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Sammendrag 

Oppgavetittel 

 ”Hvordan går det i barnehagen?” En kvalitativ intervjustudie av barnehageansattes 

erfaringer med internasjonalt adopterte barn i barnehagen. 

 

Bakgrunn og formål 

Dette masteroppgaveprosjektet har tatt for seg tematikken adoptivbarn i barnehagen.  

Bakgrunn for valg av tema springer ut av en interesse for barns tilknytning og betydningen 

av den første tiden i et barns liv. Interessen for adopterte barn spesielt oppsto etter en av 

Monica Dalens forelesninger, høsten 2010. Adopsjonsforskningen ved instituttet vekket en 

nysgjerrighet i meg. Jeg hadde fra før av lite kunnskap om adoptivbarn, og fikk lyst til å 

finne ut hvordan disse barna klarer seg i barnehagen. Som spesialpedagog vil man også 

med stor sannsynlighet komme til å møte internasjonalt adopterte barn i praksisfeltet. Tema 

for oppgaven vil slik sett ha relevans i forhold til fremtidig arbeid. 

Formålet med denne oppgaven har vært å undersøke barnehageansattes erfaringer med 

adoptivbarn, og finne ut om disse opplever spesielle utfordringer knyttet til de adopterte 

barnas barnehagesituasjon. Det er ønskelig at studiet kan bli en kilde til mer kunnskap for 

pedagoger og andre ansatte innenfor barnehagefeltet.  

 

Problemstilling og forskningsspørsmål 

Med utgangspunkt i bakgrunn og formål nevnt ovenfor har følgende spørsmål blitt stilt:  

Hvilke erfaringer har barnehageansatte med internasjonalt adopterte barn i 

barnehagen?  
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For å belyse denne problemstillingen ble det utarbeidet tre forskningsspørsmål:  

- Hvordan beskriver barnehageansatte adoptivbarnas daglige atferd i barnehagen?  

- Hvordan beskriver barnehageansatte adoptivbarnas språklige- og sosiale utvikling? 

- Hvilke erfaringer har barnehageansatte med adoptivforeldrene? 

 

Metode 

Slik det fremgår i oppgavetittelen ble dette studiet utført som en kvalitativ 

intervjuundersøkelse. Det ble foretatt fem semistrukturerte intervjuer. Informantene består 

av barnehageansatte som alle har erfaring med internasjonalt adopterte barn i barnehagen. 

Intervjuguiden ble utarbeidet med utgangspunkt i oppgavens overordnede problemstilling 

og forskningsspørsmål. Empirien ble transkribert fra muntlig tale til skriftlig tekst. 

Grounded Theory ble brukt som inspirasjon for analysen av datamaterialet. 

 

Resultat 

Dette studiet har vist at de fleste informanter opplever at adoptivbarna klarer seg godt i 

barnehagen – både språklig og sosialt. Det finnes likevel noen nyanser i datamaterialet som 

vil være verdt og merke seg. Det fremgår av data at noen adoptivbarn kan ha en sårbarhet 

på områder som henger sammen med barnas tilknytning. Funn knyttet til barnas 

verbalspråk viser også en stor variasjon - fra et barn med en svært forsinket språkutvikling 

til flere barn med gode språkferdigheter. De fleste informanter forteller om gode 

foreldresamarbeid. Data viser imidlertid at foreldrenes åpenhet omkring adopsjonsforholdet 

er noe varierende.  

Undersøkelsen har vist at barnehageansatte bør ha kunnskap om adopterte barns utvikling. 

For at barnehagepersonalet skal kunne arbeide forebyggende med adoptivbarna vil det være 

en forutsetning at disse har kunnskap om hvordan barnas livserfaringer forut for 

adopsjonen vil kunne ha påvirket dem, samt hvilke problemer som vil kunne oppstå i møte 

med barnehagen. 
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Forord 

Etter seks måneder intens jobbing er masteroppgaven endelig ferdigstilt for trykking.  

Det har vært en lærerik og interessant periode, med både oppturer og nedturer. Dette 

er den største faglige oppgaven jeg har skrevet hittil, hvilket også har ført til en 
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1. Innledning 

1.1 Introduksjon  

Denne masteroppgaven handler om internasjonalt adopterte barn i barnehagen. Oppgaven 

er knyttet opp mot prosjektet ”Internasjonalt adopterte barns sosiale utvikling”, et 

forskningsprosjektet som har som målsetting å generere ny kunnskap om internasjonalt 

adopterte barns sosiale utvikling etter ankomst til Norge. Forskningen ledes av professor 

Monica Dalen (Dalen, 2007). Jeg fikk kjennskap til adopsjonsforskningen gjennom en av 

Dalens forelesninger, høsten 2010. Prosjektbeskrivelsen fanget min interesse, og jeg tok 

derfor kontakt med Dalen for å forhøre meg om muligheter for deltakelse. Ettersom jeg er 

utdannet førskolelærer hadde jeg et særlig ønske om å ta for meg barnehagefeltet, hvilket 

også var mulig om jeg ville ta del i adopsjonsforskningen ved instituttet. Deres data i 

forhold til adoptivbarnas barnehagesituasjon var imidlertid kvantitativ, og besto av 

spørreskjemaer utfylt av pedagogiske ledere da barna var henholdsvis 36 og 48 måneder 

gamle (ibid.). Jeg ønsket derimot å få en dypere innsikt i det særegne ved informantenes 

svar, og valgte av den grunn å foreta en kvalitativ intervjuundersøkelse.  

 

I dette innledende kapittelet gis en begrunnelse for valg av tema ut fra så vel en personlig 

som en samfunnsmessig relevant og faglig bakgrunn. Videre belyses oppgavens formål og 

problemstilling. Dernest følger en kort begrepsavklaring, før det til slutt gis en fremstilling 

av oppgavens oppbygging. 
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1.2 Bakgrunn for valg av tema 

Da jeg var fire år opplevde jeg at mine foreldre tok til seg et fosterbarn. Dette barnet ble 

raskt en naturlig del av familien, og ble boende hos oss i overkant av to år. Året jeg var 

fjorten flyttet det inn et nytt fosterbarn hos oss. Jeg var eldre, og forsto mer. Jeg så hvilke 

utfordringer som fulgte med rollen som fosterforeldre, og fikk se hvilke ulike reaksjoner en 

slik omsorgsovertakelse kan skape hos et lite barn. Helt siden den gang har jeg reflektert 

over hvordan ugunstige opplevelser i tidlig barndom kan påvirke senere utvikling. Ettersom 

begge forsterbarna forlot oss forholdsvis brått, begge etter en periode på to år har jeg også 

undret meg over hvilke følger slike relasjonsbrudd vil ha for et barn.  

 

Med dette som bakteppe har jeg gjennom mitt utdannelsesforløp vært spesielt opptatt av 

sårbare barns utviklingsfremmende muligheter i barnehagen. I tillegg har jeg fattet spesiell 

interesse for flerkulturell pedagogikk. Av den grunn gjennomførte jeg deler av 

førskolelærerutdanningen i Nicaragua, hvor jeg fikk et innblikk i hvordan det er å vokse 

opp i et u-land. Mitt møte med de nicaraguanske barna gjorde at jeg fikk en 

tilleggsforståelse av hvordan det er å være barn i et fattig, og i mange tilfeller i lite 

stimulerende hjem. Gjennom mitt møte med både skolebarn og gatebarn utviklet jeg også 

en dypere interesse for barns tilknytning og betydningen av den første tiden i et barns liv.  

 

Det falt seg naturlig å skrive en oppgave som omhandler barn i barnehagealder, men jeg 

opplevde at det var vanskelig å bestemme seg for tema. Fra tidligere erfaring med 

oppgaveskriving, vet jeg at det kan være smart å ta utgangspunkt i en undring. Dalens 

presentasjon av adopsjonsforskningen ved instituttet fikk meg til å tenke over mulige 

problemstillinger innenfor tematikken adopterte barn. Jeg oppdaget da at ved å skrive en 

oppgave om adoptivbarn ville min interesse for det tidlige samspillet og barns tilknytning, 

samt mine tidligere refleksjoner omkring betydningen av relasjonsbrudd, alle være temaer 

med relevans. Ettersom adopsjon av barn også er et velkjent fenomen i dag, er 

sannsynligheten stor for at man som pedagog vil komme til å møte på adoptivbarn i 

praksisfeltet. Min forforståelse sier meg også at dette er en tematikk dagens pedagoger bør 

ha kunnskap om, ettersom det er dokumentert at en tredjedel av de internasjonalt adopterte 



 10 

barna får en del vansker knyttet til læring, språk og identitet (NOU, 2009).  

