tenke omkring dette på. 
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Problemstilling og avgrensning. 

 

Hva er det egentlig barnas atferd kan fortelle oss? Hvordan kan vi, i lys av psykoanalytisk 

teori, tenke omkring dette på en måte som åpner for andre problemstillinger?  

 

Hovedproblemstillingen i denne oppgaven er: 

 

Hvilke konsekvenser kan det tenkes at barnehagestart i andre leveår kan ha for barnets 

intrapsykiske utvikling? 

 

Oppgaven handler først og fremst om barnas emosjonelle utvikling. Jeg vil i denne 

sammenheng også nevne sosial, språklig og kognitiv utvikling, ettersom dette henger 

sammen, men disse aspektene vil ikke bli behandlet som selvstendige temaer. Denne 

oppgaven handler i mindre grad om hvor flinke barna blir, selv om følelse av mestring 

påvirker selvfølelse og emosjonell utvikling. Hovedfokuset i denne oppgaven er på hvor trygt 

og godt barna har det inni seg, hvordan de forholder seg til andre mennesker, og i hvilken 

grad de har tilgang til egne følelser og sin egen indre verden. 

  

Jeg skriver om barn i sitt andre leveår. Det er flere grunner til dette. For det første begynner 

de fleste barn i Norge i barnehage (eller blir passet av andre enn foreldrene) fra de er ett år 

(noen begynner så tidlig som ved ni-ti måneders alder), kanskje mye på grunn av at det er 

nettopp så lenge fødselspermisjonen varer. Fødselspermisjonens lengde sender et politisk 

signal om hvor lenge man bør/kan være hjemme med barnet sitt. Utgangspunktet for denne 

oppgaven er at det kanskje er rimelig å tenke at barnehagestart ved ettårs alder for noen, eller 

kanskje for en del barn, kan være litt tidlig.  

 

For det andre ser jeg det naturlig å skille mellom barn i sitt andre leveår og barn i sitt tredje 

leveår. Heldagsbarnehage, dvs. 41 timer i uken eller mer6 (gjennomsnittlig 8,4 timer eller mer 

pr. dag) for en ettåring er noe helt annet enn en toåring som er i barnehage eller park 3-4 timer 

om dagen. Hva slags tilbud som er optimalt for en toåring, og hvor mange timer det er greit 

for en toåring å være borte fra foreldrene sine, er en annen diskusjon. Jeg begrenser meg altså 

her til tiden fra barnet er ett år til det er to år. 

                                                 
6 Jeg har ikke lykkes i å finne lovverk eller reguleringer som setter en øvre grense for hvor mange timer et barn 
kan være i barnehage pr. uke.  
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Jeg har forsøkt å finne balanse mellom bredde og dybde. Jeg har måttet forenkle, og jeg har 

måttet gjøre et utvalg. Jeg har valgt å forsøke å få en viss bredde i oppgaven ved at jeg tar for 

meg både barnehageforskning og psykoanalytiske teorier. Målet med denne teksten er å sette 

dette i en sammenheng. Jeg skal ikke her forsøke å bevise noe. Det jeg vil med denne teksten 

er å stimulere til andre måter å tenke omkring dette på. 

 

Jeg vil gjøre en begrepsmessig presisering. Jeg omtaler gjennom hele oppgaven i hovedsak 

forholdet mellom mor og barn, og i mindre grad forholdet mellom far og barn. Dette er 

politisk ukorrekt, og jeg er klar over at vi i dag har mye kunnskap om fars viktige rolle i 

barnets liv. Jeg argumenterer allikevel for at det er en forskjell i mors og fars forhold til 

barnet. Det er noe som er annerledes. Med det ønsker jeg ikke å marginalisere fars rolle, men 

å fremheve det fundamentale i relasjonen til mor. 

 

Hvem er den primære omsorgsgiver?  

 

Kan den primære omsorgspersonen like gjerne være far som mor? Spørsmålet er om det er så 

enkelt at den som bruker mest tid sammen med barnet blir den primære personen, slik at far, 

en adoptivmor eller en besteforelder kan fylle denne rollen like bra som den biologiske 

moren, eller om det er noe som gjør at relasjonen mellom mor og barn er spesiell og 

uerstattelig. En mor bærer sitt barn inni seg i ni måneder, det er der det blir til, det er der det 

går fra å være en celleklump til et helt menneske. Prosessen er helt spesiell både for mor og 

barn, det er en fysisk nærhet uten like. Det er en forvandling fra å være ett menneske til å bli 

to. Barnet er en del av moren. Barnet kjenner mors bevegelser, hjerteslag, pust, og stemme 

innenfra. Når barnet kommer ut i verden får ammingen en sentral rolle. Her får barnet en total 

sansemessig stimulering; hudkontakten, stimulering av munnen og sugerefleksen, nytelsen 

som ligger i spisesituasjonen, øyekontakt med mor og mors stemme. Alle sansene stimuleres 

og integreres, og knyttes til nytelse.  

 

Forvandlingen som gjør kvinnen til mor, starter under graviditeten. Hormoner påvirker både 

følelsesliv og atferd. Når babyen fødes, er alle mors tanker, følelser og sanser er rettet mot 

barnet. Hun skal lære barnet sitt å kjenne, ikke som en del av sin egen kropp, men som et eget 

menneske. Denne prosessen er annerledes for mor enn for far. Mannen gjennomgår også en 

prosess, og blir far. Men denne prosessen er annerledes. Man kan si at for mor og barn er det 
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en atskillelsesprosess, som utspiller seg både psykisk og fysisk7. For far og barn handler det 

om å lære hverandre å kjenne, det er altså en tilnærmingsprosess. Det er ikke slik at far 

dermed ikke er like ”bra” som mor, han kan ha like god evne til å elske og å vise omsorg. 

Dette handler om at mor bokstavlig talt har barnet ”under huden”.  

 

Slik sett kan man si at ingen vil være like bra som mor den første tiden; hun kan ikke erstattes. 

Akkurat hvor lenge mor har eller bør ha en suveren plass, er det vanskelig å si noe om. Det 

første året, vil noen si. Hvis vi tenker at mor er uerstattelig det første året, vil hun også i det 

andre året spille en avgjørende rolle.  

 

Man kan argumentere for at andre personer kan være den primære omsorgsgiver for barnet på 

en god nok måte8, og at en sensitiv far kan være bedre enn en insensitiv eller eksempelvis 

deprimert mor. For de fleste barn er det mor som er den primære omsorgsgiver, og man kan 

argumentere for at mor er den som i mange tilfeller har det beste utgangspunktet for å fylle 

denne funksjonen i barnets liv. På bakgrunn av dette, og for enkelhetsskyld, vil jeg ta 

utgangspunkt i mor som den primære omsorgsgiver, -selv om ikke alle barn har sin biologiske 

mor i denne rollen. 

 

Teoretisk utgangspunkt. 

 

Når jeg skal gi en fremstilling av barnehageforskningen, legger jeg hovedvekt på én stor, 

longitudinell studie; National Institute of Child Health and Human Development Study of 

Early Child Care (NICHD-SECC). Min fremstilling og tolkning av barnehageforskningen er 

preget av et utgangspunkt i psykoanalytisk teori. Dette setter sitt preg på tonen gjennom hele 

oppgaven. Gjeldende for all forskning jeg presenterer i denne oppgaven er det at jeg ikke 

tilstreber meg å gi en fullstendig oversikt, eller en helt nøyaktig balansert presentasjon. Når 

jeg her presenterer forskning, er det for å ha et slags grunnlag å gå ut ifra når jeg ser det hele i 

et psykoanalytisk perspektiv. Slik har jeg også valgt ut studier som synes relevant i dette 

perspektivet. 

 

                                                 
7 Jeg tenker om dette som en atskillelsesprosess i form av at barnet i stadig mindre grad er avhengig av 
kroppskontakt med mor. Man kan se det slik at denne atskillelsesprosessen muliggjøres ved at det samtidig skjer 
en tilknytningsprosess mellom mor og barn. 
8 Jmf. Winnicotts begrep ”good enough parenting” (Winnicott, 1971). 
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I psykoanalytisk teori anser man menneskets atferd for å være et uttrykk for en indre 

psykologisk tilstand (Frankel, 1990). Man vil se aggressiv atferd som et uttrykk for at det er 

en indre tilstand som ikke er tilfredsstillende. Slik blir atferd meningsbærende utover det 

atferden representerer i seg selv. Aggressiv atferd er plagsomt for omgivelsene, og den skaper 

problemer for individet. I psykoanalytisk objektrelasjonsteori vil man i tillegg si at det er noe 

som har forårsaket behovet for å uttrykke seg på en aggressiv måte; det ligger en smerte eller 

frustrasjon bak atferden (Fairbairn, 1952). Slik vil man si at barn med atferdsproblemer har 

flere problemer enn selve atferdsproblemet; atferden er et uttrykk for at barnet sliter med noe 

intrapsykisk (Moe, 1987). Man tillegger atferden et budskap som kan fortolkes og forstås 

(Gullestad & Killingmo, 2005). 

 

Barnehageforskningen kan si oss noe om hvordan barnehagebarnas atferd er annerledes enn 

hjemmebarnas atferd. I tråd med psykoanalytisk teori kan man argumentere for at forskjellen i 

atferd hos disse to gruppene representerer en forskjell i barnas indre. Forskjellen i atferd kan 

gi oss en hypotese om at disse barna også er forskjellige på det intrapsykiske planet. Med 

dette som utgangspunkt finner jeg det meningsfullt å se barnehageforskningen i lys av 

psykoanalytisk teori. Hva er det egentlig barnas atferd kan fortelle oss?  

 

Bowlbys tilknytningsteori ligger som et teoretisk utgangspunkt for hele oppgaven. I dét ligger 

det at jeg anser det som nødvendig for barnets utvikling at det har mulighet til å knytte seg til 

utvalgte personer, at barnet vil knytte et spesielt sterkt bånd til én person (den primære 

tilknytningspersonen), og at det er viktig at tilknytningspersonen kan gi barnet omsorg på en 

sensitiv måte. Om tilknytningen er sikker eller usikker ser ut til å ha en viss prediksjonskraft i 

forhold til senere utvikling (J. Bowlby, 1988; Gullestad, 2001). 

 

For å kunne observere barns tilknytningsatferd, må tilknytningsatferden aktiveres. Forskning 

på tilknytning er gjort ved at man observerer barnets reaksjon på separasjon fra 

tilknytningspersonen. Som grunnlag for denne teorien ligger altså at barn vil vise ulike typer 

reaksjoner når de skilles fra tilknytningspersonene. Det er relevant å se barnehagen i lys av 

tilknytningsteori, fordi barnehagen medfører separasjon fra tilknytningspersonene. Mitt 

spørsmål er hva som skjer når barnet blir utsatt for separasjon fra foreldrene i det omfanget 

barnehagebarn blir.  
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Jeg tar også utgangspunkt i Mahlers psykoanalytiske teori9 om hvordan barnet trer ut av 

symbiosen med mor, og i økende grad opplever seg selv som et atskilt, avgrenset menneske. 

Mahler vektlegger separasjons- og individuasjonsprosessen, og viktigheten av når og på 

hvilken måte den skjer10. I følge Mahler er dette prosesser som for de fleste barn ikke 

begynner å konsolideres før i tredje leveår. Disse prosessene former barnet intrapsykiske 

struktur, og danner på denne måten grunnlaget for barnets utvikling og personlighet. Det er 

ikke slik at det er konsensus rundt Mahlers teori (Tetzchner, 2001). Men jeg har her valgt å ta 

utgangspunkt i denne teorien, og dermed at separasjons- og individuasjonsprosessen er viktig. 

Når Mahler beskriver hvordan disse prosessene foregår, gjør hun det på bakgrunn av 

observasjoner av samspillet mellom mor og barn. Disse barna var hjemme sammen med mor 

frem til rundt treårs alder. Barn som begynner i barnehage ved ettårs alder er altså i en annen 

situasjon enn barna Mahler observerte. Hvordan påvirkes separasjons- og 

individuasjonsprosessen når barn går i barnehage i stedet for å være hjemme sammen med 

mor mens denne prosessen foregår? 

 

Med utgangspunkt i Bowlby og Mahler kan man tenke omkring barnehagestart i andre leveår 

som problematisk fordi barnet ikke har tilgang til mor mens det er i barnehagen, og fordi 

barnet kanskje opplever å bli forlatt av mor når mor leverer det i barnehagen. I denne teksten 

tar jeg utgangspunkt i disse teoriene. Jeg vil også se det hele i lys av Fairbairns 

psykoanalytiske objektrelasjonsteori. Mens Bowlby og Mahler gir oss en måte å forstå 

hvordan barn kan påvirkes av å begynne i barnehage, kan Fairbairn i enda større grad gi oss 

tanker om hvilke intrapsykiske konsekvenser dette kan ha for noen barn. Jeg har som 

utgangspunkt at det er noe som er spesielt i forholdet mellom barnet og foreldrene, at det 

finnes noe i disse relasjonene som ikke er tilstede i barnets forhold til andre voksne personer. 

Fairbairn gir oss en måte å tenke omkring hva det er som er annerledes, og hvordan dette kan 

tenkes å påvirke noen barn intrapsykisk. Når jeg velger å se barnehagebarnet i lys av 

Fairbairns teori, gjør jeg det fordi jeg mener at dette gir oss en ny måte å tenke omkring dette 

på. Jeg presenterer med det en måte å tenke omkring hvilke konsekvenser barnehagestart i 

andre leveår kan ha for barnets intrapsykiske utvikling. 

 

                                                 
9 Mahlers teori kan kalles psykoanalytisk fordi hun selv var analytiker, og jobbet innenfor den psykoanalytiske 
tradisjonen, men teorien hennes er laget på bakgrunn av observasjoner av samspill mellom mor og barn, og står 
dermed ikke helt utenfor det empiriske feltet. Mahler har en sentral posisjon i psykoanalytiske miljøer, men det 
finnes også dem som er kritiske til grunnprinsipper i teorien hennes (Tetzchner, 2001). 
10 Separasjon står i denne teorien for den intrapsykiske bevisstheten om en selv som en separat person. 
Individuasjon handler om tilegnelsen av en distinkt og unik individualitet (Mahler, Pine, & Bergman, 1975). 
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Det er blitt skrevet om barnehagen fra et psykoanalytisk ståsted før meg11. Frankel (1990) 

skriver om hvordan barnehagebarn som følge av separasjonen kan få dårligere selvfølelse, 

dårligere selvregulering, mindre tiltro til andre mennesker og mindre evne til å søke hjelp og 

trøst. De fleste som skriver om barn i barnehage, skriver om barnehagestart i løpet av første 

leveår. Det er grunn til å anta at det er stor forskjell på å begynne i barnehage i andre leveår i 

stedet for i første leveår (NICHD-ECCRN, 1999). Mange studier viser at barnehagestart før 

ettårs alder gir dårligere tilknytning og mer atferdsproblemer (Belsky et al., 2007; NICHD-

ECCRN, 2005). Jeg tar i denne oppgaven for meg barnehagestart i andre leveår. Å sette 

barnehagen inn i et teoretisk perspektiv på den måten jeg har gjort, er så vidt meg bekjent ikke 

gjort før, i alle fall ikke i lys av Fairbairns teori. Mitt inntrykk er at å se barnehageforskningen 

i et psykoanalytisk perspektiv ikke er en dominerende trend i de publikasjonene søkemotoren 

PsychInfo finner. 

 

Å se barnehagen på denne måten synes viktig som en motvekt til rådende oppfatninger og 

uttalelser. Det er ikke slik at jeg vil argumentere for at barn ikke bør gå i barnehage, eller at 

barnehage er skadelig for barn. Min hensikt er å presentere en annen måte å tenke omkring 

dette på. Jeg tar som utgangspunkt at barnehagen ikke gir dramatiske konsekvenser, og at de 

aller fleste barn har det fint i barnehagen, og ikke påvirkes i stor grad på en negativ måte. Jeg 

ser på barnehagestart i andre leveår som en eventuell belastningsfaktor, altså som én av flere 

forhold som påvirker barna. Hvordan et barn påvirkes av barnehagen kommer an på flere 

faktorer, blant annet barnehagens kvalitet, barnets hjemmemiljø og ikke minst barnets 

personlighet og robusthet. Når jeg har valgt å skrive denne oppgaven, har jeg gjort det med de 

sårbare og sensible barna i tankene. Når jeg snakker om ulike grupper av barn gjennom 

teksten, prøver jeg på ingen måte å favne store deler av den gruppen barn som går i 

barnehage. Jeg prøver her å vise en måte å tenke omkring dette på, hvor jeg undrer meg over 

om barnehagestarten og separasjonen fra foreldrene kanskje for noen barn kan oppleves som 

så problematisk at det kan få intrapsykiske konsekvenser.  

                                                 
11 Se blant andre Gerhardt (2004) og R. Bowlby (2007). 
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Barnehageforskningen. 

 

Da barnehagen for alvor ble tatt i bruk på 1970-tallet, begynte man å studere hvilken effekt 

den har på barna. Funnene har vært sprikende, og forskerne har vært uenige om hvordan disse 

skal tolkes. For endelig å finne ”sannheten” om barnehagen, ble det i USA satt i gang en stor, 

longitudinell studie: National Institute of Child Health and Human Development Study of 

Early Child Care (NICHD-SECC). Studien pågår ennå, og forskernettverket har gjennom en 

årrekke publisert artikler om resultatene av studien. Så langt ser det ut til at man kan trekke i 

alle fall to konklusjoner: Barn i barnehage har bedre skoleprestasjoner og mer 

atferdsproblemer enn barn som er hjemme sammen med mor. Hvorvidt effektene er store nok 

til at de spiller noen rolle, og om de er forbigående eller stabile, er man uenige om (Belsky et 

al., 2007; Chin-Quee & Scarr, 1994). Jeg skal gi en rask gjennomgang av empirien på 

området, med hovedvekt på den nyere forskningen, deriblant NICHD-SECC.  