 

 

1.3 Formål og problemstilling 

Ettersom jeg ikke hadde mye bakgrunnskunnskap om temaet adopsjon, ble jeg nødt til å 

bruke litt tid på å lese meg opp på relevant litteratur den første måneden. I den forbindelse 

kom jeg over en avisartikkel (Kvalheim, 2008) hvor psykologspesialist Joachim Haarklou 

blir sitert med følgende: 

 

op- Men den allmenne holdningen i samfunnet ser ut til å være at 
adoptivbarn skal sosialiseres så fort som mulig. Det betyr ut i barnehage, 
og det er feil. Etter min vurdering burde denne prosessen gå mye saktere. 
Man burde til og med i mange tilfeller vurdere utsatt skolestart for 
adopterte barn, for å gi dem tid til å bygge trygge relasjoner i forkant. 

 

Denne påstand vekket min interesse. Er det slik at barnehageansatte opplever spesielle 

utfordringer knyttet til de adopterte barnas barnehagestart? Vil deres erfaringer med 

adoptivbarn generelt tilsi at dette er en tematikk som bør vektlegges ytterligere?  

 

 

Mitt ønske for denne masteroppgaven er å rette søkelyset mot førskolelærerne og 

barnehageansatte som har erfaring med adoptivbarn i barnehagen. Ved hjelp av intervjuer 

vil jeg se nærmere på hvilke erfaringer disse har med adoptivbarnas tilvenningsperiode. 

Barnets atferd i bringe- og hentesituasjon vil bli vektlagt spesielt. Det vil også bli sett på 

hvordan barnehageansatte beskriver de adopterte barnas språk- og 

kommunikasjonsferdigheter, og hvordan de opplever adoptivbarna i lek og samspill med 

andre barn. Jeg ønsker også å se nærmere på voksen-barn-relasjonen. De barnehageansattes 

erfaringer med adoptivforeldre vil også være av interesse for dette studiet. Jeg ønsker å 

undersøke i hvilken grad de barnehageansatte opplever at foreldrene møter barnehagen med 

åpenhet omkring adopsjonsforholdet.  
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Det er ønskelig at dette studiet kan bli en kilde til mer kunnskap for pedagoger og andre 

ansatte innenfor barnehagefeltet, og at mitt arbeid vil kunne bidra til ytterligere refleksjon 

og diskusjon omkring tematikken adopterte barn i barnehagen. Problemstilling for denne 

masteroppgaven er følgende:  

 

Hvilke erfaringer har barnehageansatte med internasjonalt adopterte barn i 

barnehagen?  

 

For å belyse denne problemstillingen ble det utarbeidet følgende forskningsspørsmål: 

 

 

• Hvordan beskriver barnehageansatte adoptivbarnas daglige atferd i barnehagen? 

 

• Hvordan beskriver barnehageansatte adoptivbarnas språklige- og sosiale utvikling? 

 

• Hvilke erfaringer har barnehageansatte med adoptivforeldrene? 

 

 

1.4 Avgrensning og begrepsavklaring 

Adopsjon innebærer å ta til seg et barn. Foreldreansvaret går over fra barnets biologiske 

foreldre til adoptivforeldrene, som har plikt til å sørge for og oppfostre barnet som sitt eget 

(Bø og Helle, 2008). I denne studien er det de internasjonalt adopterte barna som står i 

fokus. Med internasjonalt adopterte barn mener jeg barn som har en annen etnisk og 

kulturell bakgrunn enn sine adoptivforeldre.  

 

Jeg vil vekselvis benytte begrepene: masteroppgave, oppgave, undersøkelse, studie og 

prosjekt om denne oppgaven, uten at dette skal vektlegges noen betydning. 
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1.5 Oppgavens oppbygging 

I tillegg til dette introduksjonskapittelet, består denne oppgaven av fire hovedkapitler. I 

kapittel 2 belyses benyttet teori. Hensikten med dette kapittelet er å plassere oppgavens 

problemstilling inn i en teoretisk referanseramme. Mer konkret vil dette kapittelet se 

nærmere på fenomenet utenlandsadopsjon. Det vil bli redegjort for viktige begreper knyttet 

til tilknytning, utviklingsteori, resiliens, foreldrestrategi og kommunikasjon om 

adopsjonsforholdet, samt adopterte barns språkutvikling.  I kapittel 3 vil jeg gjøre rede for 

valg av metode og forskningsdesign, samt studiets vitenskapsteoretiske tilnærming. Dernest 

vil jeg gi en beskrive av undersøkelsens utvalg og utforming av intervjuguide, før jeg 

videre beskrivelser gjennomføringen av intervjuundersøkelsen. Helt til slutt i dette 

kapittelet vil jeg belyse studiens validitet, samt gjøre rede for prosjektets etiske hensyn. I 

kapittel 4 presenteres resultatet av intervjuundersøkelsen, som svarer på oppgavens 

problemstillinger. Videre følger et kapittel hvor oppgavens hovedfunn vil bli drøftet. De 

sentrale resultatene vi bli satt opp mot oppgavens teoretiske og forskningsmessige 

forankring, samt egne refleksjoner. I kapittel 6 følger en samlet oppsummering med 

utgangspunkt i oppgavens forskningsspørsmål. Siden følger en avsluttende del. Denne vil 

inneholde en vurdering av intervjuundersøkelsens praktisk-pedagogiske implikasjoner, 

samt forslag til videre forskning. 
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2. Teoretisk referanseramme 

Teoriutvelgelsen i dette prosjektet har vært en dynamisk prosess, inspirert av metoden 

Grounded Theory (Strauss og Corbin, 1998). Det vil bli redegjort for bruk av Grounded 

Theory i oppgavens metodekapittel. Teoridelen og tolkningen av datamaterialet har blitt 

jobbet med parallelt, men empirien ble styrende for hvilke teori som skulle vektlegges. I 

den innledende fasen av arbeidet leste jeg litteratur både fra inn- og utland. Faglitteratur og 

forskningsrapporter knyttet til internasjonalt adopterte barn i Norden ble vektlagt spesielt. 

Dette gjorde jeg med tanke på nasjonal ulikhet. Adopsjonsforskning gjort utenfor Norden 

vil kunne gi ulike resultater, ettersom disse landene ikke deler den samme sosiopolitiske og 

historiske utviklingen. Det er også tenkelig at kulturforskjeller vil kunne by på ulike 

problemstillinger (Dalen og Sætersdal, 1995). I oppgaven har jeg av den grunn benyttet 

nordisk litteratur så langt det har latt seg gjøre. 

 

Teori om tilknytning, om hvordan mennesker etablerer følelsesmessige bånd seg i mellom, 

vil være naturlig å ha med når man skriver om adoptivbarn (Carli og Dalen, 2006). Jeg har 

av den grunn valgt å la tilknytning få god plass i denne oppgaven. Det er også naturlig å 

komme inn på utviklingsteorien, ettersom denne beskriver hvordan ulike utfordrende faser i 

et barns liv vil ha betydningen for barnets senere utvikling (Erikson, 1980; Sætersdal og 

Dalen, 1999). Mange adoptivbarn har vært utsatt for store belastninger tidlig i livet. 

Hovedkonklusjonen av adopsjonsforskningen synes imidlertid å være at majoriteten (ca. 75 

%) av denne gruppen barn klarer seg godt (NOU, 2009; Juffer og van IJzendoorn, 2005). 

Resiliens, hva som gjør at enkelte klare seg bra til tross for vanskelige livsvilkår, vil derfor 

inngå som en del av teorien (Borge, 2010). Adopterte barn vil kunne møte på, og påvirkes 

av ulike forventnings- og påvirkningsmønster opp gjennom livet. Teori om hvordan 

foreldre og fagfolk kan forholde seg til adopsjonen, og kommuniserer om denne, vil derfor 

bli omtalt. Adoptivbarnas språklige utvikling er interessant sett fra en språkligvitenskapelig 

synsvinkel (Sætersdal og Dalen, 1999; Rygvold, 2006). Det vil bli redegjort for adopterte 

barn og språk. Forskningsresultater knyttet til adopterte barns språk vil bli belyst (Dalen og 

Sætersdal, 1999; Rygvold, 2006; Toft, 2008).  
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Som en innledning til teorikapittelet vil det bli gjort rede for ulike forhold knyttet til 

utenlandsadopsjon. Hensikten med dette er å vise hvordan adoptivbarnas livserfaring før 

omsorgsovertakelsen kan være svært ulike. Årsaken til at et barn blir adoptert kan være 

forskjellig, og hvordan selve adopsjonsprosessen gjennomføres vil kunne variere fra land til 

land. Følgende opplysninger vil belyse det faktum at adoptivbarna er en svært heterogen 

gruppe barn.  

 

2.1 Internasjonalt adopterte barn 

2.1.1 Årsaken til adopsjon 

Årsaken til at et barn kommer inn i et adopsjonsprogram kan være flere. Det vil i noen 

tilfeller være snakk om en frivillig fraskrivelse, der foreldre har vært klar over at de ikke vil 

kunne ta hånd om barnet sitt fra starten av. Adopsjonen kan også skyldes at mor er alene 

om omsorgen, og at hun av sosiale og økonomiske årsaker har blitt tvunget til å fraskrive 

seg foreldremyndigheten. Omsorgsovertakelsen kan også skyldes sosial nød og fattigdom. 

Manglende informasjon eller tilgang på prevensjon kan blant annet føre til at foreldre får 

flere barn enn de har kapasitet til å ta vare på. En annen årsak til at et barn kommer inn i et 

adopsjonsprogram kan være sykdom og dødsfall i familier, som under normale 

omstendigheter ville ha klart å beholde barnet. Det forekommer også at barn blir forlatt av 

sine foreldre. Noen av disse barna blir oppdaget raskt, og er derav i en relativt god fysisk og 

psykisk tilstand. Enkelte barn blir derimot gjemt bort, og oppdages ved ren tilfeldighet. Om 

barn har blitt overlatt til seg selv over lengre tid er sannsynligheten også større for at disse 

barna har hatt traumer og er i dårligere fysisk form. I Kina har ofte 

barnebegrensningspolitikken blitt oppgitt som årsak til at barn blir etterlatt (Andersen, 

2005; Dalen, 2005). Det finnes også barn som ved et uhell har kommet bort fra sine 

foreldre. Disse barna kan bli bestemt frigitt for adopsjon dersom etterforsking ikke fører 

frem til barnet biologiske familie (Andersen, 2005). Årsaken til adopsjon kan også skyldes 

at barnets helse og sikkerhet har blitt vurdert og oppfattet som truet. I slike tilfeller kan en 

omsorgsovertagelse gjennomføres ved bruk av tvang. Dette forekommer imidlertid nokså 

sjeldent. 
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Hvordan et barn som ikke kan bo i sin biologiske familie blir tatt hånd om, vil variere fra 

tilfelle til tilfelle. Det vil være varierende hvordan et barn bli tatt hånd om dersom det ikke 

kan bo med sin biologiske familie. Adoptivbarnets opprinnelsesland vil være opptatt av hva 

som er barnas beste. Men hva det enkelte landet legger i normen ”til beste for barnet” kan 

være noe ulik. I noen land vil man være opptatt av at det må brukes tid på å forberede 

barnet på overgangen til nye omsorgspersoner, mens man i andre land tenker at det er best 

for barnet å bli plassert så raskt som mulig i sitt nye hjem (Andersen, 2005). De ulike 

landene vil ha forskjellige tradisjoner, men de aller fleste adopterte barn har måttet tilbringe 

sin første levetid på barnehjem. Selve overtagelsen av barnet vil også variere sterkt mellom 

de ulike landene. Mens man i noen land bruker lang tid og ønsker en forsiktig 

omsorgsovertakelse, vil man i andre land tenke at effektivitet og rask omplassering er det 

beste (ibid).  

 

2.1.2 Ulike utgangspunkt 

Forholdene adoptivbarna vokser opp under vil altså variere i stor grad. Dette er barn som 

vil være preget av personlige og individuelle ulikheter, med hver sin historie fra tiden før 

de ankom Norge og sin nye familie (Sætersdal og Dalen, 1999). Noen adoptivbarn vil ha 

opplevd å bli tatt godt vare på av en trygg og kjærlig mor, før de raskt har blitt flyttet over i 

et nytt godt hjem. Andre barn kan ha blitt forsøkt bortgjemt av sine foreldre, før de siden er 

blitt plassert på et barnehjem. Disse barna har muligens aldri opplevd en trygg og nær 

relasjon før de ankommer sine adoptivforeldre (Andersen, 2005; Sætersdal og Dalen, 

1999). Det er viktig at vi erkjenner at adoptivbarn ikke er en ensartet gruppe barn. Ofte vet 

vi lite om det enkelte barnets bakgrunn. 

 

Som gruppe har de adopterte barna til felles at ingen av dem har fått den optimale 

oppfølgingen og nærheten som de har hatt behov for.  Det mest essensielle som skiller disse 

barna fra de ikke-adopterte, er at adoptivbarna har et eller flere brudd i sin livshistorie. 

Barna har blitt atskilt fra sin biologiske familie, og siden fått en ny (Haarklou, 2011, 

Sætersdal og Dalen, 1999). Slike brudd vil kunne prege et barn og få betydning for barnets 
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senere utvikling. Studier av spedbarn viser at barnet allerede like etter fødselen, vil være i 

stand til å knytte seg til sine nære omsorgspersoner. Dersom det oppstår et brudd i denne 

relasjonen, vil dette kunne få konsekvenser for barnets evne til å knytte seg til nye 

mennesker (Bowlby, 1989; Carli og Dalen, 2006). 

 

2.2 Tilknytning 

2.2.1 Hva menes med tilknytning? 

Fenomenet tilknytning dreier seg om hvordan vi mennesker utvikler følelser og knytter 

emosjonelle bånd med hverandre (Askland og Sataøen, 2000; Maier, 1997). Selve 

tilknytningsdannelsen kan defineres som ”utvikling av varige psykologiske bånd mellom 

mennesker og deres forankring til miljøet” (Maier, 1997, s. 146). Viktigst i disse 

psykologiske båndene er følelsen av nærhet, tillit, gjensidig forpliktelse og samhørighet. 

Dette gjelder også når personene er fysisk avskilt fra hverandre. En ekte tilknytning vil vare 

utover tid og rom (ibid.). Tilknytningsteorien understreker at barnet fødes sosialt. Barn har 

en medfødt evne til å kunne kommunisere med og knytte seg til andre mennesker (Hart og 

Schwartz, 2009). Bowlby (1989) sier følgende om tilknytningsteorien:  

 

Attachment theory emphasizes the primary status and biological function of 
intimate emotional bonds between individuals, the making and maintaining of 
which are postulated to be controlled by a cybernetic system situated within the 
central nervous system, utilizing working models of self and attachment figure 
in relationship with each other (s. 120). 

 

 

Tilknytningsteorien erkjenner at spedbarnet har et iboende behov for noe mer enn bare 

fysisk omsorg for å kunne overleve og ha en normal utvikling. Det ligger i barnets natur å 

søke intimitet og tilknytning, og å holde på denne. Alle mennesker har et behov for 

omtanke og kjærlighet fra andre. Dersom et barn stadig opplever at dets behov ikke blir 

oppfylt, vil barnet etter hvert kunne bli følelsesmessig ”underernært” (Bowlby, 1989; 
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Gjøsund og Huseby, 2000). I faglitteraturen finner man flere beskrivelser på konsekvenser 

av manglende tilknytning og tap av omsorgspersoner.  Bowlby var den første som kom med 

en beskrivelse av hvordan barn fra seksmåneders alder og oppover reagerte ved atskillelse 

fra mor. Siden den gang har flere andre videreutviklet tilknytningsteorien. Mary Ainsworth 

kom blant annet med et betydningsfullt bidrag gjennom å studere individuelle ulikheter i 

barns tilknytningsmønster, hovedsakelig ut fra dimensjonene trygg og utrygg (Ainsworth, 

1988; Hart og Schwartz, 2009). Det vil blant annet refereres til Ainsworth (1969; 1988; 

1989) når det i det senere i kapittelet gis en beskrivelse av barns tilknytningsmønster.  

 

2.2.2 Hvordan finner tilknytning sted? 

Tilknytningen utvikles gjennom hele livet. I spedbarns- og småbarnsalderen dreier 

tilknytningen seg om å knytte sterke bånd til de nære omsorgspersonene (Askland og 

Sataøen, 2000). Spedbarnet er utstyrt med et atferdsrepertoar. Den mest fremragende blant 

disse er hva Ainsworth (1989) kaller for ”signaling behaviors”, slik som gråt. Denne type 

atferd hos barnet har som funksjon å vekke emosjonelle reaksjoner i omsorgspersonen for å 

tiltrekke seg hans eller hennes nærhet og skape trygghet (Hart og Schwarts, 2009; 

Ainsworth, 1989). Barnets tilknytningsatferd er ikke bevisst rettet mot enkeltpersoner i den 

tidligste spedbarnsalderen, men etter hvert som barnet blir eldre vil også 

tilknytningsatferden bli mer fokusert. Atferden blir stadig mer fleksibel og vil komme til 

utrykk på forskjellige måter i ulike situasjoner (Ainsworth, 1989; Huse, 2009). Ved fire-, 

fem måneders alderen kan man se at barnet vil foretrekke en kjent omsorgsperson. I følge 

Smith (2002) kan man likevel ikke konkludere med at barnets tilknytning nå er ferdig 

utviklet. Selv om barnet kan gjenkjenne sin omsorgsperson og uttrykker glede over å se han 

eller henne, vil barnet ennå ikke være i stand til å utvikle et vedvarende emosjonelt bånd til 

en bestemt person. Barnet vil heller ikke evne og tenke om sin omsorgsperson dersom ikke 

denne personen er tilstede. I barnets sjette levemåned vil barnet vise en mer målrettet 

tilknytningsatferd. Barnet får nå en mer aktiv rolle fordi den fysiske utviklingen gjør at 

barnet kan strekke seg etter og holde fast i omsorgsgiveren (Ainsworth, 1989). Barnet vil nå 

kunne registrere fravær av sine nærmeste, samt evne og tenke på sine omsorgspersoner når 

disse ikke er til stede. På dette tidspunkt begynner barnet å vise bekymring ved separasjon. 