 

Det er vanskelig å operasjonalisere barns utvikling i forskningsdesign. For det første vil ulike 

barn uttrykke symptomer på ulikt vis. Det er ikke slik at alle barnehagebarn får utrygg 

tilknytning eller atferdsvansker. Men vi ser at flere barn som går i barnehage får slike 

symptomer enn hjemmebarn. I tillegg finnes det sannsynligvis barn med en type symptomer 

vi ikke har tenkt på å måle, og vi kan tenke oss at det finnes barn som har det vondt uten at vi 

kan se eller måle det.  

 

Jeg har ikke gjort en systematisk gjennomgang av empirien på dette feltet. Jeg har tatt 

utgangspunkt i noen reviewartikler, og gjort videre søk med søkemotoren PsychInfo. Jeg 

legger i min fremstilling hovedvekt på NICHD-SECC. Det gjør jeg fordi denne studien skiller 

seg ut med sitt utvalg på 1364 barn. Forskernettverket, National Institute of Child Health and 

Human Development Early Child Care Research Network (NICHD-ECCRN)12 står ikke 

fullstendig samlet bak én tolkning av forskningsresultatene. Slik vil ikke det å vektlegge 

NICHD-SECC være å velge én side i diskusjonen om barnehagens påvirkning på barn. 

NICHD-SECC er en svært omfattende studie med mange forskere involvert, og dermed også 
                                                 
12 NICHD-ECCRN består av: Jay Belsky, Birkbeck University of London; Cathryn Booth-LaForce, University 
of Washington; Robert Bradley, University of Arkansas, Little Rock; Margaret Burchinal, University of North 
Carolina, Chapel Hill; Susan B. Campbell, University of Pittsburgh; K. Alison Clarke-Stewart, University of 
California, Irvine; Sarah L. Friedman, Institute for Public Research, CAN Corporation, Alexandria, Virginia, 
Maryland; Kathryn Hirsh-Pasek, Temple University; Aletha Huston, University of Texas, Austin; Kathleen 
McCartney, Harvard University; Marion O'Brien, University of North Carolina, Greensboro; Margaret Tresch 
Owen, University of Texas, Dallas; Robert Pianta, University of Virginia; and Susan Spieker, University of 
Washington; Deborah Lowe Vandell, University of California, Irvine. 
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mange forfattere. Noen publikasjoner er gjort av forskernettverket som helhet, andre er gjort 

av enkelte av forskerne. Jeg har ikke forsøkt å presentere publikasjoner fra alle forskerne, 

men jeg har heller ikke systematisk forsøkt å utelate noen av dem. 

 

I NICHD-SECC følges 1364 barn (fra ulike stater i USA) og deres familier fra barna er 0 til 

54 mnd (4,5 år) gamle. 1100 av disse har blitt fulgt opp til 7 års alder, og det er også gjort en 

ny oppfølging ved 15 års alder som ikke ennå er publisert (J. Belsky, personlig 

kommunikasjon 17. oktober 2007). Studien kartlegger hele historien deres i forhold til 

barnehagestart, og alle typer barnepass. De har kartlagt omfanget; det vil si antall timer pr. 

uke og kontinuitet, altså hvorvidt barnet har gått i barnehage sporadisk eller sammenhengende 

frem til skolestart, og tidspunkt for barnehagestart. De har målt kvaliteten på barnehagene 

barna har gått i, definert som personalets utdannelse, størrelsen på barnegruppene, og antall 

barn pr. voksen. De har fulgt barnas sosiale, emosjonelle og kognitive utvikling systematisk, 

både ved observasjoner, foreldrerapportering og lærerrapportering. Med i datamaterialet er en 

rekke familiefaktorer, blant annet mødrenes arbeidssituasjon og utdanning, sosioøkonomisk 

status, og oppdragelsesstrategier i hjemmet. Over 50 % av barna tilbrakte 30 timer i uken eller 

mer i barnehage (Belsky et al., 2007; NICHD-ECCRN, 1997). 

 

Tilknytning. 

 

Barnehagens påvirkning på tilknytning. 

Studiene av barnehagens effekt på tilknytning er sprikende. Noen studier viser at forholdet 

mellom mor og barn i aller høyeste grad påvirkes av separasjon over mange timer dag etter 

dag, mens andre studier ikke finner en slik effekt. I følge Belsky (2001) skyldes dette at man 

har sett på hovedeffekter av enten mengden tid barnet er i barnehage eller hvilken alder barnet 

hadde da det begynte i barnehage. For å se hvilken effekt barnehage har på tilknytningen, må 

man ta med begge disse variablene. Slike studier viser at å være i barnehage (”routine non-

maternal care”) i mer enn 20 timer i uken det første året påvirker tilknytningen. 40-45% av 

disse barna har vist seg å ha utrygg tilknytning (Belsky, 2001; Lamb & Sternberg, 1990; 

Scher & Mayseless, 2000)13. Dess færre timer i barnehage, dess flere barn med trygg 

tilknytning (Lamb & Sternberg, 1990). 

 

                                                 
13 Til sammenligning vil man i en vestlig normalpopulasjon se at omtrent 30-35 % av barna viser utrygg 
tilknytning (van Ijzendoorn & Kroonenberg, 1988).  
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I disse studiene har barna begynt i barnehage i sitt første leveår. Men det er sannsynlig at å 

begynne i barnehage senere, for eksempel ved ettårs alder, også påvirker forholdet mellom 

mor og barn, selv om det ikke får like dramatiske konsekvenser. Mye tyder på at 

tilknytningsmønstre er stabile over tid (J. Bowlby, 1969), og man kan tenke seg at dersom 

barnet har fått en trygg tilknytning før barnehagestart, vil denne være ganske robust. På den 

annen side innebærer trygg tilknytning en forventning hos barnet om at mor er tilgjengelig og 

sensitiv til barnets følelser og behov. Ved levering i barnehagen er det mange barn som gråter 

når mor skal gå. Når barnet opplever at mor ikke kommer og trøster det når det gråter, men 

derimot forlater det, bryter det med barnets forventninger til den sensitive moren. Denne 

forventningen om trøst og trygghet (som for små barn kan sies å være forvissningen om at 

man ikke blir forlatt) er nettopp kjernen i den trygge tilknytningen. På den annen side vil en 

trygt tilknyttet ettåring erfare at mor går, men hun kommer tilbake. Man kan ut ifra både 

barnehageforskningens resultater og tilknytningsteori argumentere for at det utgjør en stor 

forskjell å begynne i barnehage ved ettårs alder, i stedet for å begynne tidligere, som ved 2- 

eller 6-måneders alder.  

 

Når man finner at barnehagestart i første leveår påvirker tilknytningen, mens man ikke finner 

slik påvirkning når barnet begynner i sitt andre leveår, kan det skyldes at barnet i sitt andre 

leveår har utviklet de indre arbeidsmodellene for relasjoner til andre mennesker (J. Bowlby, 

1988). Effekten av barnehagestart i første leveår kan være så stor fordi det kan tenkes å 

forstyrre tilknytningsprosessen. Barnet har i første leveår større behov for å ha mor 

tilgjengelig, for å føle seg trygg (J. Bowlby, 1988). Senere kan barnet i større grad bruke 

andre personer. På den annen side vil barnehagestart i perioden rundt barnet fyller ett år for de 

fleste barn skje i en periode hvor separasjonsangsten er fremtredende. Barnet reagerer med 

frykt for fremmede ansikter, og er vár for mors tilstedeværelse, og ikke minst – mors fravær. 

Slik sett vil barnehagestart i denne perioden være ekstra dramatisk. Spørsmålet er om det er så 

dramatisk som det ser ut som? Når det ikke ser ut til at barnehagestart ved ettårs alder får 

store konsekvenser for tilknytningen, kan dét tyde på at selv om barnets reaksjon er stor og 

ser dramatisk ut, får det allikevel ingen betydning for barnets tilknytningsmønster.  

 

Allikevel; selv om barnet har fått ett år på å tilknytte seg, og selv om barnet opplever at mor 

kommer tilbake, hvordan oppleves det for barnet å bli forlatt av mor mens det gråter og 

kanskje er overmannet av redsel og frustrasjon? Barnet forstår at mor kommer tilbake, og at 

hun finnes, selv om hun ikke er fysisk tilstede i øyeblikket. Men man kan lure på om barnet 
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på et vis føler seg sviktet og forlatt ved at mor ignorerer barnets gråt, og bare går sin vei. At 

barnet må lære seg å tåle at mor ikke alltid kan være tilgjengelig for barnet, er en del av livet. 

At mor og barn ikke forblir i symbiose for lenge, er en nødvendig del av en sunn utvikling 

(Mahler et al., 1975). Det som kanskje er problematisk ved barnehagestart når barnet er ett år, 

er at overgangen blir så brå. I norske barnehager er det ofte en tre dagers innkjøring, der 

barnet på tre dager skal rekke å bli trygg på de nye menneskene og de nye omgivelsene, og 

klare seg uten mor. Kontrasten blir så stor, når barnet går fra en hverdag hjemme sammen 

med mor, til plutselig å skulle klare seg uten mor i mange timer.  

 

Tilknytningens påvirkning på barnehagestart. 

Når vi snakker om tilknytningsatferd og tilknytningsmønstre, er dette en operasjonalisering av 

barnets indre arbeidsmodeller (J. Bowlby, 1969). Disse dannes hovedsakelig gjennom barnets 

første leveår, og for kanskje de fleste barn, er det mor som er den primære 

tilknytningspersonen. Disse indre arbeidsmodellene bruker barnet videre i møtet med andre 

mennesker. I følge tilknytningsteori vil altså et trygt tilknyttet barn ha andre forventninger, og 

dermed møte mennesker på en annen måte enn utrygge barn. Studier viser at barn med utrygg 

tilknytning har generelt dårligere sosial kompetanse enn trygge barn, og en studie viser også 

at de tillegger andre negative intensjoner oftere enn barn med trygg tilknytning gjør (Suess, 

Grossmann, & Sroufe, 1992). Dette settes i sammenheng med barnets indre arbeidsmodeller 

(J. Bowlby, 1969); trygge barn har andre forventninger til andre mennesker enn utrygge barn. 

Trygge barn forventer å bli tatt imot, lyttet til og forstått. De har en forventning om at det er 

noen der for dem. Suess et al. (1992) beskriver hvordan trygge barn forholder seg annerledes 

til andre mennesker enn utrygge barn. Utrygge barn tillegger andre mennesker oftere negative 

intensjoner. I situasjoner der de trygge barna oppfatter en negativ hendelse som et uhell, vil 

utrygge barn oftere oppfatte hendelsen som resultat av en intensjonell handling (Suess et al., 

1992).  

 

I tråd med tilknytningsteori kan vi gå ut ifra at barn med ulik tilknytning, vil møte de voksne i 

barnehagen på ulike måter. Basert på de indre arbeidsmodellene barnet har, vil det tilnærme 

seg, og forsøke å danne bånd (eller unngå å danne emosjonelle bånd) til de nye 

omsorgspersonene. Hvis barnet ikke er nok sammen med én person, eller ved at den voksne 

ikke lar et slikt spesielt, følelsesmessig bånd dannes, vil barnet til slutt gi opp 
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tilknytningsforsøkene, og tilknytningsatferden vil ”deaktiveres” (R. Bowlby, 2007). Bowlby14 

beskriver hvordan barnet vil bruke ulike dissosierende teknikker for å mestre denne 

tilstanden, og hvordan det kan ta flere minutter for barnet å reaktivere tilknytningsatferden når 

foreldrene kommer tilbake (R. Bowlby, 2007)15. For de fleste barn i ande leveår, er det av 

betydning å ha en trygg base, -å ha en person de er knyttet til og kjenner seg trygg på 

tilgjengelig. Vi kan ut ifra tilknytingsteori argumentere for at det er viktig at barna får 

anledning til å knytte solide bånd til nye voksne i barnehagen.  

 

Atferdsforstyrrelser og tilpasning. 

 

Når det gjelder tilpasning hos barnehagebarn versus hjemmebarn, er funnene sprikende. Noen 

studier finner at barnehagebarn får mindre atferdsproblemer (Borge 1994 i Borge, 1998), 

mens andre ikke finner noen effekt av barnehagen på atferdsproblemer (McCartney et al., 

1997). En mengde studier viser at barnehagebarn får flere atferdsproblemer enn hjemmebarn 

(Baydar & Brooks-Gunn, 1991; Belsky, 2001; Belsky et al., 2007; Borge & Melhuish, 1995; 

Han, Waldfogel, & Brooks-Gunn, 2001; Vandell & Corasaniti, 1990). 

 

I NICHD-SECC så man at barn som var mye i barnehage (begynte tidlig og var der mange 

timer i uken over flere år) i større grad enn hjemmebarn krevde mye oppmerksomhet, hadde 

liten evne til å utsette behovstilfredsstillelse, ble lett sjalu, snakket mye og høyt, skrøt av seg 

selv, kranglet mye, snakket når det ikke var deres tur, var ulydige på skolen, var frekke mot 

de voksne, brøt skolereglementet, og var aggressive og voldelige mot andre mennesker og 

gjenstander (Belsky, 2001). I denne studien ser man en sammenheng mellom kvantitet og 

mengde problemer, slik at både alder ved oppstart, antall timer pr. uke og kontinuiteten i det å 

gå i barnehage predikerer problematferd. Slik vil altså senere barnehagestart, kortere dager, og 

lengre ferier kunne påvirke mengden atferdsproblemer. Barn som begynner i barnehage når de 

er ett år, vil altså ha mindre atferdsproblemer enn barn som begynner når de er 6 måneder 

gamle.  

 

                                                 
14 Sir Richard Bowlby er sønn av John Bowlby. Sir Richard Bowlby er leder for ‘Centre for Child Mental 
Health,UK’ og ‘Soho Family Centre, UK’ (R. Bowlby, 2007). 
15 Begrepet ’detachment’ brukes for å beskrive denne tilstanden, hvor barnets tilknytningsatferd er deaktivert. 
Begrepet ble først brukt på denne måten av John Bowlby og James Robertson da de gjorde sine observasjoner av 
hvordan småbarn som var innlagt på sykehus alene, forsøkte å mestre sin fortvilte situasjon (J. Bowlby, 1980). 
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På samme måte ser man at barn som begynner i barnehage når de er ett år, har mer 

atferdsproblemer enn de som begynner i sitt tredje år. Studier har vist at barn som begynner i 

barnehage i sitt første eller andre leve år, og fortsetter gjennom sitt tredje, er mer usikre, og 

mindre lydige enn barn som har vært hjemme sammen med mødrene sine de tre første årene 

(Belsky, 1988; Belsky & Eggebeen, 1991; NICHD-ECCRN, 2002, 2003c, 2004b, 2005, 

2006). Andre studier viser lignende resultater (Baydar & Brooks-Gunn, 1991; Han et al., 

2001).  

 

Vandell og Corasaniti (1990) har sett på hvordan barnehagehistorien til 200 8-9 åringer 

predikerer problematferd. De så at barn som tilbringer mer enn 30 timer i uken i barnehagen, 

frem til de begynner på skolen viser mer ulydig atferd, og er dårligere til å omgås 

jevnaldrende, enn andre barn. De blir dårligere likt av klassekamerater, og angis av lærere å 

ha dårligere oppførsel. Det som er interessant med denne studien er at man fant at barn som 

starter sin kontinuerlige barnehagekarriere i sitt andre leveår fungerer omtrent like dårlig som 

de som starter i sitt første (Vandell & Corasaniti, 1990). I forhold til atferdsproblemer ser det 

altså ut til at det ikke har noen stor effekt at starten skjer noe senere når det er snakk om så 

stort omfang, dvs. mer enn 30 timer i uken.  

 

Det er altså et samspill mellom tre risikofaktorer; tidlig start i barnehage, antall timer per uke 

og kontinuitet (over flere år/frem til skolestart). Dette støttes av forskning gjort direkte på 

forbindelsen mellom disse variablene (Belsky, 1994 i Bates et al., 1994; Belsky, 2001). Man 

ser også at flere timer i barnehagen følges av større atferdsproblemer (Belsky & Eggebeen, 

2000 i Belsky, 2001) og mer aggresjon (NICHD-ECCRN, 2003c). 

 

Barnehagens kvalitet. 

 

En rekke studier har vist at kvaliteten på barnehagen har avgjørende betydning (Field, Masi, 

Goldstein, Perry, & Park, 1988; Howes & Stewart, 1987; Lamb & Sternberg, 1990). Hvis 

kvaliteten (i hovedsak definert som antall barn pr. voksen, gruppestørrelse og utdanningsnivå 

hos personale) er høy, finner man bedre sosioemosjonell utvikling hos barna og færre 

atferdsproblemer (Balleyguier & Melhuish, 1996)16. Resultatene fra NICHD-SECC viser at 

                                                 
16 Man ser også sammenheng mellom dårlig barnehagekvalitet og antall barn med utrygg tilknytning (Koren-
Karie, Sagi-Schwartz, & Egoz-Mizrachi, 2005). 
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denne effekten forsvinner når barna tilbringer mer enn 30 timer i uken i barnehagen (NICHD-

ECCRN, 1997). 

 

I NICHD-SECC ser man effekter av barnehagens kvalitet på tilknytning, sosiale evner, 

atferdsproblemer, og kognitive evner, men viser at dersom barn blir utsatt for tidlig 

barnehagestart i stort omfang over flere år, viser de problematferd ved 4,5 års alder selv om 

kvaliteten i barnehagen har vært høy (NICHD-ECCRN, 1997, 1999, 2000). Den positive 

effekten høy kvalitet har på sosioemosjonell utvikling, forsvinner altså dersom omfanget 

(kvantiteten) blir for stort. 

 

Høyere kvantitet (mer tid i barnehagen) ser ut til å henge sammen med økte atferdsproblemer, 

men det er ikke slik at de akademiske eller språklige evnene øker dess mer tid barnet er i 

barnehage (NICHD-ECCRN, 2002, 2003b, 2003c, 2004a, 2004b). Det ser ut til at kvaliteten i 

barnehagen spiller en viktig rolle for barnas sosioemosjonelle og kognitiv-lingvistiske 

utvikling, men at atferdsproblemene øker dess mer tid barn er i barnehage (NICHD-ECCRN, 

2000, 2002). Barnehagens kvalitet påvirker den kognitive utviklingen, men minsker ikke 

atferdsproblemene dersom barna tilbringer mye tid (over 30 timer pr. uke) i barnehagen. Det 

vil si at den positive påvirkningen høy kvalitet gir på problematferd, ikke viser seg dersom 

barnet er for mye i barnehagen. Grovt sett kan man si at barnehagen bidrar til bedre språk og 

hukommelse, men samtidig til mer problematferd. Vi har sett at de positive effektene av høy 

kvalitet ikke modererer den negative påvirkningen mye tid i barnehage har på barnets 

tilknytning og tilpasning. 