Barnets reaksjoner på selve sammenbrudd i relasjonen vil først inntreffe i sju- til 
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nimånedersalderen, fordi barnet nå vil være i stand til å gjenskape fortid og tenke om 

fremtid (Askland og Sataøen, 2000; Smith, 2002). Etter hvert vil barnet få et behov for å 

utforske sine omgivelser. Det vil da bruke sin omsorgsperson som en trygg base. Dette vil 

vise seg ved at barnet holder seg til omsorgspersonen, før det siden søker utenfor hans eller 

hennes fysiske nærhet. Barnet vil stadig kikke etter om omsorgspersonen er i nærheten, og 

søker tilbake til han eller henne etter sin lille oppdagelsesreise. Dersom barnet opplever en 

utrygg eller ambivalent tilknytning, kan barnet være mer skeptisk i forhold til det å skulle 

utforske sine omgivelser (Huse, 2009).  

 

2.2.3 Indre arbeidsmodeller 

Tilknytningen vil utvikles ut i fra den omsorgen som gis fra barnets omsorgsperson, og 

hvordan han eller hun svarer på barnets signaler. Dette innebærer at en trygg tilknytning 

stiller krav om at omsorgspersonen er tilgjengelig og oppmerksom på barnets behov, og at 

han eller hun behandler barnet på bakgrunn av dette. Det er vanlig å skille mellom 

sensitivitet/tilgjengelighet, passivitet/utilgjengelighet og kontroll/invaderende i forhold til 

omsorgspersonenes samspillstil (Klette, 2007). En sensitiv omsorg karakteriseres ved 

tilgjengelighet og anerkjennelse. En sensitiv omsorgsperson vil være klar over og i stand til 

å oppfatte barnets uttrykk, også de som er mindre tydelige. Omsorgspersonen evner å tolke 

barnets uttrykk presist, og svare barnet i det tempoet barnet har behov for. På den måten 

opplever barnet at den voksne svarer på dets initiativ (ibid.). Med passivitet i omsorg er det 

snakk om en atferd hvor utilgjengelighet og avstand er utpreget. Omsorgspersonen reagerer 

ikke på barnets signaler om behovet for beskyttelse og trøst, som antas å være en svært 

viktig komponent i utviklingen av trygg tilknytning (Bowlby, 1989; Braarud, 2009; Klette, 

2007).  

 

Tilknytning er livsnødvendig for den menneskelige utviklingen, slik at et hvert barn knytter 

seg til sin omsorgsperson uansett hvordan det blir behandlet. Men hvordan barnets 

tilknytning utvikler seg vil være avhengig av det emosjonelle samspillet mellom barnet og 

dets foreldre. Barnet vil utvikle et tilknytningsmønster som står i forhold til deres 
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samspillserfaringer med omsorgspersonen (Askland og Sataøen, 2000; Killèn, 2007). 

Mange barn utvikler en trygg tilknytning. De har erfart at de kan stole på at foreldrene deres 

vil gi dem beskyttelse og ta vare på dem, at de vil være tilgjengelig og gi dem trøst. Andre 

barn har derimot ikke opplevd denne tryggheten, fordi foreldrene ikke har vært 

følelsesmessig tilgjengelig og sensitive ovenfor deres behov (Killèn, 2007). Dersom et 

barns stadig opplever å bli ignorert eller avvist fra sine omsorgspersoner, er det stor 

sannsynlighet for at dette barnet utvikler det man refererer til som utrygg, engstelig og 

unnvikende tilknytning (Braarud, 2007).  

 

På bakgrunn av sine samspillserfaringer utvikler barnet indre arbeidsmodeller av seg selv 

og sin omsorgsperson. Man kan si at barnets primære tilknytningsrelasjoner vil fungere 

som en prototype for barnets senere mellommennekselige forhold. Interaksjonen mellom 

barnet og barnets hovedtilknytningsperson legger grunnlaget for barnets 

personlighetsutvikling og dets relasjoner til andre mennesker. De indre arbeidsmodellene 

blir stadig mer automatiserte, og barnet vil etter hvert ta utgangspunkt i disse i møte med 

sine omgivelser (Braarud, 2009; Haarklou, 2010; Hart og Schwarts, 2009). Barnet 

generaliserer altså sine tidligste erfaringer til å gjelde for alle. Den første arbeidsmodellen 

vil ikke være statisk og fastlåst. Ettersom barnet blir eldre vil også arbeidsmodellen følge 

en naturlig, utviklingsbasert forandring.  Når de mentale representasjonene først er etablert, 

vil disse derimot komme til å påvirke barnets oppmerksomhet og minne (Evenshaug og 

Hallen, 2000). Hvilke effekt påkjenning har på et barn, vil variere ut i fra hvor barnet 

befinner seg i utviklingen. I følge Braarud (2009) ser man imidlertid at jo oftere og mer 

intens disse opplevelsene er, desto større er sjansen for at disse blir permanente i den indre 

representasjonen.  

 

2.2.4 Ulike tilknytningsmønster 

Bowlby skiller mellom tre hovedtyper av tilknytning. Den første er sikker tilknytning, slik 

de aller fleste barna opplever. En sikker tilknytning fremmer utviklingen av det sunne 

barnet. Den andre hovedtypen av tilknytning er usikker tilknytning. Denne ser vi hos 

engstelige barn som frykter utfoldelse og separasjon. Usikker og svak tilknytning kan vi se 
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hos enkelte atferdsforstyrrede barn, og hos barn som har vært utsatt for omsorgssvikt 

(Lund, 2004). I sin studie av barns tilknytning utviklet Ainsworth mfl. metoden fremmed-

situasjonen for å undersøke kvaliteten på barns tilknytning. Studiet så på hvordan barn i ett 

og to års alderen reagerte når de ble utsatt for kortvarige stressituasjoner der 

omsorgspersonen forlot rommet. Barna ble overlatt til seg selv. Det var også en ukjent 

person i rommet. Etter en stund kom mor tilbake, og det ble undersøkt barnets atferd i, 

under og etter denne situasjonen (Ainsworth, 1988; Bowlby; 1989). På bakgrunn av denne 

undersøkelsen og Bowlbys tre tilknytningstyper skiller Ainsworth mellom tre 

tilknytningskategorier: Utrygg, unngående (A), trygg (B) og utrygg, ambivalent (C).  

 

Barn som blir karakterisert som trygt tilknyttet kan komme til å reagere ulikt både i forhold 

til den fremmede og i forhold til sin omsorgsperson. Alle disse barna viser imidlertid en 

klar preferanse for omsorgspersonen og vil bruke denne som en trygg base i sin utforsking 

av omgivelsene. Barna viser også klar tilknytningsatferd i gjenforeningen med 

omsorgspersonen. Dette er barn som foretrekker sin omsorgsperson og personer som er 

kjente for dem fremfor andre (Bowlby, 1989; Carli og Dalen, 2006; Huse, 2009). Et trygt 

barn vil være mer selvstendig og avgrenset. Dette innebærer blant annet at barnet er bedre i 

stand til å skille mellom sine egne og andres følelser. En trygg tilknytning bidrar også til at 

barnet vil kunne ta en annens perspektiv. Disse barna har sjeldent atferdsvansker og vil 

evne og knytte nære, varme relasjoner til andre barn. Barn med en trygg tilknytning vil også 

ha lettere for å takle utfordrende og stressende situasjoner (Huse, 2009; Killèn, 2007).  

 

Barn som befinner seg innenfor kategorien utrygg, unngående viser en tydelig unngåelse 

ved gjenforening med sin omsorgsperson. Disse barna kan også vise en blandet reaksjon 

ved at de nærmer seg omsorgspersonen med en tendens til å snu seg vekk fra eller overse 

han eller henne. Innenfor kategorien utrygg, ambivalent finner vi de barna som aktivt søker 

kontakt, men som på samme tid motsetter seg denne kontakten. Dette kan også være barn 

som viser en ekstrem grad av passivitet (Evenshaug og Hallen, 2000; Killèn, 2007; Lund, 

2004). Barn med utilfredstillende tilknytning vil kunne bli klengete ovenfor sine foreldre. 