 

Familiefaktorer og barnehage: fire hypoteser. 

 

Det er hovedsakelig fire hypoteser man har om sammenheng mellom kvaliteten på 

hjemmemiljøet, og hvorvidt barnehagen kan virke som en beskyttende faktor eller en 

risikofaktor: 1. Barn fra ressurssvake familier profitterer på å gå i barnehage. 2. For barn fra 

ressurssvake familier kan barnehagen være en ytterligere belastning. 3. Barn fra ressurssterke 

familier vil barnehagen frata barnet den stimuleringen og tette oppfølgingen det hadde fått 

hjemme. 4. Barn fra ressurssterke familier er de som i størst grad kan nyttiggjøre seg de 

stimulerende og utviklende funksjonen barnehagen kan ha.  
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En ny, canadisk studie tyder på at barnehage kan ha motsatt effekt avhengig av 

familiefaktorer (Côté, Borge, Geoffroy, Rutter, & Tremblay, 2008). I denne studien fant man 

ikke systematiske forskjeller mellom de familiene som valgte å ha barna hjemme, og de som 

valgte å bruke barnehage17. 

 

NICHD-SECC viser at familiefaktorene (familiens inntekt, kvaliteten på hjemmemiljøet, og 

mors sensitivitet) er de største prediktorene for barnas utvikling (Belsky, 2001). Høy kvalitet 

på hjemmemiljøet og sensititvitet hos mor viser seg å predikere bedre skoleferdigheter, 

mindre atferdsproblemer (utagering og konflikt, rapportert av lærere), og høyere sosial 

kompetanse og sosioemosjonelle ferdigheter (Belsky et al., 2007). Familiefaktorene gjør altså 

barna mer eller mindre robuste. Vi har sett at tidlig barnehagestart, og et omfang på mer enn 

30 timer pr. uke over flere år, er en risikofaktor. Vi kan da tenke oss at de mest robuste barna 

er de som takler en omfangsrik barnehagekarriere best, og at det er barn av de ressurssterke 

foreldrene som klarer seg best i barnehagen. Man kan anta at det er disse barna som best kan 

nyttiggjøre seg den stimulerende og utviklende funksjonen en barnehage med høy kvalitet kan 

ha. Dette kan gi oss en hypotese om at barn av ressurssterke foreldre profitterer på å gå i en 

høykvalitetsbarnehage, mens barnehagen for barn fra ressurssvake familier vil være en 

ytterligere belastning og risikofaktor selv om kvaliteten er høy. På den annen side har man 

også en hypotese om at barn fra ressurssterke hjem, fratas muligheten til den tette 

oppfølgingen og gode stimuleringen det ville fått hjemme, dersom de går i fulltidsbarnehage 

(Côté et al., 2008). 

 

Man kan tenke seg at barn fra såkalte risikohjem, med utrygg tilknytning, vil utvikle mindre 

hensiktsmessige strategier for å føle trygghet og få kontakt med de voksne, som ikke 

nødvendigvis øker sjansen deres til å få nære relasjoner til voksne og barn i barnehagen. Hvis 

de voksne opplever barna som overaktive, brautende, sutrete eller aggressive, kan man tenke 

seg at de voksne lettere blir irriterte på disse barna, og at forholdet mellom barnet og de 

voksne ikke blir av en art som kan reparere eller erstatte det forholdet barnet skulle hatt til 

sine egne foreldre. Studier viser at barn med trygg tilknytning i større grad viser negative 

følelser som tristhet (også overfor fremmede), enn barn med utrygg tilknytning (Fish & 

Belsky, 1991; Lutkenhaus, Grossmann, & Grossmann, 1985). Slik vil barn med trygg 

                                                 
17 I denne studien målte de effekten av barnehagestart i første leveår. I forhold til seleksjonsfaktorer er det ikke 
grunn til å tro at dette skulle være annerledes ved barnehagestart i andre leveår. Ettersom denne teksten 
omhandler barnehagestart i andre leveår, går jeg ikke nærmere inn på studiens resultater for øvrig. 
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tilknytning i større grad en utrygge barn få hjelp og trøst når de trenger det, også i 

barnehagen. 

 

En annen hypotese er at barnehagen kan være en beskyttende faktor for barn fra 

risikofamilier. Hvis man tenker seg et hjem med ustabile omsorgspersoner, og en barnehage 

med faste ansatte i fulltidsstillinger (slik at det er de samme voksen som er der omtrent hele 

tiden), og med lite sykefravær, med få barn pr. voksen, og kompetente, sensitive voksne, vil 

barnehagen antagelig bidra med noe positivt for barnet. Dette er også hva NICHD ECCRN 

finner; barn fra ressurssvake hjem profiterer på høykvalitetsbarnehage (Belsky et al., 2007).  

 

Det er gjort funn som tyder på at barnehagen kan beskytte barn med utrygg tilknytning mot 

atferdsproblemer (Pierrehumbert, Ramstein, Karmaniola, & Halfon, 1996). En studie av 47 

sveitsiske barn, kom frem til at fulltids-barnehagebarn med utrygg tilknytning hadde færre 

atferdsproblemer enn hjemmebarn med utrygg tilknytning (Pierrehumbert et al., 1996). 

 

En Canadisk studie viser at barn fra risikofamilier som ikke går i barnehage, viser mer 

problematferd enn barn fra risikofamilier som går i barnehage (Borge, Rutter, Côté, & 

Tremblay, 2004). Dette støtter også tanken om barnehagen som beskyttende faktor for barn 

fra risikofamilier og stemmer ikke overens med studier som tyder på at barnehagen kan være 

en ytterligere belastning for tilknytning og tilpasning for barn fra ressurssvake hjem. 

Diskrepansen kan skyldes defineringen av grensen for å falle i gruppen ”ressurssvak” og 

”risikofamilie”. Dersom barnet utsettes for omsorgssvikt eller misbruk, eller forholdene er så 

ustabile at barnet ikke har noen å knytte seg til, er det sannsynlig at en trygg hverdag i 

barnehagen vil virke beskyttende for barnet.  

 

Oppsummering og diskusjon av empiri. 

 

Mye forskning peker i retning av at barnehagebarn har mer atferdsproblemer enn 

hjemmebarn. Dess tidligere start, og dess mer tid i barnehage, over lengre tidsperiode, dess 

mer atferdsforstyrrelser. Kvaliteten på barnehagen ser ut til å spille en viktig rolle i forhold til 

kognitiv og sosial utvikling, men kan ikke moderere den negative effekten av mengde tid.  
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En ubetydelig forskjell? 

Selv om barnehageforskerne ikke er enige, peker nyere forskning i retning av at det er 

forskjell på barnehagebarn og hjemmebarn. Det kan se ut til at det forskerne har vanskeligst 

for å finne enighet om, er hvorvidt denne forskjellen er av betydning. Vi har sett en tendens til 

at barnehagebarn står bedre rustet til skolestart (NICHD-ECCRN, 2000). Slik kan man 

argumentere for at det å gå i barnehage kan være positivt når barnet er tre år gammelt. Når det 

er snakk om barn i sitt andre leveår, stiller dette seg kanskje noe annerledes, særlig tatt i 

betraktning at det foreligger sterk evidens for at tidlig barnehagestart med stort omfang 

(mange timer pr. uke) øker risikoen for atferdsproblemer. Det forskerne virker mest uenige 

om, er altså hvorvidt denne risikoøkningen er så stor at den er av betydning. Ved å stille den 

relativt lille negative effekten opp mot negative sider for kvinnene og samfunnet dersom 

småbarn ikke skal gå i barnehage, argumenteres det for at forskjellene er så små at de ikke 

behøver å tas hensyn til (se blant andre Scarr, Phillips, & McCartney, 1990). 

 

Scarr et al. (1990) skriver at forskjellene mellom barnehagebarn og hjemmebarn er små. De 

peker på at man omtaler barnehagen som en risikofaktor fordi det har vist seg at 

barnehagebarn har dårligere tilknytning enn hjemmebarn, men at man ikke resonnerer på 

samme måte når resultatene viser fordeler ved å gå i barnehage. Man sier ikke at mødre utgjør 

en risikofaktor når det viser seg at barnehagebarna skårer bedre når det testes for 

skoleferdigheter, selvstendighet og sosial kompetanse (Scarr et al., 1990). Forfatterne skriver 

om potensiell skade på barnet, og gir uttrykk for at kognitive og emosjonelle faktorer bør 

sidestilles. Man kan si at det blir et spørsmål om hvorvidt man skal prioritere barnets 

kognitive uvikling foran den emosjonelle, og når forskjellene er relativt små, er det da så 

farlig at barnehagebarna har flere atferdsproblemer? Scarr et al. (1990) argumenterer for 

barnets evne til tilpasning, og hvordan mennesket er ”surprisingly resilient”. Dette kan forstås 

som at hvis barnehagen ikke gir varige skader, så er det greit at man bruker den. Dette reiser 

to spørsmål: Er det greit å påføre barna ekstra belastninger så lenge de ikke får varige, 

målbare skader? Og er barnets tilpasningsevne alltid til det beste for barnet? Selv om man 

ikke finner store effekter av å gå i barnehage på gruppenivå, kan man tenke seg at det blant 

barna finnes noen som er mer sårbare enn andre. En liten effekt på gruppenivå, kan for noen 

barn innebære store konsekvenser. 

 

Et annet spørsmål som tvinger seg frem, er hva barnas observerbare atferd egentlig sier oss. 

Barnehageforskningen kan si oss noe om observerbar atferd. Resultatene tyder på at 
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barnehagebarn får flere atferdsproblemer enn hjemmebarn. Men kan vi med dette si at de 

barnehagebarna som ikke har atferdsproblemer nødvendigvis har det uproblematisk? Kan det 

tenkes at også noen av disse barna på et vis sliter, men at de ikke har en atferd som er 

problematisk? Mange, og kanskje de fleste barn ser ut til å trives, og antagelig gjør de også 

det. Men man kan lure på om det allikevel finnes noen barn som bare tilsynelatende er 

veltilpassede. 

 

For å illustrere hvordan atferd kan tolkes forskjellig, vil jeg minne om at vi i Norge for 40 år 

siden tenkte slik at det var best at barn som var innlagt på sykehus ikke fikk besøk av 

foreldrene sine. Grunnen var at man så at når barnet ble lagt inn, ble det urolig når foreldrene 

gikk. Etter en tid roet de fleste barna seg, og satt stille i sengene sine. Dersom en av 

foreldrene kom på besøk, ble barnet igjen urolig. Derfor tenkte man av det var best om 

foreldrene ikke kom og forstyrret barnet sitt. Men hva var dette tegn på? I dag tenker vi at 

”roen” var apati, resignasjon og depresjon. John Bowlby og James Robertson kalte det 

”detachment” – frakobling eller tilbaketrekning (J. Bowlby, 1988). I dag får ingen barn være 

alene på sykehus. Vi tolker barnet annerledes. Vi tar det som en selvfølge at barnet må ha 

med seg mor eller far. På samme måte kan man lure på hva ”tilpasning” i barnehagen egentlig 

er et uttrykk for.  

 

Jeg har nå gitt et utsnitt av barnehageforskningen, diskutert hva denne sier oss, -og ikke sier 

oss. Jeg har hatt som grunnprinsipp at sensitiv omsorg er nødvendig for at barn skal utvikle 

seg normalt, og at forholdet mellom mor og barn er av spesiell og uerstattelig karakter. Jeg 

har begrunnet denne tankegangen til dels i tilknytningsteori og med Mahlers psykoanalytiske 

utviklingsteori. Vi kan tolke atferd på flere måter, som for eksempel ved at tilknytningsatferd 

sier oss noe om hvor trygt barnet er. Jeg vil nå tolke barnehageforskningen og 

barnehagebarnet i lys av Fairbairns objektrelasjonsteori. Med det forsøker jeg å presentere én 

måte å forstå atferd på, og å vise én måte å tenke omkring dette på. 
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Barnehagebarnet og barnehageforskningen sett i lys av Fairbairns objektrelasjonsteori. 

 

Som vi nå har sett tegn på, peker ikke barnehageforskningen i én retning; resultatene spriker, 

og de kan tolkes på ulike måter. Dette sier oss flere ting, blant annet at det er flere måter å 

tenke omkring dette på. Jeg velger å tolke barnehagebarnet i lys av Fairbairns teori fordi jeg 

har en oppfatning om at forskningen på et vis kommer til kort. Barnehageforskningen sier oss 

noe om det vi kan måle; nemlig barnas atferd. Studiene viser hvordan barnehagen påvirker 

skoleprestasjoner og atferdsforstyrrelser, og de kan tyde på at det å gå i barnehage for noen 

barn kan være en belastning. Sett under ett, kan det se ut til at noen av disse barna sliter på 

ulike måter. Hvilke uttrykk det får, hvilken atferd og hvilke symptomer vi kan se, vil 

naturligvis variere, fordi barn er ulike. Men det ser ut til at for i alle fall noen barn, er det å gå 

i barnehage noe som gjør det litt vanskeligere å vokse opp, livet blir litt tøffere. I tillegg til 

den atferden vi kan måle, finnes det sannsynligvis barn med en type symptomer vi ikke har 

tenkt på å måle, og vi kan tenke oss at det finnes barn som har det vondt uten at vi kan se eller 

måle det. Hvordan kan vi vite hvordan barna egentlig har det? 

 

Det finnes mange teoretikere som kunne vært interessante i denne sammenhengen. Når jeg 

har valgt å bruke Fairbairn, kunne jeg kanskje like gjerne brukt Balint, Klein eller Winnicott, -

eller alle fire. Særlig kunne Winnicotts begreper om falskt selv, kreativitet og ”holding 

environment” vært meningsfulle. Men jeg velger meg i hovedsak én teoretiker, og jeg velger 

meg William Ronald Dodd Fairbairn (1899-1964). Fairbairn viser oss en måte å tenke 

omkring hva som skjer intrapsykisk, når barnets miljø ikke er optimalt. Han kan gi oss 

hypoteser om hvilken pris man kan tenke seg at barnet betaler når det tilpasser seg sitt miljø. 

Nettopp tilbaketrekningen og fortrengningen av det levende og vitale i mennesket, er det ved 

Fairbairns teori som er sentralt i denne sammenhengen. Jeg diskuterer også Mahler i denne 

delen. En forståelse av Mahlers teori ligger for meg som et utgangspunkt for undringen over 

hva separasjon kan bety for barn i andre leveår. Derfor vil jeg gi en kort innføring i deler av 

Mahlers teori som er relevant for den videre diskusjonen av Fairbairns teori.  

 

Jeg skal gi en kort innføring i Fairbairns teori. Jeg kommer ikke til å gi en fullstendig oversikt 

over teorien hans, men begrense meg til de delene som synes relevante og nyttige i forhold til 

problemstillingen. Før jeg går nærmere inn på Fairbairns teori, skal jeg forklare litt om 

psykoanalytisk teoridannelse, og plassere tiknytningsteori og objektrelasjonsteori inn i en 

teoretisk sammenheng. 
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Empirisk psykologi, tilknytningsteori og den psykoanalytiske tradisjonen. 

  

Det er ikke slik at skillet mellom forskningen og psykoanalysen er absolutt. Selv om mange er 

kritiske til psykoanalytisk teori og forskningsmetode, står ikke empirisk basert 

utviklingspsykologi og psykoanalytisk utviklingsteori i noen direkte motsetning til hverandre.  

 

Selv om ikke alle psykoanalytikere finner tilknytningsteori like nyttig (Gullestad, 2001), kan 

man i denne sammenheng tenke seg tilknytningsteorien som en bro mellom empirikerne og 

analytikerne. Det foreligger en mengde forskning innenfor tilknytningstradisjonen. Vi 

forbinder begrepet med Ainsworth og Bowlby, og selv om Bowlby en stund var holdt utenfor 

det psykoanalytiske miljøet (Bretherton, 1991), kan man si at dette er en tradisjon innen 

psykoanalysen, som er ”godtatt” innenfor utviklingspsykologien generelt. På tross av at 

Bowlby selv var analytiker, handler hans teori om observerbar atferd (det er jo dét Ainsworths 

fremmedsituasjon handler om, nettopp operasjonaliseringen av tilknytningsatferden). Derfor 

var Bowlby en stund ute av det gode (psykoanalytiske) selskap (Bretherton, 1991), og derfor 

har han også blitt mottatt med slike åpne armer i den mer empirisk orienterte 

utviklingspsykologien. Selv om tilknytningsmønster har prediksjonskraft (Gullestad, 2001), 

og kan generere hypoteser om intrapsykiske prosesser, vil jeg her trekke disse tankene enda 

lenger, ved å se å se dette i lys av Fairbairns teori. Jeg forsøker med det å lage et mer 

utfyllende bilde av barnehagebarnet. 

 

Å se barnehagens påvirkning på barnet i et psykoanalytisk perspektiv gir mening nettopp 

fordi psykoanalytisk teori åpner for andre måter å tenke omkring utvikling på. Det er nyttig å 

velge en slik teoretisk forankring fordi man må ha en ramme å tolke forskningsresultatene i 

forhold til. Jeg presenterer altså en annen forståelsesramme, og erkjenner at dette er én av 

flere mulige, og sannsynligvis nyttige, måter å tenke på.  

 

Psykoanalyse og objektrelasjonsteori. 

 

Deler av psykoanalytisk teori nærmer seg den eksperimentelle psykologien, og kan begrunnes 

med empiriske studier. De klassiske psykoanalytiske teoriene, derimot, kan bare verifiseres i 

ettertid. Disse er laget på bakgrunn av klinisk arbeid. Blant andre, forsøker Fairbairn å si noe 

om utvikling, men mange av disse teoriene er ikke laget ut ifra spedbarnsobservasjoner eller 
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empiriske undersøkelser, men ut ifra den innsikten i barnets psyke klinikeren får gjennom sin 

erfaring med pasienter i terapi. Psykoanalytisk teori forsøker ikke å si så mye om ytre 

virkelighet eller atferd, men om hvordan barnets indre virkelighet dannes, hva som finnes i 

barnets opplevelsesverden (Igra, 1983). Hvilke temaer er det som er sentrale? Hva er det som 

er essensielt for barnet? Hvordan omdanner barnet en ytre virkelighet til en indre virkelighet? 

Hvordan ser verden ut gjennom et barns øyne? Psykoanalytisk teori tar hensyn til de 

individuelle forskjellene, og tar høyde for barnets (og for så vidt også den voksnes) 

irrasjonalitet. Mennesket er fortolkende og skaper sin historie og sin virkelighet i samarbeid 

med fantasien, og ivaretar behovet for en sammenhengende, meningsfull verden. Det er disse 

mekanismene psykoanalysen beskjeftiger seg med; dynamikken i det intrapsykiske (Igra, 

1983).  

 

Jeg synes det er vanskelig å finne et språk som på en nøktern og saklig måte kan beskrive 

intrapsykiske prosesser. I et historisk perspektiv har psykoanalysen stått med føtter innenfor 

flere fagområdet, og den har fått impulser fra flere kanter; både fra gresk mytologi, 

litteraturvitenskap, filosofi og medisin (Baruch & Serrano, 1988). Dette gjenspeiler seg etter 

min mening også i begrepene man har utviklet og språket som preger mye psykoanalytisk 

litteratur. For meg har det vært vanskelig å forsøke å formidle intrapsykiske prosesser i et 

vitenskapelig språk. Jeg ønsker å presentere en måte å tenke omkring temaet på, og for å 

formidle hvordan barnets opplevelse kan tenkes å være, kan språket til tider virke noe poetisk 

og dramatisk. Hensikten med dette er ikke å overdrive, men å formidle hvordan vi kan tenke 

rundt de intrapsykiske prosessene. Når jeg forsøker å beskrive dette, er det ikke i et språk som 

er ment å tas helt bokstavelig. Jeg beskriver hvordan erfaringer former barnets indre verden. 

Dette er en ubevisst og irrasjonell prosess, der barnet forsøker å forstå og sette opplevelser inn 

i en meningsfull sammenheng. Jeg prøver ikke å beskrive de konkrete prosessene eller antyde 

nødvendig kausalitet. Jeg forsøker å beskrive hvordan meningsinnholdet i erfaringer kan 

tolkes, tillegges mening og virke strukturerende for hvordan senere erfaringer forstås. 

 

Psykoanalysen kan synes lite vitenskapelig. Jeg vil ikke gå nærmere inn på en slik diskusjon, 

men understreke at jeg når jeg her anvender psykoanalytisk teori, tar hensyn til hvordan 

teoriene har blitt utviklet. Slik jeg har oppfattet psykoanalytisk teori, gir den et utgangspunkt 

for å kunne forstå menneskets intrapsykiske prosesser (Gullestad & Killingmo, 2005). De 

temaene som er viktigst for noen mennesker, er kanskje ikke de samme som er viktigst for 

andre. På én måte befrir psykoanalysen seg fra en del begrensninger, nettopp ved at man ikke 
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nødvendigvis er på jakt etter lover som gjelder for alle mennesker. Man leter etter det som er 

viktig for dette mennesket. Samtidig legges det dermed også begrensninger for hva man kan 

bevise eller påstå at gjelder for alle mennesker, med begrunnelse i psykoanalytisk teori. Når 

jeg i denne oppgaven skriver i et psykoanalytisk perspektiv, er det også dette som er mitt 

utgangspunkt; hvordan kan vi forsøke å forstå hvordan noen barn kan tenkes å oppleve 

barnehagen? 

 

I psykoanalytisk teori tenker man, som nevnt innledningsvis, at atferd er et uttrykk for en 

indre tilstand (Frankel, 1990). Man ser det som essensielt å finne ut hva det er det egentlig 

dreier seg om, man vil lete etter meningen, etter budskapet, i atferden. I forhold til 

barnehageforskningen kan vi i tråd med dette stille spørsmålstegn ved hva tilpasning til 

barnehagen innebærer intrapsykisk for barnet. Man kan lure på om en ettåring betaler en pris 

for å passe inn i en gruppe med barn. Man kan lure på om en tilpasset ettåring virkelig ikke 

trenger moren sin, eller om den veltilpassede atferden er et uttrykk for et behov som er 

fortrengt. Atferdsproblemer og økt aggressivitet hos barnehagebarn blir i dette perspektivet 

ikke bare et problem i forhold til bråk og uro i barnehagegruppen, eller senere uro i 

klasserommet og som et hinder for læring. Problematferd skaper problemer for både barnet og 

barnets miljø, men vi ser det altså, i tråd med psykoanalytisk teori, først og fremst som et 

problem fordi det er et uttrykk for en indre tilstand som ikke er tilfredsstillende. Barnet sliter 

med noe, kanskje er det frustrasjon, kanskje sorg eller smerte. Et aggressivt barn kan tolkes 

dit hen at det er plaget av noe eller mangler noe. 

 

 Å tenke i forhold til objektrelasjonsteori er i denne sammenheng svært nyttig nettopp fordi 

det er en gren av psykoanalytisk teori om intrapsykisk utvikling som innbefatter det faktum at 

et barn ikke utvikler seg i et vakuum, men i et miljø, -i relasjoner. I objektrelasjonsteori ser 

man barnet som primært søkende etter et objekt (Igra, 1983). Man tenker at barnet har i seg 

instinkter som gjør at det allerede fra fødselen av søker et objekt, et menneske å være i 

kontakt med. Denne relasjonen introjiseres og blir i barnets indre et bilde av en objektrelasjon. 

Objektrelasjonen er ikke en korrekt kopi av relasjonen til objektet i den ytre verden, men en 

fortolket etterligning farget av barnets affektive valør; er objektet godt og tilfredsstillende 

eller er det ondt og frustrerende?  

 

Mens Freuds teori var patriarkalsk (guttens og mannens seksuelle utvikling stod i sentrum), er 

objektrelasjonsteori hovedsakelig matriarkalsk (Igra, 1983). Den primære relasjonen er til ett 
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menneske, til mor. Til mors bryst eller til en mor med bryst. Først er det en relasjon til et 

objekt som tilfredsstiller eller frustrerer, og etter hvert blir det en relasjon til et helt menneske, 

med egne tanker og følelser. Denne relasjonen internaliseres som en objektrelasjon, og det er 

denne éne relasjonen som er den viktigste (Igra, 1983). Hvordan denne relasjonen er, legger 

grunnlaget for barnets måte å være i relasjon til andre nære mennesker på, gjennom resten av 

livet. Andre relasjoner vil kunne nyansere bildet av verden, men denne éne relasjonen er 

grunnleggende for hvordan andre relasjonelle erfaringer tolkes.  

 

I objektrelasjonsteori ser man barnet som primært kontaktsøkende. Barnet ønsker en relasjon 

til et annet menneske. Hvis vi nå tenker oss et lite barn sammen med en voksen det kjenner 

seg trygg på, kan vi se for oss det lille barnets spontane glede og iver i møtet med den voksne. 

Det skjer ingen sensurering av følelsene; -glede og sinne, latter og gråt, formelig spruter ut av 

det lille barnet. Det er tett på sine egne følelser, alle følelser ageres på og utrykkes. Hvordan 

disse følelsene blir tatt imot av den voksne, er avgjørende for barnet. Hvordan barnets følelser 

tas imot og speiles av den voksne, hjelper barnet til selv å håndtere følelsene sine. Denne 

interaksjonen former barnets intrapsykiske struktur. Etter hvert kan barnet i større grad velge 

hvilke følelser det vil dele med andre mennesker. Men enn så lenge ligger alle følelsene der 

synlig for dem rundt barnet. Slik kan man tenke på barnet som ekstremt sårbart, fordi den 

voksne har tilgang på dette spontane, ivrige, åpne, søkende, -alle disse følelsene. Om den 

voksne tar imot barnets følelser som en verdifull, vakker gave, vil barnet oppleve seg selv 

som annerledes, enn dersom den voksne ikke synes at det som kommer fra barnet er så 

spesielt eller storartet. Møter barnet i den voksne et bilde av seg selv som er godt og vakkert, 

eller som noe som er plagsomt og uviktig? 

 

 Fairbairns teori handler om nettopp dette, hva som skjer når barnet ikke føler seg tilstrekkelig 

møtt, tålt, og forstått. Han tenker seg at dersom barnets følelser ikke tas imot, mister følelsene 

litt av kraften sin. Barnet vil trekke følelsene sine tilbake, som noe som ikke er helt 

akseptabelt. Barnet kan få et forhold til følelsene sine som noe som er litt stygt og dårlig og 

ekkelt. Dette er ikke en prosess som små barn gjør bevisst, det er ikke slik at de bestemmer 

seg for å holde følelser tilbake. Fairbairn tenker seg at følelsene blir vanskelige å akseptere, 

og at deler av barnets indre dermed fortrenges til det ubevisste. Barnet vil ikke lenger 

vedkjenne seg disse følelsene, og har ikke bevisst tilgang på dem. Dersom store deler av 

barnets bevisste selv fortrenges på denne måten, forsvinner vitaliteten og spontaniteten i 
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barnets indre liv, og det kan miste tilgang på egne genuine følelser. Det er som om hele 

følelseslivet mister farge og blekner. 

 

Fairbairn: en objektrelasjonsteori om personlighet. 

 

Fairbairn skriver selv at han laget sin teori på bakgrunn av, og inspirert av, både Freud og 

Klein, og at han trekker konsekvensene av den kunnskapen Freud og Klein har brakt frem 

(Fairbairn, 1951/1952). Det som gjør Fairbairn spesiell, er at han er den første som lager en 

helhetlig modell av psykens struktur, basert på objektrelasjoner. Mens Freud så mennesket 

som drevet av libidinøse og aggressive drifter; eros og thanatos, livs- og dødsdrift, mente 

Fairbairn at menneskets primære mål er å relatere; å inngå i en relasjon med et annet 

menneske, et objekt. Det er ikke lyst og avspenning som er målet, men en relasjon (Fairbairn, 

1941/1952). Selv kaller han sin teori ’en objektrelasjonsteori om personlighet’ (”An object-

relations theory of the personality”) (Fairbairn, 1952). Han bygger teorien på et grunnlag 

skapt av Freud og Klein, og han skaper en helhetlig teori om utvikling av psykisk struktur 

som gir en meningsfull måte å tenke på, både i forhold til psykopatologi og normalutvikling.  

 

Det libidinøse ego og det antilibidinøse ego. 

Fairbairn ser mennesket som drevet av to typer krefter; de libidinøse og de antilibidinøse. De 

libidinøse kreftene søker kjærlighet. Det er den delen av selvet som strekker seg mot det andre 

mennesket, som søker ut i verden etter relasjoner, opplevelser og liv. Det er den vitale og 

spontane delen av selvet (Fairbairn, 1952). Det libidinøse er den åpne, søkende og sprudlende 

delen av selvet som kan være så tydelig hos små barn. Selvet er libidinøst aktivt i sine krav 

om gode, lystbetonte relasjoner, og målet er et objekt å relatere til. Det primære er å elske og å 

bli elsket, -å være i tilfredsstillende kontakt med andre (Nævestad, 1996).  

 

Dersom barnet ikke blir møtt på en tilfredsstillende måte, vil fraværet av positiv 

voksenkontakt i følge Fairbairn skape frustrasjon, og dermed internaliseres som en ond del av 

selvet. Selv om objektet (altså personen) i den ytre virkeligheten ikke er direkte ond eller 

aktivt straffende, vil barnet lagre et indre objekt som er ondt. I barnets psyke finnes ikke 

fravær av godhet. Fraværet tillegges en intensjon, fordi barn tillegger alle opplevelser en 

relasjonell mening. Når barnet ikke blir møtt, lagres objektrelasjonen som avvisende. Barnet 

vil identifisere seg med dette avvisende og straffende aspektet av objektet, og får dermed en 

del av sitt eget selv som er avvisende og straffende. Denne delen kaller Fairbairn for det 
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antilibidinøse ego. Gjennom sitt forfatterskap endrer han navnet på denne delen, i 

begynnelsen kaller han den for den ”indre sabotør” (Fairbairn, 1944/1952, 1954/1994). 

Navnet er betegnende for den selvdestruktiviteten som det antilibidinøse ego står for. Det 

antilibidinøse ego tåler ikke myke følelser og tegn på svakhet, og går til angrep på dette både 

hos seg selv og hos andre (Nævestad, 1996). Det antilibidinøse står i motsetning til det 

libidinøse ego, og forsøker å holde det libidinøse tilbake. 

 

Energi og struktur. 

Fairbairn skiller ikke mellom energi og struktur slik Freud gjør. I Freuds teori kommer 

kraften, energien, fra drifter, og disse driftene må få utløp og tilfredsstillelse. Fairbairn tenker 

seg en dynamisk ego-struktur med egne libidinøse impulser og en egen evne til aggressivitet 

(Nævestad, 1996). Disse libidinøse og antilibidinøse kreftene kan spaltes av og fortrenges. 

Slik skjer en følelsesmessig tilbaketrekning, og tilbake står et sterkt, men ”tomt” sentralego. 

Oversatt til observerbar atferd, kan man tenke seg at et slikt barn kan være lite krevende 

(fortrengte libidinøse krefter), tilsynelatende veltilpasset, ha stort vokabular og virke svært 

selvstendig og modent. Men det vil være følelsesmessig avflatet, og dermed lite spontant og 

hengivent. 

 

På denne måten ser Fairbairn barnets utvikling som en prosess som skjer i interaksjon med 

omverdenen. Utviklingen skjer i relasjonen, og det er i relasjonene, eller i mangel på 

(tilfredsstillende) relasjon, at skade oppstår. Barnet må oppleve at det blir møtt, tålt og 

forstått, det må oppleve å få kjærlighet, og at det er noen som også vil ta imot den 

kjærligheten barnet kan gi. Slik barnet møtes i relasjonen, slik vil det også møte seg selv. 

Relasjonen til den primære omsorgsgiveren vil være avgjørende for hva slags forhold barnet 

får til seg selv (Fairbairn, 1952).  

 

Slik formes barnets indre verden. Menneskene i den ytre verden hjelper barnet med å 

organisere sitt indre. Omformede avtrykk av hvordan fortrinnsvis mor og far møter barnet, 

lagres i barnets indre. Den delen av selvet som barnet kan tåle, og dermed ha som en del av 

sitt bevisste ”meg”, kalles i Fairbairns teori ”sentralego”. Sentralego forholder seg til den ytre 

realiteten og kravene som stilles, og fungerer godt logisk og realistisk. Deler av sentralego 

kan spaltes av som libidinøse og antilibidinøse krefter som forvises ned til det ubevisste.  
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Fortrengning. 

Alle barn vil selvfølgelig oppleve frustrasjoner, for ingen barn føler seg elsket og forstått hele 

tiden. Derfor er det kun en teoretisk mulighet at det opprinnelige ego kan forbli helt, uten at 

noe avspaltning skjer (Fairbairn, 1954/1994). Det som er avgjørende, er hvor stor del av ego 

som avspaltes og fortrenges. Graden av fortrengning, ikke om det fortrenges, er avgjørende 

for om personen utvikler patologi (Nævestad, 1996). Dess mer av sentralego som er spaltet av 

og fortrengt, dess mindre tilgang har mennesket på sine egne følelser og vitalitet. 

 

Aggresjon og tilbaketrekning som reaksjoner på frustrasjon. 

I følge Fairbairn er aggresjon en instinktiv reaksjon på frustrasjon. Når barnet utsettes for 

frustrasjon, reagerer det med aggresjon og/eller tilbaketrekning. Aggresjonen er sekundær i 

forhold til de libidinøse driftene, og oppstår som følge av problemfylte relasjoner. Når barnet 

opplever for mye frustrasjon, skjer det en splittelse hvor deler av det opprinnelige ego 

avspaltes og undertrykkes (Nævestad, 1996). Fairbairn tenker seg det opprinnelige ego som i 

utgangspunktet helt, men svakt. Frustrerende omgivelser gjør at barnet må avvise 

uutholdelige opplevelser, ved at disse spaltes av og fortrenges. Alle mennesker har i større 

eller mindre grad spaltet av deler av ego, men det er som sagt graden av fortrengning som kan 

være patologisk. Slik er Fairbairns teori ikke en teori kun om utvikling av psykopatologi, men 

også om personlighet. 

 

Indre objekter. 

For Fairbairn var separasjonsangsten den primære angsten (Nævestad, 1996). Vår største frykt 

er å bli forlatt og stå alene igjen. Derfor er det helt nødvendig for barnet å beholde relasjonen 

til mor, og det vil dermed strekke seg i det lengste for å beholde sitt bilde av mor som ”god”. 

Det er i hovedsak i forhold til mor (eller den primære omsorgsgiver) den tidlige avspaltingen 

skjer. De sidene ved mor som er frustrerende, spaltes av og fortrenges som ”onde objekter”. 

Når mor avviser barnet, vil mor for barnet bli ”ond”, fordi avvisning er en ond handling mot 

barnet. Men for barnet er det for truende å ha en ond mor, så denne introjiserte siden av mor 

skyves ut av barnets bevisste opplevelse av mor. Barnet vil nå føle at det er barnet selv som er 

”ondt”. Mor holdes fortsatt ”god”, og den livsviktige relasjonen kan opprettholdes. 

 

Objektrelasjoner. 