Noen barn viser motstand mot fysisk kontakt og nærhet, mens andre er mer tillitsfulle og 
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ukritiske i kontakt med voksne. Dette kan blant annet vise seg ved at barna ikke skiller 

mellom ukjente og kjente når de søke trøst, som også kan være et tegn på en manglende 

evne til å knytte seg til andre mennesker (Carli og Dalen, 2006). Utrygg tilknytning vil også 

kunne bidra til at barna blir mindre oppmerksom på sine indre behov og de krav som stilles 

fra omgivelsene. Blunkholdt (1995) trekker også fram tilbaketrukkenhet, mistenksomhet, 

aktiv avisning eller fiendtlighet som eksempler på mulige atferd hos utrygge barn.  

 

2.3 Adopterte barn og tilknytning 

Et barns erfaring med og tilgang til trøst i oppveksten omtales ofte som viktig innen 

tilknytningsforskningen. Man antar at trøstingens kvalitet vil ha stor betydning for 

utviklingen av omsorgsperson-barn-samspillet og av barnets utvikling av trygg tilknytning 

(Ainsworth, 1969; Bowlby, 1989). Som tidligere nevnt har svært mange adoptivbarn måttet 

tilbringe sine første levemåneder på institusjon eller barnehjem. Det som ofte kjennetegner 

en oppvekst i institusjon er først og fremst at disse ofte innholder forholdsvis store grupper 

barn i forhold til antall voksne. Derav blir det vanskelig å gi barna den individuelle 

behandlingen de har behov for (Andersen, 2005; Braarud, 2009). Barna vil kunne oppleve 

at omsorgspersonene ikke reagerer på deres signaler om behovet for beskyttelse og trøst, 

som antas å være en svært viktig komponent i utviklingen av trygg tilknytning (Braarud, 

2009; Klette, 2007). Dersom barnas tilknytningserfaringer blir defokuserte, vil barnet stå i 

fare for å utvikle en såkalt ”institusjonskarakteravvik". Dette dreier seg om en 

følelsesmessig forstyrrelse i barnets emosjonelle utvikling, som innebærer at barnet vil 

kunne få problemer med å knytte nære emosjonelle relasjoner til nye mennesker (Haarklou, 

2010; Smith, 2002). ”Institusjonskarakteravvik" går i faglitteraturen under betegnelsen 

udiskriminerende tilknytningsforstyrrelse. Denne type tilknytningsforstyrrelse gjør at barnet 

vil ha vanskelig for å knytte seg til én hovedtilknytningsperson. Barnet kommer derimot 

altfor fort i nære relasjoner til andre og ukjente mennesker. Samtidig som disse barna er 

enkle å komme i kontakt med og oppleves som vennlig, utgjør vennligheten deres hva 

Haarklou (2010) kaller en overflateskinntilpasning. Dette står i motsetning til noe som er 

dypere emosjonelt forankret. Vi må likevel huske på at en ordinær tilknytningsdannelse 

ikke skjer lineært. Det vil kunne oppstå både fremskritt og tilbakefall. Forskjeller i 
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tilknytning tyder også på at den samme opplevelsen kan forårsake ulike reaksjoner hos 

forskjellige barn (Borge, 2010; Maier, 1997). Vi kan altså ikke si at barn som vokser opp i 

barnehjem vil ha bestemte behov eller atferdsmønster når det ankommer sin nye familie 

(Andersen, 2005).  

 

Barnets alder ved adopsjonstidspunktet har vist seg å være mindre betydelig en tidligere 

antatt (Dalen og Sætersdal, 1999). Selv om enkelte undersøkelser har vist at det kan være 

en sammenheng mellom adopsjonsalder og barnets videre utvikling, har man sett at disse 

sammenhengene også vil kunne forklares med variabler slik som barnets helsetilstand, 

opprinnelsesland og kjønn. Faktorer som syns å ha større betydning for barnets utvikling 

etter adopsjonen er blant annet hvilke forhold barnet har levd under før 

omsorgsovertagelsen inntraff, barnets fysiske og psykiske tilstand ved ankomst, samt 

kvaliteten på samspillet mellom adoptivbarnet og dets nye foreldre (Dalen og Sætersdal, 

1999; Sætersdal og Dalen, 1999). 

 

2.4 Tilknytning i adoptivfamilien 

Når det gjelder dannelsen av tilknytning mellom adoptivbarn og adoptivforeldre er 

realiteten den at det adopterte barnet har en relasjonshistorie bak seg. I møte med sine nye 

omsorgspersoner må adoptivbarnet gjennom en gjentakelse av emosjonell grunnlæring 

(Haarklou, 2010). I følge Lindén (1984) vil et barn som har levd i relasjoner basert på 

kjærlighet og trygghet oppleve separasjon på samme måte som mindre heldigstilte barn. De 

vil få følelse av desorientering og dyp berøvelse. Deres tidligere samspillserfaringer vil 

derimot gjøre at disse barna lettere kommer over relasjonsbruddet. Barna vil få lettere for å 

knytte nye følelsesmessige bånd, fordi disse bærer med seg erfaringer om i å bli elsket. En 

slik erfaring gir et annet utgangspunkt enn om et barn aldri har opplevd en slik trygghet. 

 

Den første tiden etter adopsjonen vil kunne by på en del utfordringer. Det adopterte barnet 

vil naturlig nok ha reaksjoner, som både kan være sterke og vanskelig å forstå (Carli og 
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Dalen, 2006). I følge Carli og Dalen (2006) er det normalt at barn får omstillingsproblemer 

etter en adopsjon. Hvordan disse problemene utarter seg vil være varierende. Det viser seg 

imidlertid at de fleste omstillingsproblemer vil avta etter hvert. 

 

I følge Haarklou (2010) vil det normalt ta to år før et barn har etablert en trygg tilknytning 

til sin omsorgsperson. Når det gjelder de adopterte barns vil disse derimot ha behov for en 

lengre ”mor-fase”. For å forenkle forståelsen av hvordan et barn utvikler seg, beskriver 

Haarklou (2011) barnet som et hus i tre etasjer. Barnets første etasje tilhører den 

emosjonelle utviklingene med en følelsesmessig grunntilknytning til en omsorgsperson. 

Denne grunntilknytningen foregår hjemme med barnets hovedomsorgspersoner frem til 

barnet er to år. Siden følger den sosiale etasjen. Barnet utvider nå sin sosiale radius. Dette 

inntreffer i barnets tre- til femårsalder, som også er en vanlig barnehagealder. Barnets tredje 

etasje er den kognitive, hvor barnet vil utvikle seg til å bli et intellektuelt vesen. Dette vil 

dreie seg om perioden rundt barnets skolestart. Haarklou (2011) hevder at det er den 

emosjonelle utviklingen som utgjør grunnmuren, og at denne etasjen må bygges først. Dette 

vil ta et nyadoptert barn dobbelt så lang tid som det barnet var gammel ved 

adopsjonstidspunktet. I følge Haarkoul (2011) vil ikke barnet være modent for barnehagen i 

denne perioden. 

 

2.5 Utviklingsteori 

2.5.1 Tillit og mistillit 

Erikson (1980) deler menneskets livsløp inn i åtte karakteristiske perioder. Hver av disse 

periodene vil være preget av en spesiell krise. Begrepet krise brukes ikke i betydningen 

katastrofe, men mer i betydningen av en ny dimensjon. I hver krise vil det være positiv eller 

negative utfall. Den første eksistenskrisen barnet skal gjennom dreier seg om utvikling av 

tillit. Med tillit mener Erikson (1969) en ”förtröstansfull inställning till andra liksom en 

fundamental känsla av egen tillförlitlighet” (s. 83). I barnets første leveår legges selve 

grunnlaget for barnets selvstendighet. Så lenge samspillet med omgivelsene er av en positiv 
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karakter, og barnet opplever trygghet, vil barnet utvikle en grunnleggende følelse av tillit til 

seg selv og andre. Dersom ikke barnet kommer seg gjennom denne krisen på en 

tilfredstillende måte, enten på grunn av svikt i fra omgivelsene eller medfødte svakheter, vil 

barnet utvikle en mistillit til seg selv og omverden. En god løsning på hver krise vil føre til 

større personlig og sosial kompetanse, og legge et godt grunnlag for framtidige kriser 

(Erikson, 1989; Sætersdal og Dalen, 1999).  

 

Selv om Eriksons utviklingsteori tar utgangspunkt i normalutvikling, kan denne teorien 

hjelpe oss til å få en bedre forståelse av hvilke spesielle utfordringer et adoptert barn står 

ovenfor (Sætersdal og Dalen, 1999). Som kjent vil mange adoptivbarn har blitt utsatt for 

ustabil og utilgjengelig omsorg det første leveåret. Dette vil naturlig nok ikke være et godt 

utgangspunkt for barnas utvikling av grunnleggende tillit. Hvordan barnet klarer seg i den 

første fasen vil få betydning for barnets videre utvikling, og evne til å knytte seg 

følelsesmessig til andre mennesker.  

 

 

2.6 Resiliens 

Studier vist at langt fra alle barn som utsettes for belastning og ulike typer påkjenning vil 

utvikle problemer. Mer enn halvparten av alle barn som utsettes for risiko vil faktisk ikke 

utvikle alvorlige psykiske vansker (Borge, 2010). I studie av ulike risikobarn har man 

funnet det vanskelig å finne en klar sammenheng mellom spesifikk risiko og senere 

utvikling. Belastninger vil virke bredt og heterogent. De vil kunne føre til en bred vifte av 

forskjellige negative utfall. Det ser også ut til at antall påkjenninger vil ha større betydning 

enn hvilke type påkjenningen dette dreier seg om (Back-Hansen, 2008; Borge, 2010).  

 

Resiliensbegrepet refererer til ulike former for god tilpasning og normal psykologisk 

fungering til tross for vanskelige livsbetingelser. Implisitt i denne teorien ligger det at noen 

barn tilsynelatende ikke reagerer like strekt på risiko som andre (Backe-Hansen, 2008; 
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Borge, 2010). Borge (2010) bruker betegnelsen ”barn-som-viser-bedre-enn-forventet-

utvikling” om disse barna. Innenfor pedagogikkfagene har det tidligere vært vanlig å 

benytte betegnelsen ”løvetannbarn”. Dette begrepet viser til løvetannens evne til å bryte 

gjennom den harde asfalten, og overleve under tilsynelatende umulige leveforhold. I følge 

Borge (2010) er resiliensprosesser sterkt til stede hos adoptivbarn. I datamaterialet, som 

presenteres senere i oppgaven, kommer det også frem at flere adoptivbarn viser egenskaper 

som kan knyttes til resiliens. Av den grunn blir det nødvendig å si noe om faktorer som kan 

ha en beskyttende effekt på barn som utsettes for belastning.   

 

Beskyttende faktorer representerer egenskaper ved individet, miljøet eller situasjoner og 

hendelser som redusere sannsynligheten for skjevutvikling (Borge, 2010; Braarud, 2009). 

Av individuelle faktorer som har vist seg å minske risikoen for negativ utvikling kan 

genetisk sårbarhet nevnes. Rolig, positivt temperament har også vist seg å ha en 

beskyttende effekt. Faktorer som høy IQ og positiv sosial orientering blir også karakterisert 

som beskyttende faktorer. Kjønn ser også ut til å ha betydning. Jenter syns å klare seg bedre 

enn gutter før de har nådd puberteten. Varme og trygge relasjoner til voksne, det å ha en 

positiv relasjoner til minst én voksenperson, samt utviklingsfremmende og omsorgspregede 

hjemmeforhold vil redusere sjansene for en skjevutvikling. Positive, prososiale barn-barn-

relasjoner blir også betegnes som en beskyttende faktor. Enkelte barn syns også mindre 

mottakelige for negative miljøer og opplevelser. Dette ser ut til å henge sammen med at 

disse barna har en evne til å bearbeide erfaringer på en kognitiv måte som minsker 

sannsynligheten for en negativ utvikling (Backe-Hansen, 2008; Borge, 2010).  

 

Adopsjon syns å ha en beskyttende egenskap. Dette er en løsning som ser ut til å gi nye og 

uante muligheter for mange barn. Den senere tiden har det blitt gjennomført ulike 

undersøkelser av barn som har måttet tilbringe tid på institusjoner preget av mangelfull 

omsorg, ernæring og medisinsk oppfølging. ”The Bucharest Early Intervention Project” er 

blant flere prosjekter som har tatt for seg denne tematikken. Her ble det gjennomført 

randomiserte studier hvor man undersøkte adopsjon som intervensjon. Deler av dette 

prosjektet gir evidens for at nye og utviklingsstimulerende oppvekstmiljøer vil ha en positiv 
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og god effekt på eventuelle utviklingsforsinkelser (Juffer og van IJzendoorn, 2005; Bos, K. 

J. et al., 2010). 

 

2.7 Foreldrestrategier og kommunikasjon om 

adopsjonsforholdet 

Flere mener at åpen kommunikasjon om adopsjonsforholdet vil være en forutsetning for 

psykologisk nærhet og godt samspill mellom barnet og adoptivforeldrene (Sætersdal og 

Dalen, 1999). Kirk hevder at en genuin relasjon mellom adoptivbarn og foreldrene og en 

harmonisk personlighetsutvikling hos barnet, forutsetter en åpenhet og erkjennelse av 

foreldrene. I følge Kirks adopsjonsteori har foreldrene valget mellom foreldrestrategiene 

erkjennelse eller fornektelse. Det vil si at foreldrene enten kan erkjenne at deres 

foreldreskap er ulikt et biologisk foreldreskap, eller de kan fornekte dette. Fornektelse 

innebærer at foreldrene unngår å snakke om og fortier alt som har med barnets opprinnelse 

å gjøre. I følge Kirk representerer fornektelse og erkjennelse to motpoler på en akse. Den 

enkelte familie vil befinne seg et sted mellom disse to ytterpunktene (ibid.). Kirks teori blir 

imidlertid ikke tilstrekkelig når man skal ta for seg internasjonale adopsjoner. Kirk 

generaliserer ut i fra en gruppe foreldre med adoptivbarn av samme etniske bakgrunn, som 

også gjør det mulig å skjule det faktum at barnet er adoptert.  Da de internasjonalt adopterte 

barna er en synlig minoritet, både i familien og i dagens forholdsvis homogene samfunn, vil 

det være svært vanskelig å holde en adopsjon hemmelig. Sætersdal og Dalen (1999) tar 

utgangspunkt i Kirks modell i sin forståelse av utenlands adopterte barns situasjon, men 

legger til en tredje dimensjon - stress. Det utenlandsadopteret barnet plasserer i midten av 

et triangel, med ytterpunktene fornektelse, erkjennelse og stress. Modellen skal illustrer 

hvordan ulike forventnings- og påvirkningsmønstre utenlands adopterte vil kunne møte på, 

og påvirkes av opp gjennom livet. I følge Sætersdal og Dalen (1999) vil både etniske og 

psykologiske ulikheter kunne bli overbetonet eller stresset på en slik måte at barnet blir 

redusert til sin etiske bakgrunn eller sin status som adoptivbarn. Slike holdninger vil være 

varierende over tid, med variasjon fra et miljø til et annet (Dalen og Sætersdal, 1999). 
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De fleste adoptivbarn opplever en åpenhet i hjemmet. Foreldrene erkjenner barna egenart 

og barnas bakgrunn snakkes mye om. Noen barn vil derimot oppleve en mer fornektende 

holdning i møte med skolen. I fare for å forskjellsbehandle eller diskriminere det adopterte 

barnet vil det kunne oppstå en fornektelse av adoptivbarnets spesielle situasjon. Dette vil 

videre kunne føre til at lærere overser eventuelle faglige, språklige eller emosjonelle 

vansker (Sætersdal og Dalen, 1999). Den tredje varianten, stress handler om å overbetone 

ulikhetene. Dette kan for eksempel forekomme dersom et adoptivbarn viser 

konsentrasjonsvansker eller får store følelsesmessige problemer, og dette reduseres til 

barnets adopsjonsstatus alene. 

 

2.8 Adoptivbarn og språk 

2.8.1 Språkutviklingen 

Det er kjent at barnets tidlige livserfaringer vil ha betydning for barnets språklige utvikling. 