”Den onde mor” (det aspektet ved mor som er utilfredsstillende, avvisende, ondt) fortrenges i 

flere varianter. Fairbairn deler disse objektene opp litt ulikt i løpet av forfatterskapet. Men 
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man tenker seg at det libidinøse og det antilibidinøse ego står i relasjon til hver sin del av de 

fortrengte aspektene ved mor. ”Den onde mor” lagres altså i to utgaver i det ubevisste; det 

frustrerende objekt og det avvisende objekt. Det frustrerende objektet er de aspektene ved mor 

som barnet opplever i sin søken etter kjærlighet, når det føler at mor ikke kan tilfredsstille 

behovet for kontakt (Nævestad, 1996). Det frustrerende ved dette aspektet er at objektet er 

eggende. Frustrasjonen ligger i at objektet på et forførerisk vis vekker et enormt behov, som 

så ikke tilfredsstilles. Det er et behov som vekkes, men som ikke dekkes. Behovet blir 

liggende som en ubevisst hunger etter tilfredsstillende kontakt. 

 

Det avvisende objekt er de aspektene ved mor som oppleves når barnet føler seg avvist. Slik 

står det libidinøse ego i relasjon til det frustrerende objektet, og det antilibidinøse i en relasjon 

til det avvisende objektet. Det er altså en objektrelasjon som fortrenges, slik at man i det 

ubevisste har primitive og fortegnede aspekter av objektet som er knyttet til primitive aspekter 

av selvet (Fairbairn, 1943/1952; Nævestad, 1996).  

 

Etter en slik avspaltning, vil det i det ubevisste rå følelser som hat, angst og utilfredsstilt 

lengsel. Ettersom disse er utilgjengelige for bevisstheten, er de også utilgjengelige for 

modning og bearbeiding i takt med modningen og utviklingen av selvet for øvrig. 

 

Det libidinøse ego vil i det ubevisste være en umoden, lengtende del av selvet. Her finnes et 

potensiale for følelser og vitalitet som kan frigjøres og modnes under de rette betingelser (for 

eksempel ved psykoterapi). Det antilibidinøse ego identifiserer seg med de straffende og 

avvisende aspektene ved foreldrene, og vender seg mot egen og andres lengsel og 

avhengighet med hån og forakt, -som en indre, destruktiv forfølger, nådeløs mot all svakhet 

(Nævestad, 1996). Slik har man to fortrengte subsystemer, det libidinøse og det antilibidinøse, 

som representerer hvert sitt forhold til det primære objekt. Selv om de er ubevisste, vil de 

være dynamisk aktive og prege senere betydningsfulle relasjoner. Når det libidinøse ego 

aktiveres med sine behov og lengsler, vil også det antilibidinøse ego aktiveres slik at det 

libidinøse fremstår som noe ekkelt og forkastelig. Slik holdes det utilfredsstilte, 

kjærlighetssøkende libidinøse ego i sjakk fra to kanter; både ved at det holdes fortrengt til det 

ubevisste, og ved at det ved aktivering samtidig angripes av det antilibidinøse ego (Fairbairn, 

1943/1952; Igra, 1983). 
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Dersom store deler av det opprinnelige ego avspaltes, vil sentralego stå blekt igjen, tappet for 

vitalitet og følelser. Et slikt menneske vil ha liten kontakt med egne følelser, -de er fortrengt 

som sterke og umodne lengsler og behov. Dersom disse aktiveres, vil de bli møtt av egen 

selvforakt. Slik blir følelser og svakhet farlig; det representerer uhåndterlige følelser som truer 

med å overvelde dersom de slipper opp. Myke følelser og svakhet vil oppleves som utålelige 

både i en selv og hos andre, og dermed møtes med hån og forakt.  

 

Sentralego står i relasjon til et internalisert objekt som ikke er fortrengt; det idealiserte objekt. 

Det idealiserte objekt er det som er igjen når de uutholdelige sidene av objektet er spaltet av 

og fortrengt (Nævestad, 1996). Slik kan et veltilpasset lite barn fungere godt kognitivt, og se 

på foreldrene sine som gode og ufeilbarlige. Samtidig ligger de libidinøse kreftene som 

utilfredsstilte behov i det ubevisste. Disse vil ikke anerkjennes av sentralego, men begge de 

ubevisste subsystemene vil være dynamisk aktive og gi et mønster, en struktur, som alle 

senere betydningsfulle relasjoner vil farges av (Nævestad, 1996). 

 

Fairbairn og Mahler. Om å tre ut av symbiosen uten å fortrenge det libidinøse. 

 

I objektrelasjonsteori tenker man at menneskets primære mål er et objekt å være i 

tilfredsstillende kontakt med. Slik kan man si at en voksen i barnehagen like godt som mor, 

kan være dette objektet. Gjennom denne teksten har jeg argumentert for at det primære 

objektet, mor, er uerstattelig. Der er jeg allikevel på linje med objektrelasjonsteori, fordi man 

tenker at det ikke er tilfeldig hvem det primære objektet er. Det er avgjørende at den barnet 

knytter seg til, er en person som elsker barnet, en som kan møte, tåle, og forstå barnet. Denne 

første relasjonen er så viktig, nettopp fordi den former senere relasjoner. Den danner 

strukturen for hvordan senere relasjonelle erfaringer tolkes.  

 

Mens Fairbairn i objektrelasjonsteoretisk språkdrakt snakker om objekter og objektrelasjoner, 

er Mahler mer konkret i forhold til at dette handler om hvordan relasjonen mellom mor og 

barn preger utviklingen av egostruktur. Hun har et noe annerledes utgangspunkt i det at hun 

snakker om viktigheten av separasjons- og individuasjonsprosessens forløp. Hun snakker om 

hvordan mors sensitivitet og evne til å la barnet separere seg og oppdage seg selv som et 

atskilt menneske, påvirker barnets utvikling. Fairbairn snakker i større grad om møtet med 

verden, og med det primære objektet, og om hvordan dette former barnets intrapsykiske 

struktur. Om Fairbairn og Mahler tilnærmer seg dette på noe ulik måte, er det i stor grad det 
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samme de snakker om. Fairbairn og Mahler plasseres i forskjellige tradisjoner innen 

psykoanalysen, hvor Fairbairn tilhører objektrelasjonsteoretikerne, mens Mahlers teori er 

egopsykologisk. Man kan si at disse tradisjonene presenterer ulike perspektiver på utvikling, 

uten at de nødvendigvis står i motsetning til hverandre. Mahler og Fairbairn gir to litt ulike 

tilnærminger som til sammen, for meg, gir et verdifullt bilde av hvordan barnet kan våge å tre 

ut av symbiosen, uten å fortrenge det libidinøse i seg; nettopp ved at man har blitt møtt, tålt og 

forstått, og regner med at man vil møte forståelse også utenfor symbiosen. Å tre ut av 

symbiosen blir således ikke å ta far vel med tryggheten; tryggheten ligger i en selv, og i 

tilliten til at andre mennesker vil gi, og ta imot kjærlighet. 

 

Nettopp viktigheten av hvordan disse prosessene foregår, ligger til grunn for undringen over 

hva som skjer når barnet begynner i barnehage så tidlig som ved ettårs alder. Man kan tenke 

at dette er en prosess som skal foregå i et langsomt tempo, der barnet stadig søker mer utover 

og vekk fra mor, mens barnet ved barnehagestart plutselig blir tvunget til å klare seg uten mor 

i mange timer hver dag. Hvordan påvirkes barnet av denne brå, litt brutale forandringen i 

livet? Og hvor brutal er den egentlig? Selv om hverdagen blir annerledes når barnet begynner 

i barnehage, vet ettåringen at mor finnes selv om hun ikke er fysisk tilstede. Ettåringer lærer 

fort at mor kommer tilbake. Sett på denne måten, kan man argumentere for at det slettes ikke 

er noe slags brudd eller krise, men kun en forandring i barnets hverdag, som ikke 

nødvendigvis er av så stor betydning for barnet, annet enn at det er spennende med nye 

mennesker og nye leker. 

 

I tråd med en del psykoanalytisk teori kan man tenke om barnets utvikling som preget av en 

rekke kriser (McDougall, 1986). Noen av disse krisene er uunngåelige, og noen kriser er det 

potensielt skadelig å ikke oppleve (Mahler et al., 1975). Eksempler på slike kriser kan være å 

ikke lenger bli ammet, å oppdage at mor er en separat person, å oppdage at mor ikke kan 

dekke alle ens ønsker og behov, eller kastrasjonsangst. Målet er ikke nødvendigvis å unngå 

krisene, men å jobbe seg gjennom dem på en sunn måte. I denne sammenhengen, hvis vi 

tenker om barnehagestart og separasjon fra mor som en krise, blir spørsmålet hvorvidt 

barnehage ved ettårs alder fremskynder krisen, forskyver prosessen, og gjør det vanskeligere å 

få god løsning på krisen. 

 

Kan det tenkes at det er essensielt at det er barnet som forlater mor, og ikke mor som forlater 

barnet? Hva skjer med separasjonsprosessen, og på hvilken måte omformer barnet denne 
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erfaringen i den ytre virkeligheten til å passe inn i sin indre logikk? Hvilken mening tillegger 

barnet disse erfaringene? Og hvordan blir barnet preget av dem? Jeg skal nå se hvordan vi kan 

tenke omkring dette, først kort i forhold til Mahlers teori, og deretter mer utfyllende, i lys av 

Fairbairns objektrelasjonsteori.  

 

Mahler: Mor er ute av syne, men bevart i barnets indre. 

 

I følge Mahler, vil barnehagestart ved ettårs alder skje i en fase hun kaller ”the practicing 

subphase proper” (Mahler et al., 1975). Denne varer vanligvis i 6-8 måneder, fra barnet er 10-

12 måneder til det er 16-18 måneder gammelt. Sentralt i denne fasen står barnets motoriske 

utvikling. Barnet lærer å gå, og kan bevege seg raskt vekk fra, og tilbake til mor. De fleste 

barn opplever dette som en stor glede, og er i mindre grad opptatt av mor, og mer opptatt av 

verden rundt. Denne fasen går over i fasen Mahler kaller ”rapprochement”. De fleste går 

gjennom denne fasen siste del av andre leveår. I rapprochement-fasen har barnet utviklet 

kognitive evner som gjør at det i større grad tar innover seg at det er separert fra mor. Barnet 

vil være ekstra opptatt av å få bekreftet mors kjærlighet. For at barnet skal tørre å bevege seg 

vekk fra mor, og utforske og nyte sitt nye, oppreiste perspektiv på verden, må mors 

tilgjengelighet erstattes med bekreftelser på mors kjærlighet. Mahler beskriver hvordan barn i 

denne perioden henter ting til mor, viser henne, gir henne ting, og fremprovoserer 

kjærlighetserklæringer fra mor (Mahler et al., 1975). 

 

Skiftet fra at det er mors tilgjengelighet som er viktig, til at barnet søker bevis for mors 

kjærlighet, illustrerer hvordan barnet har internalisert mor som en objektrelasjon, og kan bære 

mor med seg selv om mor ikke alltid er tilstede. Behovet for kjærlighetserklæringer sier oss 

allikevel at barnet ikke helt stoler på sitt indre objekt ennå, og trenger stadig påfyll for å holde 

mor fast i sitt indre. Barnehagestart i barnets andre leveår vil skje i en av disse to fasene for de 

fleste barn. Hvordan påvirkes barnet av dette?  

 

Dersom barnet er i ”the practicing subphase proper”, kan man tenke at dette er det perfekte 

tidspunkt for barnehagestart. Barnet er i sin ”love affair with the world”, og er mindre opptatt 

av mor (Mahler et al., 1975). Barnet søker utover, mot nye mennesker og erfaringer. Å 

begynne i barnehage på dette tidspunktet kan derfor tenkes å være veldig riktig. På den annen 

side kan man tenke om dette som å forråde barnet. Kanskje barnet opplever dette som et slags 

bakholdsangrep, fordi mor forsvinner så fort barnet ikke passer på at hun er der. Når barnet 
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vender oppmerksomheten en annen vei, forsvinner mor. Det er første gang barnet slipper 

kontrollen over mor, og det får katastrofale følger! Man kan lure på om dette gjør at barnet 

senere får behov for å holde på kontrollen, både over situasjoner og mennesker, særlig de 

menneskene som står en nær. ”Hvis jeg ikke passer på, forråder du meg.” Man kan tenke at 

dette skaper en struktur i barnet der det å gi seg hen, blir å miste. Slik kan det virke som om 

det er et bra tidspunkt fordi barnet er i en fase der det virker mindre engstelig, men dette kan 

slå hardt tilbake, hvis vi ser på dette som at tilliten barnet viser verden utenfor misbrukes, ved 

at barnet samtidig mister mor. 

 

I rapprochement-fasen er barnet mer opptatt av mors kjærlighet; ”fear of loss of the love of 

the object” (Mahler et al., 1975). Hvordan kan vi tenke omkring barnehagestart i denne fasen? 

Barnet søker i denne perioden stadige bekreftelser på mors kjærlighet. Å oppleve å bli forlatt 

av mor i denne perioden kan dermed tenkes å være ekstra vanskelig. Vi kan tenke oss at 

barnet akkurat nå er veldig vár for om mor virkelig elsker det, -og hvor sterk er egentlig 

kjærligheten hennes? Å bli forlatt i denne perioden kan tolkes som at mor ikke lenger elsker 

det. ”Jeg går fra deg, jeg vil ikke ha deg nå”. Man kan tenke at barnet i denne perioden trenger 

bekreftelse på mors kjærlighet for å gi næring til mor som et internalisert objekt. Spørsmålet 

blir da hva som skjer dersom barnet ikke opplever at det får denne bekreftelsen? Hvis det er 

akkurat på dette tidspunktet barnet kastes ut i en ny hverdag uten mor, hva gjør dette med 

barnet? Man kan lure på om opplevelsen av å bli forlatt akkurat i en fase der 

kjærlighetserklæringen er så etterlengtet, kan gi et sviktende grunnlag for selvfølelsen. Det 

primære objektets kjærlighet blir ikke konsolidert, og barnet får ikke den grunnleggende 

tryggheten ved å kunne vite at ”mor elsker meg, selv om hun ikke er her nå, selv om hun ikke 

ser meg nå, selv om hun ikke viser meg det akkurat nå”. Man kan lure på om dette kan gjøre 

at barnet senere får behov for stadige bekreftelser på seg selv, uten å kunne bruke et 

internalisert objekt til å rose seg selv med. Man kan tenke at barnet ikke vil kunne tro på noe 

det ikke har bevis for i øyeblikket, og vil føle seg ensomt når det er alene. Følelsen av 

ensomhet vil underbygge og bekrefte antagelsen om at ”den jeg elsker vil forsvinne, -vil 

forlate meg”. 

 

Mahler bekriver også hvordan barnet i rapprochement-fasen legger grunnlag for 

sinnsstemninger, mental helse og psykopatologi (Mahler, 1966). Dersom barnet ikke føler at 

det blir akseptert og forstått i denne fasen, kan dét i følge Mahler (1966) legge grunnlaget for 

tilbakevendende depresjoner. 
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Mahler beskriver hvordan de fleste barn oppnår libidinøs objektkonstans (libidinal object 

constancy) først når de er to og et halvt til tre år gamle (Mahler, 1966; Mahler et al., 1975). 

Libidinøs objektkonstans vil i denne sammenhengen si at barnet har et stabilt, relativt 

integrert bilde av mor intrapsykisk, som ikke endrer seg selv om barnets situasjon endrer 

seg18. Vi kan tenke oss at dersom barnet begynner i barnehage før det har objektkonstans, vil 

ikke bildet av mor være stabilt, men vil endre seg etter hvordan barnet oppfatter mor. Når 

barnet har vært i barnehagen hele dagen, forlatt av mor, kan man tenke at bildet av mor endrer 

seg fordi barnets følelser endrer seg. Ved barnehagestart etter at barnet har oppnådd 

objektkonstans, kan man i tråd med Mahler tenke at barnet i større grad vil beholde et stabilt, 

godt bilde av mor intrapsykisk, uavhengig av hvordan dagen i dag har vært. Slik kan barnet 

søke trøst og trygghet i den internaliserte moren, selv om den fysiske moren ikke er 

tilgjengelig. 

 

Vi kan anta at mange mødre gjør denne prosessen vanskelig for barna sine selv om de er til 

stede. For mødre som ikke vil slippe barnet ut av symbiosen, eller som ubevisst oppfatter 

barnets individuasjon som en avvisning, kan det tenkes at barnehagen kan vise barnet at det 

finnes noe annet enn mor, noe annet enn mors måte å gi trygghet og omsorg på, og at det kan 

være til hjelp for at barnet kan oppdage seg selv som en avgrenset person. Igjen er det 

allikevel problematisk at overgangen blir så brå. Dersom barnet ikke oppfatter seg selv som et 

adskilt, fullstendig menneske og ikke tror at det kan overleve uten mor, kan det tenkes at 

barnehagestarten vil være en overveldende erfaring for barnet.  

 

I tråd med Mahler kan man si at separasjons- og individuasjonsprosessen bør få skje i barnets 

eget tempo. Vi kan tenke at det er viktig at barnet får tre ut av symbiosen med mor på en 

skånsom måte. Dersom man prematurt kutter bånd mellom mor og barn, kan man tenke seg at 

barnet må gjøre noe for å kompensere for tapet av mor. Jeg skal nå se barnehagebarnet i lys av 

Fairbairns teori. Denne kan gi oss flere tanker om de intrapsykiske konsekvensene 

barnehagestarten kan tenkes å gi, og mekanismene bak disse. 

 

                                                 
18 Killingmo (1988, s. 364) definerer objektkonstans som ”evne til å opprettholde en stabil mental representasjon 
av en person uavhengig av om personen er fysisk til stede og uavhengig av svigninger i behovstilstanden”. 

 40



Avvisning og tilbaketrekning. 

Barnehagebarnet i lys av Fairbairns objektrelasjonsteori om personlighet. 

 

Når barnet ikke føler seg elsket og forstått, skjer det ifølge Fairbairn en tilbaketrekning av det 

sårbare, følsomme, lengtende og villende hos barnet. Alle barn vil i mindre eller større grad 

oppleve avvisning, uavhengig om de går i barnehage eller ikke. Det er ikke slik at alle barn 

blir møtt, tålt og forstått av foreldrene sine hele tiden. Når jeg skal tolke barnehagebarnet og 

barnehageforskningen i lys av Fairbairn, er det ikke slik at jeg tenker at barnehagen er den 

faktoren som er avgjørende for barnets utvikling. Denne oppgaven handler ikke om hva som 

er den viktigste faktoren i barnets utvikling, men om hvordan vi kan tenke rundt hvordan 

barnehagen kan tenkes å påvirke noen barn.  