Miljøet vil være helt avgjørende for en normal språkutvikling. Ettersom flere adoptivbarn 

tilbringer sine første leveuker og -måneder på barnehjem, står disse i fare for å utvikle ulike 

utviklingsforstyrrelser, også språklig. Det har vanligvis foregått lite 

kommunikasjonssamspill på barnehjemmet, og mange barna har ikke hatt tilgang til den 

tryggheten og nærheten som karakteriserer foreldre-barn-relasjoen (Brarrud, 2009; Dalen 

og Sætersdal, 1999). Fravær for følelsesmessig tilknytning og manglende stimulering i 

første leveår, øker sannsyneligheten for å utvikle et mangelfullt språk. ”Tidlige 

psykologiske traumer kan også påvirke barnas evne til læring og begrepsutvikling, og 

derved få følger for deres evne til læring og skoleprestasjoner” (Sætersdal og Dalen, 1999, 

s. 40). Men det er kjent at miljøet også kan ha en modifiserende evne, spesielt dersom tiltak 

blitt satt inn i tidlig alder. Hvordan adopsjon kan påvirke et barns kommunikasjons- og 

språkutvikling vil blant annet være avhengig av barnets individuelle forutsetninger, dets 

kommunikasjons- og språkerfaringer i adopsjonslandet og stabilitet i levekårene (Hagtvet, 

2004; Dalen og Rygvold, 2006). I følge Hagtvet (2004) viser studier at spedbarn som har 

vokst opp i lite stimulerende institusjoner, men som gjennom adopsjon kommet inn i 

stimulerende miljøer, vanligvis får en intellektuelle, språklige og følelsesmessige utvikling 

i positiv retning. Dalen og Rygvold (2006) hevder at adoptivbarnets språkutvikling vil være 
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avhengig av adopsjonsforeldrenes evner til å skape en aksepterende og trygg atmosfære. 

Barnet må oppmuntres til kommunikasjon, utforsking, lek og samspill uten at det stilles for 

store krav. 

 

Sett fra en språkvitenskapelig synsvinkel utgjør de internasjonalt adopterte barna en 

interessant gruppe med tanke på at de aller fleste mister sitt første, opprinnelige språk. 

Fordi adoptivbarnets første morsmål har blitt avbrutt ved adopsjonstidspunktet, for så å bli 

erstattet av et nytt morsmål, kan man si at barnet starter sin andre morsmålsutvikling før 

deres språk et fullt utviklet (Dalen og Rygvold, 2006; Sætersdal og Dalen, 1999). De 

internasjonalt adopterte barna er altså ikke tospråklige. De har derimot en språkutvikling 

som må forstås på sine egne premisser i lys av det enkelte barnets erfaringer og spesielle 

livssituasjon. Enkelte adoptivbarn opplever en kommunikasjonskrise i møte med Norge. 

Dersom de alt har utviklet et språk i sitt opprinnelsesland, fungerer ikke dette, og de hører 

ikke lengre det språket de tidligere var omgitt av. Dette kan føre til at noen barn blir tause. 

Andre barn bruker sitt første morsmål selv når det ikke blir forstått, mens noen blir mer 

aktive i sin bruk av kroppsspråket. I følge Dalen og Rygvold (2006) vil tilegnelsen av det 

nye morsmål skje ganske raskt. Drøyt halvparten av alle adoptivbarn har et tilsynelatende 

aldersadekvat norskspråk i løpet av sitt første år etter adopsjonstidspunktet, men det vil ta 

lengre tid før barnet bruker språket til mer nyansert samtale (Toft, 2008).  

 

Språkbruddet vil naturlig nok være tydeligst hos barn som er så store at de har utviklet et 

språk. Dersom et adoptivbarn kommer til Norge før fylte 6 måneder vil et slikt språkbrudd 

kunne diskuteres. Men viss en tar i betraktning at et foster registrerer lyd, at barn alt i fra 

fødselen av eksponeres for og er omgitt av sitt morsmål, ulike lyder, ord og klanger, og at 

spedbarn alt etter noen få dager viser å foretrekker morsmålet sitt fremfor andre språk, kan 

man også si at de aller minste barna gjennomgår et brudd i sin språkutvikling (Rygvold, 

2006). Hvordan dette språkbruddet vil påvirke barnets språkutvikling vil det i følge 

Rygvold (2006) ikke kunne sies noe sikkert om. Barnets adopsjonsalder ser imidlertid ikke 

ut til å skulle påvirke språkutviklingen i særlig stor grad. Selv om det kan se ut til at det er 

en tendens til at omfanget av språkvansker øker etter adoptivbarnets alder på 
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adopsjonstidspunktet, vil også barn som ble adoptert i spedbarnsalder kunne utvikle 

språkproblemer. Stabil omsorg, antall separasjoner, stimulering og dårlig fysisk helse ved 

omsorgsovertakelsen synes derimot å være faktorer med betydning for adoptivbarnets 

språkutvikling (Dalen og Sætersdal, 1999).  

 

2.8.2 Adopterte barn og språkvansker 

Undersøkelser både fra Europa og USA har konkludert med at de fleste adoptivbarn 

behersker overgangen til sitt nye morsmål, og at de i løpet av førskolealderen klarer seg 

godt språklig. Likevel er ikke denne språkutviklingen like friksjonsfri for alle. Det er godt 

dokumentert at nærmere en tredjedel av de adopterte barna som har en form for 

språkvanske. Ut i fra den forskningen som er utført omkring adoptivbarnas språkvansker er 

det først og fremst barnas begrepsinnlæring som ser ut til å være mangelfull (Dalen og 

Rygvold, 2006; Rygvold, 2006). Språkvanskene blant adoptivbarn syns i stor grad å ramme 

forståelsen. ”Problemet for dei utanlandsadopterte barna som strever med språket, er at dei 

meistrar daglegspråklege dugleikar og har perfekt uttale. Dermed lèt vi oss lure”, sier Åse 

Kari H. Wagner ved Lesesenteret (Toft, 2008). Rygvold (2006) forklarer dette med at 

barnet har “hull” i språkforståelsen. Det har vist seg at mange adopterte barn blir gode til å 

imitere andre, og at det derfor kan oppstå et misforhold mellom hvordan barnet bruker 

språket og barnets forståelse. I følge Dalen og Sætersdal (1999) er ofte foreldres og 

førskolelærernes forventninger til adoptivbarnas språklige utvikling knyttet til barnets alder 

og ikke til funksjonsnivå. Slike høye krav fra omgivelsene vil kunne føre til at barnet 

imiterer andre, og får en overfladisk språklæring. 
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3. Metodisk tilnærming 

Metodebegrepet stammer fra det greske methodos, som betyr ”veien til målet”. Innenfor 

samfunnsvitenskapene dreier metode seg om hvordan vi skal gå frem når vi skal innhente 

informasjon om virkeligheten, og om hvordan vi skal analysere vår data slik at dette kan gi 

oss ny kunnskap omkring ulike samfunnsmessige forhold og prosesser (Kvale og 

Brinkmann, 2009; Johannessen et al., 2004). En interessant og troverdig forskning krever 

reflekterte beslutninger og godt begrunnede valg. Et viktig kjennetegn ved empirisk 

forskning er forskerens åpenhet, nøyaktighet og systematikk. Tranøy (1986) referert i 

Johannessen et al. (2004) hevder at:  

 

Forskeren skal være saklig, uhildet og upartisk, og ikke subjektiv ved at man 
lar sine egne oppfatninger og følelser dominere. En forsker må forholde seg 
kritisk, konfrontere sine egne oppfatninger med data og gi slipp på egne 
oppfatninger dersom forskningsresultatet viser noe annet (s.32). 

 

 

Det fenomenet som skal belyses og perspektivene som vektlegges i forskningen, bør av den 

grunn være avgjørende for valg av forskningensdesign.  

 

Dette metodekapittelet vil gi en beskrivelse av forskningsprosessen. Først vil det bli 

redegjort for metoden som er valgt for prosjektet – en kvalitativ studie hvor 

datainnsamlingen har foregått gjennom forskningsintervju. Deretter blir det sett nærmere på 

hva som ligger bak utvalget av informanter. Videre følger en beskrivelse av selve 

intervjuprosessen. Det ble benyttet en lydopptaker i alle intervjuene. Med utgangspunkt i 

disse opptakene ble datamaterialet transkriberingen og tolket. Denne delen av arbeidet vil 

også bli beskrevet. Til slutt blir det gjort rede for prosjektets validitet, samt undersøkelsens 

etiske vurderinger.  
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3.1 Kvalitativ metode 

Hensikten med denne undersøkelsen er å avdekke barnehageansattes personlige opplevelse 

og erfaringer i møte med praksisfeltet. Med et slikt fokus på opplevelsesdimensjonen blir 

det naturlig å velge en kvalitativ tilnærming til problemstillingen. Ved bruk av kvalitativ 

metode konsentrerer man seg om noen få personer, og undersøker disse grundig. Kvalitativ 

metode kjennetegnes ved at forsker og informant har et direkte subjekt-subjekt-forhold.  

Dette springer ut av en tanke om at dersom en forsker skal kunne forstå en annen persons 

situasjon, må forskeren komme denne personen nærmere inn på livet (Holme og Krohn 

Solvang, 1996; Kvale og Brinkmann, 2009).  

 

 

”Hvis du vil vite hvordan folk betrakter verden og livet sitt, hvorfor ikke tale med dem?” 