 

Fairbairn opererer i liten grad med alder, men man tenker seg at store deler av dannelsen av et 

begynnende selv skjer det første leveåret19. Man kan si at grunnlaget for dannelsen av 

personlighetsstruktur allerede er etablert når barnet begynner i barnehage ved ettårs alder. 

Dersom barnet frem til barnehagestart har forholdt seg til en sensitiv mor, kan man tenke seg 

at det opprinnelige selv for det meste er intakt. Men dette opprinnelige hele selv 

karakteriseres av Fairbairn som et svakt selv, som ved frustrasjon knekker sammen og spalter 

av uhåndterlige deler (Nævestad, 1996). Man kan altså tenke seg at ettåringen dermed har et 

ganske intakt opprinnelig ego, -som er skjørt. Barnet tror fortsatt at det elskes og tåles med 

hele seg, og at det kan kreve tilfredsstillelse uten å miste mors kjærlighet. Fairbairn gir oss, 

som allerede nevnt, få holdepunkter hva angår alder. Men i forhold til moderne forskning20 

gir det mening å tenke at barnets utvikling er mest påvirkelig den første tiden, og at etter hve

som mennesket vokser opp, må det større påvirkninger til, i den ene eller andre retning, for å 

endre dets utviklingssti. Sannsynligvis tenkte også Fairbairn selv slik, og det er meningsfylt å 

tenke slik om utviklingen av intrapsykisk struktur.  

rt 

                                                

 

Hvis vi tenker oss en ettåring med en kjærlig og sensitiv mor, vil han ha et intakt opprinnelig 

ego og en omnipotent selvopplevelse. Han vil kreve tilfredsstillelse (som hos Fairbairn 

handler om tilfredsstillende kontakt med det primære objektet), og han vet at ”mor elsker meg 

og det jeg har å gi, uansett”. Dette er grunnlaget for en måte å relatere på, basert på 

 
19 Ulike perspektiver har ulike oppfatninger om når og hvordan barn opplever å ha et selv, og de har også ulike 
definisjoner av hva et selv er. Jeg vil ikke gå inn på en slik diskusjon her. 
20 Jeg tenker her på både spedbarnsforskning, utviklingspsykologien generelt og nevropsykologisk forskning. 
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kjærlighet, -vissheten om at han er verdt å elske, og at han selv har en vakker kjærlighet å gi. 

Så langt i livet er det slik verden har sett ut for ham. Han er vakker i seg selv, med hele seg. 

Han har en oppfatning av verden som et trygt, godt og vakkert sted, og om seg selv som 

elskverdig. Og så skal han i barnehagen. Vi tenker oss nå at strukturen hans er skjør, både 

fordi han har sitt svake opprinnelige ego intakt, og fordi han bare er ett år. Vi går altså ut ifra 

at den intrapsykiske strukturen hos en ettåring ennå ikke er konsolidert. Nettopp derfor, vil 

noen hevde, er det på tide å få barnet i barnehage, slik at barnet ”sosialiseres”. Man kan 

hevde, ut ifra for eksempel et behavioristisk perspektiv, at barnet må lære å tilpasse seg, lære 

å innordne seg et liv som en deltaker i et samfunn. Det er bare bra for barnet å lære at det ikke 

er ”kongen på haugen”. Men vi tenker oss altså her, i lys av Fairbairns objektrelasjonsteori, at 

det ikke er slik. Vi tenker oss at dersom barnet beholder sin vitalitet intakt, vil det selv søke 

utover og oppdage verden utenfor på eget initiativ. Barnets ønske er å være i en gjensidig 

hengivenhetsrelasjon, og i denne relasjonen kan vi tenke oss at ønsket om å gi, om å gi noe 

tilbake, danner grunnlaget for empati, og for en gradvis reduseringen av omnipotensen, i 

barnets eget tempo, slik at barnet kan bevare både seg selv og verden som god.  

 

Hva skjer med barnet i barnehagen? Hva skjer når barnet forlates av mor? Barnet har nå vært 

ni måneder inni mors kropp, og tolv måneder i tett kontakt med mor. Det kjenner mors 

stemme, lukt, hud, bevegelser, reaksjoner og følelser. Mor er ankerfestet i verden, tryggheten. 

Nå går mor. ”Mor forlater meg”. Barnet gråter etter mor, men for kanskje første gang erfarer 

barnet at mor ikke kommer og trøster, mor bare går sin vei! Dette må karakteriseres som en 

svært frustrerende situasjon for barnet. Dette er en helt ny opplevelse for det lille barnet som 

aldri før har blitt forlatt av mor på denne måten21.  

 

Slik kan man si at barnehagestarten oppleves som frustrerende (og man kan kanskje kalle det 

traumatiserende) for barnet. Man kan tenke seg at noe fundamentalt forandres inni barnet; 

”mor forlater meg, mor er ikke god, mor er ond”. Et barn kan ikke tåle å ha en ond mor, for 

barnet trenger moren sin. Derfor skjer en avspaltning av denne onde, avvisende siden av mor. 

slik kan mor beholdes som ”god” for barnet på et bevisst nivå. Fortrengt til det ubevisste er nå 

”den onde mor”, og delene av selvet som så sårt trenger henne. Fairbairn skriver at for et barn 

er det bedre å være ond i en god verden, enn god i en ond verden (Fairbairn, 1943/1952). 

Derfor vil barnet internalisere det onde, for å beholde verden som god. Slik kan man tenke seg 

                                                 
21 Barnet kan naturligvis ha blitt passet noen timer av besteforeldre og lignende forut for barnehagestart. 
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at barnet tilpasser seg barnehagen, -det lærer å klare seg uten mor, det vender seg til de andre 

voksne, til å omgås barna, til å være én av mange. Men det tror ikke lenger på seg selv som 

god på samme vis. Ubevisst sniker seg inn på barnet en følelse av å ikke være god nok, ikke 

være elskverdig. ”Det må være noe galt med meg, siden mor ikke vil være sammen med 

meg”. 

 

Dersom store deler av ego spaltes av, vil barnet gjøre en følelsesmessig tilbaketrekning fra 

verden. Sviket ved å bli forlatt kan gjøre det risikabelt å trenge noen. Barnet blir 

følelsesmessig overlatt til seg selv når den som pleier å trøste, går sin vei. Tryggheten som lå i 

at mor alltid er der, tilgjengelig, den forsvinner, og barnet må klare å handskes med sine egne 

følelser selv. De delene av det etterlengtede morsobjektet som ikke tilfredsstiller barnets 

lengsel (det frustrerende objekt) fortrenges til det ubevisste sammen med delen av ego som 

lengter, men ikke tilfredsstilles (det libidinøse ego). Det er altså behovet for mor som 

fortrenges. For barnet oppleves det som at selve behovet forsvinner. Slik vil noen barn 

”tilpasse seg” barnehagen, og slutte å gråte når mor går, -”jeg trenger deg ikke”.  

 

På overflaten ser vi et barn som har tilpasset seg, et friskt, veltilpasset barn som har lært å 

slutte å gråte når mor går. Vi kan ikke se på atferden at det er noe galt, så det kan være fort 

gjort å tolke dette dit hen at barnehagen ikke får negative konsekvenser for barnet, -for det ser 

jo ikke slik ut, det finnes ingen målbare symptomer. Sett i lys av Fairbairns teori, kan vi 

derimot tolke dette på en annen måte. Vi tenker oss at barnet opplever mor og far som gode, 

og seg selv som stor og mestrende. Men i barnets ubevisste ligger nå de infantile behovene for 

å bli tatt vare på, behovet for å få den tryggheten som en kontinuerlig tilgjengelig, kjærlig 

voksen skulle gitt. Barnet har godtatt avvisningen, og identifiserer seg med dette aspektet ved 

foreldrene. På samme måte som mor har avvist barnet, vil barnet selv avvise sine egne 

lengsler og behov for å bli tatt vare på, for å få lov til å være liten og svak. 

 

Noen barn vil fortsette å gråte en stund. Man kan tenke seg at relasjonen mellom mor og barn 

har vært så sterk (dvs. mors sensitivitet har vært forutsigbar) at det tar tid før barnet slutter å 

forvente av mor at hun skal komme tilbake og trøste det. Slik kan man se på protesten ved 

atskillelse som et tegn på at det libidinøse fortsatt er aktivt, barnet strekker seg etter mor i 

forsøk på å nå henne, på å få henne tilbake. Hver morgen gjentas dramaet; barnet hyler, mor 

går, barnet gråter seg sårt gjennom sorgen over moren som forlater det. Barnet vil etter en tid 

slutte å forvente at mor skal komme tilbake og trøste det.  
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Et brudd i relasjonen? 

Man kan lure på om det å bli forlatt av mor, gjør at det skjer et slags brudd i relasjonen. Man 

kan tenke seg at relasjonen blir annerledes, fordi situasjonen er annerledes. Når mor ikke er 

tilgjengelig hele tiden, er det sannsynlig at barnets forventinger til mor forandrer seg. 

Allikevel vil det fortsatt være en relasjon mellom mor og barn, denne kuttes jo ikke av, så slik 

sett blir det misvisende å snakke om et brudd i relasjonen. Spørsmålet blir kanskje på hvilken 

måte relasjonen forandrer seg, og hvilke konsekvenser dette får for barnet. I forhold til 

Fairbairns objektrelasjonsteori kan man argumentere for at en diskusjon om hvorvidt 

barnehagestarten representerer et brudd i relasjonen til mor, er uinteressant. Barnet vil kjempe 

med alt det har av midler for nettopp å beholde relasjonen til mor. I tråd med 

objektrelasjonsteori kan man altså si at barnet vil rette frustrasjonen andre steder, eller 

fortrenge den, slik at relasjonen ikke brytes. Ved å fortrenge selve behovet for mor, kan barnet 

fortsatt holde mor som god, han kan fortsette å se på relasjonen til mor som god, for han 

fortrenger de behovene som ikke kan dekkes. 

 

To tenkte eksempler.  

Når man finner målbare forskjeller i atferd på gruppenivå, sier det oss at det sannsynligvis i 

tillegg finnes mange barn med problemer som ikke er målbare. Å utagere er én måte å reagere 

på. Man kan tolke slik atferd på flere måter, og atferden kan være uttrykk for ulike indre 

problemer. Men man kan tenke seg at et barn som viser aggressiv atferd ikke føler seg hørt og 

sett kun ved å vise på en moderat måte hvordan det føler. Det må ta i bruk sterkere 

virkemidler, for det blir ikke møtt ellers. For å illustrere dette, kan vi tenke oss en typisk gutt 

med atferdsproblemer. Hvor kommer denne aggresjonen fra? Fairbairn så på aggresjon som 

en reaksjon på frustrasjon, hovedsakelig i forhold til omsorgsgiverne. Når vi ser den sinte, 

lille gutten i barnehagen, kan vi lure på hvem han egentlig er sint på. Hvorfor reagerer han 

med voldsomme utbrudd på små ting? Det er nærliggende å spørre seg om han egentlig er sint 

på mor som gikk sin vei. Mor som bare forlot ham, selv om han viste henne hvor mye han 

ønsket henne og trengte henne. Hun bare gikk. Men han kan jo ikke hate mor, for han trenger 

henne fortsatt. Vi tenker oss således at han har fortrengt det avvisende aspektet ved mor, og 

det eggende, men frustrerende ved henne, og dermed fortsatt kan beholde mor som god. I det 

underbevisste ligger nå hatet knyttet til mor som en kraft som påvirker ham og som kommer 

til syne når han opplever frustrasjon. 
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Likeledes kan vi tenke oss den typiske stille, lille jenta (for å følge opp kjønnsstereotypiene), 

som ikke utgjør noe problem for de voksne. Hun lager lite bråk, hun er selvstendig og klarer 

seg mye alene. Hun gjør lite krav på de voksnes oppmerksomhet, og oppfattes som 

veltilpasset av de voksne. Hvordan er det egentlig inni henne? At hun ikke lager bråk, betyr 

det at hun har det bra? Hvordan skal hun fylle det tomrommet som mor etterlater seg når hun 

går? I tråd med Fairbairn kan vi tenke oss at hun har spaltet av den onde delen av 

morsobjektet som forlater henne hver morgen. Slik kan mor fortsatt være god. Ved å 

introjisere mors avvisning, avviser hun nå sine egne infantile behov. Behov for trygghet og 

støtte, behov for å være liten, og å motta, skyves vekk. På samme måte som mor avviser 

jentas behov for trøst og kontakt, avviser også jenta disse behovene i seg selv, og hos andre.  

I tillegg til denne avvisende delen av moren, spaltes av det aspektet som er eggende, men 

utilfredsstillende. Sammen med denne fortrenges også den delen av henne som så sårt trenger 

mor, som er avhengig av mor. Hun trenger ingen, hun klarer seg selv. Hun blir fort stor og 

flink og mestrende. 

 

Man kan tenke seg at et barn som tidlig blir gjort uavhengig, nok kan synes selvstendig, men 

allikevel vil være følelsesmessig umoden i sin uavhengighet. Intrapsykisk kan man tenke seg 

at dette skjer ved at de fortrengte delene av ego ikke er tilgjenglige for modning og uvikling 

så lenge de holdes ubevisste (Nævestad, 1996). Slik blir selvtilstrekkeligheten en form for 

forsvar mot de dypere behovene for omsorg og kjærlighet. Den er et resultat av en prematur 

utvikling, der barnet utvikler strategier for å overleve, i stedet for at det får modnes i sitt eget 

tempo, og dermed kan utvikle en stødig struktur. Man kan tenke seg at barnets utvikling og 

separasjonsprosess går sin gang av seg selv, dersom miljøet eller foreldrene er gode nok og 

barnet føler seg trygt (J. Bowlby, 1973; Mahler et al., 1975; Winnicott, 1971). Dersom det 

opprinnelige ego forblir relativt helt, med sine libidinøse krefter tilgjengelig, kan man tenke 

seg at denne kraften vil drive barnets utvikling og søken etter opplevelser, erfaring og 

mestring. I stedet for at miljøet krever at barnet tilpasser seg, kan barnet selv ønske å inngå i 

relasjoner, og ønske å være en del av noe. Drivkraften vil da være et indre ønske om kontakt 

med andre mennesker, ikke en ytre, påtvunget tilpasning.  
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Barnehageforskningen i lys av Fairbairns objektrelasjonsteori. 

 

Når jeg har omtalt barnehageforskningen, har jeg snakket om tre ulike (men overlappende) 

grupper barnehagebarn. Noen studier har vist at det er høyere forekomst av utrygg tilknytning 

blant barnehagebarn enn hjemmebarn. Disse studiene har målt effekten av barnehagestart i 

barnets første leveår, og faller strengt tatt utenfor denne oppgavens rammer. I denne delen vil 

jeg allikevel se hvordan vi kan tenke rundt sammenhenger mellom utrygg tilknytning og 

fravær av mor, selv om det ikke foreligger overbevisende evidens for at barnehagestart i 

barnets andre leveår får konsekvenser for tilknytning.  

 

Vi kan si at barnehagebarna med utrygg tilknytning er én gruppe barn jeg omtaler i denne 

oppgaven. En annen gruppe er barnehagebarn med atferdsforstyrrelser/dårlig tilpasning, og en 

tredje gruppe jeg nevner er barnehagebarna uten målbare symptomer. Jeg vil nå se på disse 

gruppene på nytt, i lys av Fairbairns teori. 

 

Barnehagebarna med utrygg tilknytning. 

Man kan si at tilknytningsatferd handler om hvilke forventninger barnet har til 

omsorgspersonen. Barnet har en forventning om å få trøst og trygghet når det trenger det; 

omsorgspersonen er en trygg base (J. Bowlby, 1988). Når mor går ifra barnet sitt i 

barnehagen, mens barnet protesterer mot å bli forlatt, kan man tenke seg at det gjør noe med 

barnets forventninger til mor. ”Hun kommer ikke og trøster meg selv om jeg viser henne at 

jeg trenger henne”. Med Fairbairns terminologi vil dette kunne sies å være frustrerende for 

barnet. Mor kan ikke tilfredsstille behovet for kos, trøst, omsorg og kjærlighet i denne 

situasjonen. Som nevnt tidligere, er det kun en teoretisk mulighet at mor alltid er 

tilfredsstillende; -alle barn vil oppleve frustrasjon. Man tenker seg at det er graden av opplevd 

frustrasjon, som er avgjørende for om barnet utvikler patologi. Graden av opplevd frustrasjon 

i denne situasjonen vil variere, men man kan tenke seg at for barn med et helt opprinnelig 

selv, vil denne situasjonen være frustrerende. Å bli forlatt av mor i stedet for å få trøst, vil 

være en belastning for tilknytningen nettopp fordi mor gjør det motsatte av hva barnet har 

behov for22. Barnet ønsker trøst, men mor går. Slik er fenomenet utrygg tilknytning hos 

barnehagebarn på en måte selvforklarende. Sett i lys av Fairbairns teori, kan man tenke seg at 

det søkende, og trengende hos barnet etter hvert dør litt hen, det fortrenges til det ubevisste, 

                                                 
22 Det kan diskuteres hvorvidt dette er et behov som nødvendigvis bør dekkes. Spørsmålet er om barnet trenger 
mor, eller om det ønsker mor. 
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fordi det blir for uutholdelig for barnet å kjenne på det intense behovet for mor, og å samtidig 

bli forlatt av denne moren. Barnet slutter å vedkjenne seg at det trenger mor. Barnet lærer å 

klare seg selv, å klare seg uten mor.  

 

Å bli forlatt av mor kan av barnet oppleves som en avvisning. En avvisning av barnet selv 

(”mor forlater meg, jeg er ikke ønsket”), og en avvisning av barnets krav som noe urimelig 

(”jeg har et intenst behov for mor nå, men hun bare går, altså må det være meg og mitt behov 

det er noe galt med”). Barnet blir på denne måten selvtilstrekkelig og selvstendig, og på det 

bevisste plan vil det være overbevist om at det ikke trenger mor. Man kan si at barnet lærer å 

klare seg selv, og at dét gir selvtillit og mestringsfølelse. I denne teorien tenker man seg 

derimot at behovet for mor ikke forsvinner, men at det fortrenges, og dermed ligger i det 

ubevisste og utøver sin kraft på et ubevisst plan. Man kan tenke seg at barnet blir mestrende, 

og at det har tillit til egne ressurser, men at det ikke føler seg verdifull bare i kraft av å være 

seg selv. Man kan tenke seg at slike barn blir avhengige av ros, og at de kan føle seg verdt å 

elske dersom de presterer og gjør noe som viser at de er verdt andres kjærlighet. Barnet vil 

identifisere seg med den avvisende moren, og dermed utvikle en del av ego, -som på sammen 

måte som mor, vil avvise behovet for trøst, trygghet og kjærlighet. Det er denne delen 

Fairbairn kaller det antilibidinøse ego. Det antilibidinøse ego vil kunne gå til angrep på 

svakhet og behov barnet vil ha i forhold til andre mennesker, og det vil se på svakhet hos seg 

selv og hos andre med forakt og avsky. Slik kan vi se at utrygg tilknytning hos barnehagebarn 

kan forklares og tolkes i lys av objektrelasjonsteori. Vi kan forklare mulige mekanismer bak 

den tilknytningsatferden vi kan observere. Dette barnet vil kunne se ut til å tilpasse seg 

rimelig greit i barnehagen. Det løper rett av gårde, og bryr seg tilsynelatende ikke så mye om 

at mor går sin vei. Når det blir hentet på slutten av dagen, vil det kanskje protestere mot å bli 

med hjem. Kanskje er det litt tøft i lek, men er et barn som er lett å ha med å gjøre fordi det 

krever lite av de voksne i barnehagen, og sjelden sutrer når det er slitent, eller gråter når det 

slår seg. Det er stadig i aktivitet, og sitter ikke lenge stille på fanget. Det skal ut og gjøre 

noe23. 

                                                 
23Dette er også i tråd med Mahler, Pine og Bergmanns (1975) observasjoner av hvordan barn omsetter sorg og 
tristhet til fysisk aktivitet. De foreslår hyperaktivitet som et tidlig forsvar mot uhåndterlige følelser, og legger til 
grunn at det krever egostyrke å bære sorg.  
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Barnehagebarna med atferds- og tilpasningsproblemer. 

Hvordan kan man tenke rundt funnene fra barnehageforskningen som sier at barnehagebarn 

får mer atferdsproblemer og tilpasser seg dårligere? Dette er barn som er ulydige, aggressive 

og til dels voldelige. I et intrapsykisk perspektiv kan man tenke seg at mye har skjedd inni 

barnet før det begynner å utagere. Et barn med atferdsproblemer viser et alvorlig symptom. 

Hvorfor utagerer det? Hva er det som har skjedd i barnets indre?  

 

I objektrelasjonsteori tenker man seg at barnet er født primært objektsøkende, det primære 

behovet er å være i tilfredsstillende kontakt med andre mennesker, først og fremst med mor. 

For å illustrere dette kan vi nå se for oss et barn som viser aggressiv atferd. Vi kan tenke oss 

at barnet er frustrert, frustrert fordi det ikke er i tilfredsstillende kontakt med andre. Å være 

provoserende kan være en måte å søke kontakt på. Å vise aggresjon kan være barnets måte å 

vise verden hvor frustrert det virkelig er. Så hvor hører egentlig sinnet og frustrasjonen 

hjemme? Man kan tenke seg at barnet har grått når det har blitt forlatt i barnehagen, og at 

dette ”sviket” fra mors side har vært frustrerende for barnet. Fairbairn tenkte seg aggresjon 

som en instinktiv reaksjon på frustrasjon (Nævestad, 1996). Slik kan vi se barnets aggressive 

atferd som en reaksjon på frustrasjonen over den utilfredsstillende relasjonen til mor. Fordi 

behovet for mor, og det avvisende aspektet ved mor er fortrengt, retter ikke barnet 

aggresjonen direkte (eller utelukkende) mot mor. Sinnet oppleves å komme fra barnet, mot alt 

og ingenting, barnet bare er sint. Man kan tenke seg at barnet føler seg frustrert og sint, uten å 

vite egentlig på hvem, eller hva det skal gjøre for å overkomme frustrasjonen. Man kan tenke 

seg at aggresjonen både introjiiseres og utageres; utageres ved at barnet viser aggressiv atferd, 

og introjiseres ved at det vender sinnet innover, mot seg selv. Det opplever ikke seg selv som 

god, som en vakker person med god kjærlighet det kan gi til andre, og som andre vil ta imot.  

 

Barnehagebarna uten observerbare symptomer. 

Ut ifra den forskningen som er gjort, kan man si at det er en stor gruppe barn som ikke viser 

synlige tegn på at det å gå i barnehage er uheldig for dem. Det er flere måter vi kan tenke 

rundt dette på. Barn er forskjellige, og noen er fra fødselen av mer sårbare enn andre barn. De 

sover kanskje dårligere, lar seg ikke så lett trøste, kommunikasjonen mellom barnet og 

foreldrene kan være vanskelig, osv. Andre barn er mer robuste, og er lette å tilfredsstille. De 

kan gjøre hvem som helst til strålende foreldre, og skaper gode trygge relasjoner. Vi tenker 

oss nå et slikt barn. Dette barnet har en måte å være på, som gjør at både voksne og barn 

trives sammen med det. Et slikt barn vil antagelig tåle barnehagen godt. Vi tenker oss at det i 

 48



utgangspunktet er trygt tilknyttet til en sensitiv mor. Mor bruker god tid på tilvenningen i 

barnehagen, og utvikler selv en relasjon til de voksne. Barnet får venne seg til å være sammen 

med de nye voksne sammen med mor, før mor gradvis, og på en skånsom måte lar barnet 

være i barnehagen alene. Vi tenker oss at dette barnet er et pent barn, som smiler og ler mye. 

Når det slår seg eller blir utrygt, søker det trøst hos de voksne. Da lar det seg lett roe ned. 

Barnet binder seg til nye voksne og i disse relasjonene vekker barnet gode følelser også i de 

voksne. I en barnehage med høy kvalitet; utdannet personale og ikke for mange barn pr. 

voksen, kan dette gå ganske bra. Slik kan vi tenke oss at noen barn tåler barnehagen godt. De 

blir trygge voksne, med vitalitet og omsorgsevne og empati. På den annen side kan vi 

samtidig spørre oss hvordan disse barna kunne ha blitt hvis de hadde fått mer tid hjemme 

sammen med mor. De har ikke tatt skade av barnehagen, men har de hatt en optimal 

utvikling?24  

 

Man kan også tenke seg at noen av de tilsynelatende veltilpassede barna, ikke har det så bra 

inni seg som det ser ut som utenpå. Kanskje har de tilpasset seg dagen i barnehagen, de leker 

og spiser og adlyder. De er vanlige, greie barn. Man kan lure på om slike barn allikevel bærer 

en usynlig sorg inni seg. En sorg over at mor ikke er der, en sorg over at mor gikk, i stedet for 

å komme og trøste. Tilknytningen kan kanskje fortsatt være trygg, allikevel kan man tenke 

seg at noe av det uforbeholdne tillitsfulle, søkende og trengende forsvinner, det fortrenges til 

det ubevisste. Man kan lure på hvordan det oppleves for barnet å bli forlatt dersom mor ellers 

er sensitiv og omsorgsfull, og tilknytningen er god. Å bli forlatt av mor på denne måten står 

slik i kontrast til barnets opplevelse av en ellers så trygg og god mor. Hvordan forstår barnet 

dette? Hvis vi tenker at barnet tillegger alle handlinger en relasjonell mening, vil det tillegge 

mor en intensjon også i denne sammenhengen. ”Jeg vil til mor, men hun vil ikke ha meg, hun 

vil ikke ta meg imot”. Det blir uutholdelig at mor kan være ond, så det avvisende ved mor 

internaliseres og fortrenges. Det avvisende ved mor blir i stedet noe avvisende i barnet selv, 

og barnet kan begynne å tvile på sin egen verdi og elskverdighet. 

 

Onde internaliserte objekter vil ligge fortrengt til det ubevisste, men selv om de ikke ligger 

tilgjengelig for bevisstheten, tenker man seg at de allikevel kan ha påvirkningskraft. Hos barn 

som får være sammen med foreldrene sine, vil løsrivningsprosessen skje av seg selv. Etter 

                                                 
24 Her kommer vi igjen inn på distinksjonen mellom en diskusjon om optimal utvikling og en diskusjon om 
utvikling av patologi (jmf. diskusjon under avsnittet: Barnehageforskningen; Oppsummering og diskusjon av 
empiri; En ubetydelig forskjell?). 
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hvert som barnet modnes vil det på eget initiativ søke ut i verden, og det vil skje en gradvis 

separasjons- og individuasjonsprosess (Mahler et al., 1975). Når barnet begynner i barnehage 

når det er ett år, kan ikke denne prosessen skje gradvis, på barnets premisser. Det tvinges til å 

takle separasjon fra mor, ved at mor forlater barnet, ikke ved at barnet kan tørre å gi mer slipp 

på mor. Man kan lure på hva dette gjør med individuasjonsprosessen hos barnet. Ved at mor 

er fysisk til stede som en trygg base (J. Bowlby, 1988), kan barnet tørre å utforske den fysiske 

verden og samtidig sin egen psykiske individualitet, nettopp fordi det kjenner seg sikker på at 

det finnes en retrettmulighet. Situasjonen blir en annen når barnet kastes ut i verden, før 

individuasjonsprosessen har fått gå sin gang. Det blir nødt til å klare seg uten den fysiske 

tilstedeværelsen til mor, samtidig som det ikke ennå er en psykisk realitet for barnet at det er 

et eget atskilt menneske som kan leve uten mor. Man kan tenke seg at det for barnet føles som 

om det mangler en bit av seg selv, som om det ikke er helt. Slik kan man lure på om den 

fysiske atskillelsen hemmer individuasjonssprosessen, og gjør at barnet i større grad motsetter 

seg løsrivelse. Det har ikke fått dekket sitt behov for omsorg og trygghet, det er fortsatt sultent 

på kjærlighet og total tilstedeværelse av kjærlighetsobjektet.  

 

Jeg har her vist en måte å tenke omkring barnehagen på. Som nevnt innledningsvis, er dette et 

teoretisk bidrag, og således ikke basert på empiriske undersøkelser. Dette er allikevel en måte 

å tenke på som mange klinikere finner nyttig. Ved å dra objektrelasjonsteori inn i denne 

oppgaven har jeg forsøkt å forstå den intrapsykiske utviklingen hos barnet, jeg har forsøkt å 

forstå barnets utvikling på et dypere nivå. Dette kan for noen fortone seg som uviktig og 

uvitenskapelig. Jeg forsøker heller ikke å si mer enn man har grunnlag for å si, når man tenker 

ut ifra psykoanalytisk teori. Allikevel synes jeg at dette er et nyttig perspektiv. Det er etter 

min oppfatning noe langsomt, grundig og ettertenksomt over psykoanalytisk teori. I sterk 

kontrast til mange andre områder i samfunnet vårt, om man snakker om fag eller politikk. 

Raskt, effektivt, anvendelig og lett forståelig skal det være. Her har jeg gjort et forsøk på å 

kreve plass til ettertanken, gjort plass til noe så lite sikkert og lite sort-hvitt, som å presentere 

en måte å tenke omkring dette på. 
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Implikasjoner for organisering av barnepass. 

 

På bakgrunn av det jeg har presentert i denne teksten, kan man lure på om det for noen barn 

kan være tidlig å begynne i barnehage når de er ett år gamle. Hvis man skulle hatt et tilbud til 

barn mellom ett og to år, som var der for barnas skyld, kunne man tenke seg et møtepunkt der 

barn kan møte andre barn, men hvor foreldrene er med. Slik kan barnet utforske verden i sitt 

eget tempo, samtidig som det har trygghet i at mor eller far er tilgjengelig.  

 

Ikke alle mødre trives like godt hjemme. Man kan tenke seg at det for noen barn vil være 

bedre å være i barnehagen selv om de kommer fra en ressurssterk familie, dersom mor 

egentlig skulle ønske hun var på jobb. Problemet med å lage ordninger som skal passe for alle 

familier, er at familier er ulike. Om det er mor eller far som ønsker å være hjemme, og hvor 

lenge de ønsker å være hjemme er forskjellig. Man kan tenke seg at kvaliteten på 

hjemmemiljøet vil påvirkes av hvordan foreldrene synes det er å være hjemme, og om 

foreldrene selv synes hverdagen er tilfredsstillende. Dessuten kan man lure på om noen 

foreldre ville funnet det mer verdifullt å være hjemme i barnets andre leveår, dersom det var 

bredere oppfatning om at det kan være en ressurs for barn å være mer sammen med foreldrene 

sine, også i denne alderen.  

 

Noen å knytte seg til. 

Hvis vi må forholde oss til at barn begynner i barnehage når de er ett år, kan vi se om det er 

noe som kan gjøres for at det å gå i barnehage blir en så liten belastning for barnet som mulig. 

Vi har allerede vært innom barnehagens kvalitet. I dét ligger blant annet antall voksne og de 

voksnes utdanning. For barnet er det avgjørende at det er en voksen tilgjengelig når barnet 

trenger trygghet, og det må derfor være nok voksne tilgjengelig. Karin Grossmann, som har 

forsket på tilknytning i en årrekke, har utviklet et opplæringsopplegg for barnehagen om 

hvordan den kan organiseres slik at barna kan ha en trygg base (K. Grossmann, kursforedrag, 

17. oktober 2007)25. Hun foreslår at barnet har én fast voksen å forholde seg til. Opptil tre 

barn pr. voksen26. Hun sier at den voksne alltid må være tilgjengelig for barna sine, for 

eksempel ved å bli sittende på ett bestemt sted på gulvet. Slik kan man ifølge Grossmann 

                                                 
25 Kurset ”Forskningsbasert kunnskap om barnehagetilbud til små barn” ble arrangert av RBUP øst og sør. Karin 
Grossmann holdt et foredrag med tittelen: ” Sensitive care for children under 3 in group settings - demonstrated 
by video-scenes”. 
 
26 Richard Bowlby, leder for ’Soho Family Centre’, sier at man i Soho-modellen tar utgangspunkt i at én voksen 
kan ta seg av tre barn under 5 år, dersom kun ett av barna er under 18 mndr gammelt (R. Bowlby, 2007).  
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ivareta barnets behov for en forutsigbar, trygg base, og barnet kan dermed eksplorere fritt, 

men returnere til basen når det har behov for trygghet (jmf. J. Bowlby, 1969). Det er sikkert 

flere måter man kan organisere dette på, men uansett bør alle som jobber i barnehage ha 

grunnleggende kunnskap om tilknytning, slik at barnets behov for et morssubstitutt kan 

ivaretas. Man kunne tenke seg et obligatorisk opplæringskurs for alle som jobber i barnehage, 

så vel assistenter som ledere og pedagoger.  

 

Viktigheten av å ha én fast person å forholde seg til, illustreres i Joyce og James Robertsons 

klassiske, dokumentariske filmer om John og Jane27 (Robertson & Robertson, 1968, 1969). 

Dette er en annen type separasjon enn den barnehagebarn utsettes for. Forskjellen på Johns og 

Janes reaksjoner kan allikevel brukes til å synliggjøre betydningen av å ha én fast person å 

forholde seg til.  

 

John var en 17 mnd gammel gutt som var lett å ha med å gjøre. Han hadde en sensitiv mor, og 

var trygt tilknyttet. Da mor skulle på sykehuset for å få sitt andre barn, ble John midlertidig 

plassert på et barnehjem. Barnehjemmet var organisert slik at pleierne kom og gikk, de var 

relativt mange, og de hadde ikke spesielt ansvar for noen av barna. John hadde derfor ikke 

mulighet til å knytte seg til én person, for selv om det var kjente pleiere på vakt, var det ikke 

nødvendigvis disse som stelte ham. Han var på barnehjemmet i ni døgn, og fikk regelmessig 

besøk av faren sin som var innom på korte visitter. Opptakene viser Johns hjerteskjærende 

reaksjoner når faren forlater ham. Han er helt utrøstelig. Ellers trekker han seg tilbake, 

overveldet av sine egne følelser og uten mulighet for å håndtere dem. De siste dagene er 

ansiktet mimikkløst og tomt, bare avbrutt av stille gråt. Han interagerer ikke med noen og er 

initiativløs og apatisk. Når moren endelig kommer for å hente ham, reagerer han ikke på 

henne. Han har ingen tillit til henne, ingen tilknytning til henne; han har trukket seg tilbake fra 

verden, han er ”detached” (frakoblet), som Robertson og Bowlby kalte det (J. Bowlby, 1980). 

Vi ser en gutt som er forlatt, følelsesmessig er han helt alene i verden. 

 

Filmen om Jane viser hvordan muligheten til å knytte seg til en morsfigur kan redde barnets 

tilknytning til mor. Jane er også 17 mnd, en snill og svært veloppdragen jente for alderen. 

Hun bor hjemme hos Joyce og James Robertson i 10 dager, og knytter seg til dem. På denne 

                                                 
27 ”John, aged seventeen months, for nine days in a residential nursery”, og ”Jane, aged seventeen months, in 
foster care for ten days” (se Robertson & Robertson, 1968 og 1969 i referanselisten). 
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måten bærer hun med seg bildet av den omsorgsfulle moren, fordi Joyce Robertson fyller 

denne rollen mens moren er borte. Selv om Jane er så liten at hun ikke kan fremkalle bildet av 

sin egen mor når hun er borte så lenge, kan man i tråd med psykoanalytisk teori tenke seg at 

følelsen av omsorgen moren har gitt henne ikke forsvinner. Allikevel ser vi hvordan Janes 

følelsesuttrykk overfor faren kjølner dag for dag når han er innom på daglige visitter. Hun er 

distansert i forhold til faren, men gråter når han går. Hun blir også gradvis vanskeligere å ha 

med å gjøre, motsetter seg av og til å bli stelt av Joyce Robertson, hun får dårligere humør, og 

trenger mer oppmerksomhet og kroppskontakt. De siste dagene er hun slapp, rastløs, 

utålmodig og aggressiv. Men tilknytningen til moren er inntakt, og når mor kommer tilbake, 

vender Jane tilbake til sitt vanlige jeg. 

 

Vi ser her hvor avgjørende det er for barn å ha én primær omsorgsgiver, en morsfigur å knytte 

seg til. Men vi ser også tydelig hvilken smerte det påfører Jane at moren ikke er der, selv om 

moren har blitt erstattet av Joyce Robertson. Det er også interessant å se at fars daglige visitter 

i begge tilfellene ikke er nok til å dempe savnet etter mor28. 

 

Disse filmene viser hvor viktig det er at relasjonen til én voksen person er kontinuerlig. Vi ser 

at korte visitter av far, ikke er nok til å opprettholde relasjonen til mor, i Johns tilfelle. 

Samtidig ser vi hvordan tilknytningen ikke får varige skader hos Jane, når hun får muligheten 

til å knytte seg til en ny sensitiv person, som kan fungere som et slags morssubstitutt mens 

mor er borte. I tråd med objektrelasjonsteori kan man tenke at det ikke bare er tilknytningen 

til mor som objekt i den ytre verden dette handler om, men om hvorvidt objektrelasjonen (i 

den indre verdenen) opprettholdes. Man kan si at når barnet mister muligheten til å binde seg 

til én person, kan det se ut til at evnen til å knytte seg på et vis skades. Barnet kan bli 

relasjonsskadet, ved at det mister evnen til å inngå i slike relasjoner. 

 

Dette støtter opp under tanken om at det er viktig at barnet i barnehagen kan knytte seg til én 

person, og at denne er kontinuerlig tilgjengelig. Det hefter mange praktiske problemer ved 

dette, og om det er gjennomførbart at barnet alltid skal være sammen med én og samme 

person i barnehagen er usikkert. Allikevel kan det tenkes at dette bør være et mål man streber 

                                                 
28 Dette er ikke nødvendigvis overførbart til norske fedre i dag. Disse filmene ble laget i 1968 og 1969, og det er 
sannsynlig, tatt samfunnsstrukturen på den tiden i betraktning, at fedrene til Jane og John hadde et mer distansert 
forhold til småbarna sine, enn det mange norske menn har i dag. John ble passert på dette barnehjemmet fordi 
mor var i barsel, noe som er uvanlig i dag, - vi tar det som en selvfølge at far (og evt. andre familiemedlemmer) 
tar seg av eldre barn når mor er borte. 
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mot. Man kan også argumentere for at alle som jobber i barnehage i det minste bør ha 

kunnskap om dette, slik at de kan møte barnas tilknytningsforsøk på en hensiktsmessig måte. 

 

Det ser ut til at barn som har minst tre sekundære tilknytningsfigurer er mer robuste og har 

bedre psykisk helse enn barn som har færre eller ingen sekundære tilknytningspersoner (R. 

Bowlby, 2007). Slik kan man tenke seg at barnehagen kan være en beskyttende faktor dersom 

barnet får knytte tilstrekkelig gode bånd til de voksne i barnehagen. Stabiliteten er i så fall 

viktig; dersom barnet bytter barnehage eller avdeling, og må knytte seg til nye voksne, blir 

situasjonen en helt annen. Studier tyder på at bytte av ikke-familiære omsorgspersoner kan 

påvirke barnet negativt, særlig gjelder dette barn med mindre sensitive mødre29 (NICHD-

ECCRN, 1997; Tran & Weinraub, 2006). Utskiftninger av ikke-familiære omsorgspersoner 

kombinert med en mindre sensitiv mor, ser ut til å kunne hemme barnets evne og vilje til å 

danne et nært bånd til moren sin (Tran & Weinraub, 2006). I tillegg kan man tenke seg at de 

voksne som jobber i barnehagen også trenger tid for å danne følelsesmessige bånd til barna. 

Etter hvert som den voksne blir mer kjent med barnet, er det naturlig å tenke seg at det 

utvikler seg et forhold mellom dem hvor også den voksne har et følelsesmessig bånd til 

barnet. Rubenstein, Pedersen og Yarrow (1977) gjorde en studie hvor de fant nettopp dette: 

dess lengre periode omsorgsgiver (”substitute caregiver”) hadde tatt seg av barnet, dess mer 

sensitiv var omsorgen, og dess mer positiv affekt viste omsorgsgiver overfor barnet 

(Rubenstein et al., 1977). Barna i denne studien var 5-6 måneder gamle, og resultatene er 

således ikke direkte overførbare til barn i sitt andre leveår. Funnene illustrerer allikevel at 

også den voksne trenger litt tid på å utvikle et følelsesmessig bånd til barnet. I forhold til 

sensitivitet og emosjonell speiling kan man tenke seg at det er av stor betydning hva slags 

følelser de voksne i barnehagen har for barnet. 

 

På bakgrunn av dette kan man si at de fleste barn fint kan gå i barnehage dersom det er trygt 

tilknyttet til mor før barnehagestart, dersom barnegruppen er liten, og det er nok personale. 

Dersom barnet får tid og mulighet til å knytte seg spesielt til én voksen person, og denne alltid 

er både fysisk og følelsesmessig tilgjengelig, kan man si at de fleste barn vil tåle barnehagen 

godt. Men det er av avgjørende betydning at barnehagen tilpasser seg til barnets behov.  

                                                 
29 Bytte av ikke-familiære omsorgspersoner ser ut til å kunne påvirke tilknytningsforholdet mellom mor og barn, 
dersom moren ikke er sensitiv (Tran & Weinraub, 2006). Kombinasjonen av lite sensitiv mor, og manglende 
stabilitet i barnehagen (for eksempel ved bytte av barnehage) øker sannsynligheten for utrygg tilknytning når 
barnet er 15 mndr gammelt (NICHD-ECCRN, 1997). Den negative effekten av manglende stabilitet synes større 
dess yngre barnet er (Tran & Weinraub, 2006). 
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Opplevelse av kontinuitet. 

For å hindre at barnet opplever barnehagestarten som et brudd i relasjonen til mor, bør 

innkjøringen i barnehagen ivareta barnets opplevelse av kontinuitet i omsorgen. Opplevelsen 

av å ha en trygg base, en fast omsorgsperson å forholde seg til, som er relativt sensitiv, må 

barnet beholde når det begynner i barnehagen. Vi kan tenke oss at barnehagestarten kan 

representere et brudd i relasjonen til mor, dersom barnet ikke kan bære med seg følelsen av 

omsorg og trygghet som mor representerer.  

 

For at barnet skal oppleve kontinuitet, må det bygges en bro i barnets indre, mellom mor og 

den nye omsorgsgiveren. Slik kan det synes viktig at både mor og den nye omsorgspersonen i 

barnehagen aktivt går inn for å bli kjent med hverandre og knytte et bånd. Man kan tenke seg 

at det er avgjørende at de tre; mor, barn og den nye omsorgspersonen tilbringer mye tid 

sammen, slik at de for barnet kan representere en triade, der den nye omsorgspersonen er en 

godkjent og inkludert del. Slik vil barnet kunne danne et bånd til den nye omsorgspersonen på 

en slik måte at tilstedeværelsen av den nye omsorgspersonen, gjør at bildet av mor kan være 

med, selv om hun ikke er tilstede. Man kan tenke seg at den nye omsorgspersonen i barnets 

indre blir en forlengelse av representasjonen av mor. Barnehagen og hjemmet blir på den 

måten ikke to separate universer for barnet, i stedet kan barnehagen bli en del av familiens 

verden. 

 

For å lykkes med dette, må innkjøringen skje i barnets tempo. Sannsynligvis er det store 

variasjoner i hvor lang tid det tar for et barn å bli trygg i barnehagen. Det vil avhenge av 

barnets personlighet, morens personlighet, den nye omsorgspersonens personlighet, hvor lett 

barnet knytter seg til nye mennesker, hvordan mor knytter seg til nye mennesker, og hvor 

raskt hun kan få tillitt til den nye omsorgspersonen, og ikke minst hvordan de tre passer 

sammen personlighetsmessig. Man kan tenke seg at noen vil passe bedre sammen, og dermed 

kan danne et følelsesmessig bånd til hverandre fortere enn andre. For noen kan dette skje på 

bare noen dager eller uker, for andre vil det kanskje ta flere uker før barnet har knyttet seg til 

den nye omsorgspersonen på en slik måte at tilknytningsbehovet blir ivaretatt, og barnet kan 

bruke den nye omsorgspersonen som en trygg base. 
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Kommunikasjonen med barnet. 

Et annet moment som er viktig i forhold til at barnet må ta avskjed med mor, er hvordan 

barnets følelser omkring dette tas imot. Man kan tenke seg at ettåringen tillegger mors atferd 

en relasjonell mening, en intensjon. ”Mor forlater meg, jeg er ikke god nok. Hun vil ikke ha 

meg.” Hvis mor forklarer hvorfor hun må gå, hva hun skal, når hun kommer tilbake, og at 

barnet skal være sammen med den nye omsorgspersonen så lenge, kan man tenke seg at dette 

på et vis kan nå frem til barnet. En ettåring vil naturligvis ikke forstå innholdet i alle disse 

ordene, men kan det tenkes at noe allikevel kommuniseres til barnet? Kanskje kan barnet få 

en følelse av at det som skjer har en mening, at mor prøver å forklare noe, og at mor kan 

forstå, at hun kan tåle, og at hun kan ta imot barnets negative reaksjoner. Slik blir både mors 

atferd og barnets følelser forståelige og meningsfulle for barnet. Slik kan man tenke seg at det 

også blir lettere for barnet å romme de følelsene det har, i stedet for å bli overveldet av dem 

eller fortrenge dem.  

 

Hvordan den nye omsorgspersonen håndterer denne situasjonen er svært viktig. Kan barnet få 

hjelp til å bære følelsene? Dersom de voksne kan sette ord på det som skjer i situasjonen, og 

trøste barnet, vil barnet oppleve situasjonen på en annen måte enn dersom følelsene ikke blir 

møtt og tatt på alvor. Man kan tenke seg at ved at det blir satt ord på opplevelsen, og ved at 

det er rom for at barnet reagerer, vil opplevelsen på et vis få figur. I motsetning kan man tenke 

seg at dersom dette avfeies som et ingenting, vil ikke barnet forstå hverken det som skjer, 

eller hvorfor det får så sterke følelser. Barnet får da ikke hjelp til å håndtere og bearbeide 

følelsene sine, men blir stående i et følelseskaos det ikke kommer ut av eller forstår noe av. 

Man kan tenke seg at barnet ønsker å unngå slike opplevelser, og dermed fortrenger disse 

følelsene.  

 

I tråd med psykoanalytisk tenkning kan man argumentere for at barnet tåler mye, det kan tåle 

å ha negative følelser, -dersom disse blir tatt på alvor, dersom barnet opplever å bli møtt, tålt 

og forstått (Fairbairn, 1952). Slik kan man tenke at en sorg eller tristhet som kan rommes og 

uttrykkes, og som barnet kan få hjelp til å bære, kan være overkommelig og håndterbar. Det 

er først når barnet står alene med følelsene sine, og det ikke opplever noen rett til å ha de 

negative følelsene, at man nærmer seg barnets tålegrense, og at sorg og tristhet går over i 

depresjon (Kristeva, 1994). 
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Oppsummering. 

 

Barnehageforskningen viser ulike resultater, men den peker allikevel på en tendens. Noen 

studier finner ingen negative konsekvenser av å gå i barnehage, mens andre finner slike 

negative konsekvenser. Grovt sett viser studiene at dess mer barna er i barnehage, dess flere 

atferdsproblemer får de. Kvaliteten på barnehagen virker inn på barnets emosjonelle og 

kognitive utvikling, men barn som er i barnehagen i mer enn 30 timer i uken, har flere 

atferdsproblemer enn hjemmebarn, uansett hvor god kvaliteten på barnehagen er.  

 

Om barnehagen kan være en beskyttende faktor for barn fra risikofamilier, eller om den utgjør 

en ekstra belastning, er en pågående diskusjon. De studiene som er gjort, viser ulike resultater. 

Det kan se ut til at barnehagen kan ivareta den kognitive utviklingen hos barn fra ressurssvake 

familier. Samtidig ser det også ut til at barna får flere atferdsproblemer, noe som kan være til 

hinder for læring i skolen. Et barn med utrygg tilknytning vil kunne oppleve barnehagen som 

en ytterligere belastning, fordi fraværet av foreldrene er mer truende når barnet ikke er trygt 

tilknyttet. Samlet sett kan man se på interaksjonen mellom barnehage og familiefaktorer på 

den måten at det er vanskelig å si noe overordnet, fordi det er så mange faktorer som spiller 

inn; både hvordan familien er og har det sammen, hva slags temperament barnet har, og 

hvordan barnet tas imot i barnehagen. Man kan si at det er vanskelig å si noe sikkert om 

barnehagens påvirkning på barn fra normale familier, men at det er ennå vanskeligere å si noe 

om barn fra risikofamilier. Kanskje er det slik at for barn fra normale, gode nok familier, men 

som har utrygg tilknytning vil det være en belastning å gå i barnehage. Så kan man tenke seg 

at barn fra risikofamilier, altså barn som har det enda dårligere hjemme, opplever så mye 

stress i hjemmemiljøet, at barnehagen representerer et pustehull, et fristed og en trygghet. 

Barnehagen kan være den ene stabile faktoren i barnets liv, og dermed spille en avgjørende 

rolle.  

 

Jeg har argumentert for at det er stort rom for tolkning innen feltet barnehageforskning, og 

derfor har jeg prøvd å finne en fortolkningsramme jeg kan forholde meg til. Slik vedkjenner 

jeg meg at jeg er påvirket av min egen tolkning i fremstillingen av dette materialet. Derfor har 

jeg sett barnehagebarnet og barnehageforskningen i lys av teori.  

 

I et psykoanalytisk perspektiv kan man se problematferden som uttrykk for en indre tilstand 

som ikke er tilfredsstillende. Jeg har pekt på hvordan vi kan tenke omkring barnets 

 57



separasjons- og individuasjonsprosess slik den beskrives av Mahler, og hvordan barnet kan 

tenkes å oppleve barnehagestart i de to fasene de fleste barn vil gjennomgå i andre leveår. 

Spørsmålet her har vært om disse prosessene kan tenkes å bli forstyrret når barnet ikke selv 

får regulere avstanden til mor. Jeg har lurt på om overgangen fra en hverdag hjemme sammen 

med mor, til plutselig å skulle klare seg mange timer uten henne, kan bli litt brå. I lys av 

Fairbairns teori kan man lure på om barnehagestarten kan gi barnet en opplevelse av at det 

ikke lenger er noen som kan møte, forstå og tåle det i tilstrekkelig grad. Slik er naturligvis 

verden, vi blir ikke alltid forstått og tatt imot slik vi ønsker. Poenget her er om det for noen 

barn kan være litt tidlig å oppleve dette møtet med verden. Hovedtrekket i denne delen er den 

følelsesmessige tilbaketrekningen man kan tenke seg at barnet gjør når det ikke er i et miljø 

der det kontinuerlig tas imot på en tilfredsstillende måte. Når barnet forlates av mor i 

barnehagen, kan man tenke seg at noe ”dør” i barnet; det spaltes av og fortrenges, slik man 

kan si det i tråd med Fairbairns teori. Slik kan man tenke at tilpasningen i barnehagen ikke 

nødvendigvis er et uttykk for selvstendighet og mestring, men at den kan være et uttrykk for 

en nødvendig overlevelsesstrategi som påvirker barnets intrapsykiske utvikling. I lys av denne 

teorien ser jeg på den tilsynelatende tilpasningen hos barnehagebarnet som fortrengning av 

egne behov. Man kan tenke seg at behovene fortrenges som noe som er ekkelt og urimelig, 

men som allikevel ikke forsvinner. I et psykoanalytisk perspektiv tenker man at fortrengte 

deler av ego vil være dynamisk aktive, og påvirke menneskets personlighet, motiver og 

relasjoner. Ved at barnet ikke blir møtt i barnehagen slik det blir møtt av foreldrene, kan man 

tenke at noen barn i større grad benytter seg at fortrenging som forsvarsmekanisme. I tråd 

med Fairbairn kan vi tenke at disse barna vil ha mindre tilgang på libidinøse deler av ego, og 

dermed mindre tilgang til eget følelsesliv. 

 

De intrapsykiske konsekvensene man kan tenke at barnehagestart i andre leveår kan medføre, 

kan gi ulike atferdsmessige utslag. Bant annet kan barna bli mindre spontane, ha mindre evne 

til å glede seg, og til å gi seg hen. De kan ha liten toleranse for egen og andres svakhet og 

myke følelser, og for det å trenge noen. Hovedtrekket ved de intrapsykiske konsekvensene jeg 

har skissert, er den følelsesmessige tilbaketrekningen barnet kan gjøre når det ikke opplever å 

bli møtt, tålt og forstått i tilstrekkelig grad.  

 

Jeg argumenterer for at det i barnehagen må finnes kunnskap om hvilke tilknytningsbehov 

barnet har, og betydningen av at barnets reaksjoner tas på alvor når det opplever å bli forlatt 

av mor. Det er viktig at barnets tilknytningsbehov blir ivaretatt ved at barnet får mulighet til å 
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knytte seg spesielt til én person, og at denne personen alltid er tilgjengelig for barnet. Vi kan i 

større grad legge til rette for at barnets overgang til barnehagehverdagen ikke blir så brå, ved 

at man bruker lang nok tid på tilvenningen slik at både barnet og foreldrene blir trygge i 

barnehagen, før barnet må være der alene. Når barnet viser sterke følelser ved avskjeden med 

mor, bør disse følelsene tas imot av de voksne i barnehagen, og settes ord på, slik at både 

opplevelsen og barnets følelser blir forståelige og meningsfulle for barnet. 
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