(Kvale og Brinkmann, 2009). Jeg har valgt intervju som metode, da intervjuformen egner 

seg godt dersom man har som formål å utvikle en forståelse av fenomener knyttet til ulike 

situasjoner og personer i deres sosiale virkelighet (Dalen, 2004).  Kvalitative intervjuer vil 

kunne utformes på forskjellige måter. Vi skiller ofte mellom fokuserte eller strukturerte og 

åpne intervjuer. Mellom disse ytterpunktene finner vi det semistrukturerte intervjuet, som 

er et delvis strukturert intervju. Dette er den mest benyttede formen for kvalitative 

intervjuer (Johannessen et al., 2004). Det semistruktuerte intervjuet baserer seg på en 

intervjuguide, som innholder en liste over ulike temaer og spørsmål som intervjuet skal 

innholde. Selv gjennomførte jeg et semistrukturert intervju. I forkant av 

intervjuundersøkelsen utarbeidet jeg en intervjuguide (Dalen, 2004; Kvale og Brinkmann, 

2009). I arbeidet med intervjuguiden brukte jeg tid på å identifisere sentrale deltemaer med 

utgangspunkt i oppgavens overordnede problemstilling og forskningsspørsmål. Videre ble 

det utarbeidet sentrale spørsmål under hver kategori, med underpunkter for å sikre at jeg 

fikk dekket de ulike temaene.  
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3.2 Utvalget 

I arbeidet med å finne informanter fikk jeg hjelp av professor Monica Dalen. Gjennom 

Dalen fikk jeg rekruttert fire barnehageansatte fra barnehager som inngår i prosjektet 

”Internasjonalt adopterte barns sosiale utvikling”. Den femte informanten er en pedagog 

med relevant erfaring. Jeg kom i kontakt med vedkommende gjennom en tidligere kollega. 

Denne pedagogen stilte først og fremst som informant til mitt prøveintervju. Ettersom dette 

ble et vellykket og svært informativt intervju, har jeg valgt å la dette intervjuet inngår som 

en del av mine forskningsdata.  

 

Før jeg kom i kontakt med informantene var Monica Dalen i dialog med adoptivbarnas 

foreldre. Dett ble gjort for å sikre deres godkjennelse om å foreta en undersøkelse i deres 

barns barnehage. Etter klarsignal fra adoptivforeldrene sendte Dalen et skriv til daglig leder 

ved de aktuelle barnehagene. Her ga hun en kort beskrivelse av prosjektet og spurte om det 

var interesse for deltakelse. Samtlige ga positive tilbakemelding. Etter å ha mottatt 

kontaktinformasjon til de aktuelle kandidatene, ble disse kontaktet per telefon. Jeg gjorde 

rede for hensikten med intervjuundersøkelsen og alt som ville angå dem og deres 

deltakelse. Etter å ha mottatt deres muntlige samtykke ble det ettersendt et skriv med 

ytterligere informasjon om prosjektet. Her ble det lagt ved en svarslipp, som siden ble 

signert i forkant av intervjugjennomføringen. 

 

Totalt inngår det fem informanter i intervjuundersøkelsen. Det var ønskelig at disse var 

førskolelærere, men hovedkriteriet var at dette skulle være personer med erfaring med 

internasjonalt adopterte barn i barnehagen. En av informantene er ufaglært, men har jobbet 

i barnehage de siste seks årene. En annen er førskolelærer med høyere utdanning. 

Vedkommende har fordypning innen spesialpedagogikk. De resterende tre er 

førskolelærere, alle ansatt som pedagogiske ledere. Samtlige av informantene var kvinner 

rundt 25 til omkring 50 år. Deres fartstid innenfor barnehagefeltet varierte fra seks til tjueen 

år. Av informantene hadde de fleste erfaringer med barn adoptert ved ettårsalder. Et 

adoptivbarn var derimot adoptert i sin tredje levemåned. Et annet barn ankom Norge som 
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18 måneder gammelt. Samtlige barn hadde vært hjemme med sine nye omsorgspersoner 

mellom halvannet til to år etter omsorgsovertakelsen. 

 

3.3 Prøveintervjuet 

I følge Kvale og Brinkmann (2009) vil kvaliteten på de produserte data i et kvalitativt 

intervju være avhengig av intervjuerens kunnskaper om temaet som skal undersøkes, samt 

forskerens intervjuferdigheter. Lunde (2002) sier at ”I intervjuer er forskeren involvert på 

en helt annen måte både når det gjelder datainnsamling, slutninger og vurdering av evidens 

enn ved målinger av luftmotstand i vindtunneler” (s. 69). Forskerens kunnskap, evner og 

følsomhet vil bli avgjørende for resultatet av forskningen. Sagt på en annen måte; det er 

forskerens person som blir det viktigste forskningsinstrument. På bakgrunn av dette leste 

jeg meg opp på relevant teori i forkant av intervjuene. Jeg brukte også tid på å bli bedre 

kjent med egen intervjuguide, og på å forbedre mine intervjuferdigheter. Prøveintervjuet 

ble en nyttig erfaring. Ettersom det ble gjort opptak av dette, fikk jeg muligheten til å høre 

gjennom hele intervjuet i etterkant. Slik fikk jeg også en tilbakemelding på egen væremåte i 

intervjusituasjonen. Lydopptaket fortalte meg at jeg måtte bli mer sensitiv og oppmerksom 

ovenfor hva som faktisk ble sagt og hvordan. Jeg innså at aktiv lytting er vell så viktig som 

spesifikk beherskelse av spørreteknikk (Kvale og Brinkmann, 2009). Dette bidro til at jeg i 

møte med de andre informantene ble flinkere til å stille oppfølgingsspørsmål uavhengig av 

intervjuguiden. Gjennom prøveintervjuet fikk jeg også en større begrepsmessig kunnskap 

omkring temaet adoptivbarn. Dette var nyttig å ta med seg i møte med de andre 

informantene, samt når jeg videre skulle utføre og analysere mitt endelige data.  

 

 

Det ble benyttet et opptaksprogram på MacBook i prøveintervjuet. Ettersom dette var et 

ryddig og enkelt program å forholde seg til, valgte jeg å bruke dette til opptak av de neste 

fire intervjuene. Prøveintervjuet tok 48 minutter. Jeg opplevde dette som en passende 

lengde, og det ble slik sett ikke behov for å gjøre noen tidsmessige justeringer. Etter 

gjennomføringen av prøveintervjuet diskuterte jeg intervjuguiden med informanten. Jeg 

ville høre om det var spørsmål hun mente jeg burde legge til eller trekke fra. Jeg fikk gode 

tilbakemeldinger. Vedkommende mente at jeg hadde klart å dekke svært mye gjennom 
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mine spørsmål. Jeg opplevde også at spørsmålene gav tilstrekkelige føringer for utfyllende 

svar, og foretok av den grunn heller ingen endringer i intervjuguiden.  

 

 

 

3.4 Gjennomføringen av intervjuene 

Intervjuene ble gjennomført i februar, 2011. Disse ble foretatt i den enkelte informants 

barnehage, hvor vi satt uforstyrret på lukkede rom. I følge Kvale og Brinkmann (2009) er 

det intervjuerens oppgave å etablere en trygg atmosfære, slik at informanten på en 

avslappet måte kan snakke om sine erfaringer og opplevelser. For å oppnå dette brukte jeg 

derfor noen minutter innledningsvis på å presentere meg selv og min utdanningsbakgrunn, 

motivasjonen bak forskningen og undersøkelsens vinkling. Jeg opplevde selv at dette virket 

beroligende på informantene. Før hvert av intervjuene spurte jeg om informantens tillatelse 

om å gjøre opptak av vår samtale. Siden foretok jeg en liten test for å forsikre meg om at 

utstyret fungerte som det skulle.  

 

Som intervjuer stiller man spørsmål til informanten, og følger opp intervjupersonens svar 

med ytterligere spørsmål. Det er informantenes utsagn og ytringer som utgjør forskningens 

datamateriale. For at intervjuet skal kunne brukes i en forskningssammenheng vil det derfor 

være en forutsetning at forskeren gir informantene tid til å fortelle, og at man lytter til hva 

som blir sakt (Dalen, 2004). Selv om det kvalitative forskningsintervjuet ligner mer på en 

dialog enn en ren spørsmål-svar-seanse, står likevel forskeren og intervjupersonen i et 

asymmetrisk forhold til hverandre i intervjuundersøkelsen (Kvale og Brinkmann, 2009). Et 

forskningsintervju skal ikke være en åpen og dagligdags samtale mellom to likestilte. Med 

sin vitenskapelige kompetanse er det forskeren som setter i gang og definerer 

intervjusituasjonen. Det er forskeren som står for valg av tema for intervjuet, det er han 

eller henne som stiller spørsmålene og som avslutter samtalen (ibid.). For å unngå at 

informantene skulle oppleve intervjuet som en manipulerende dialog, og forsøkte jeg å 

formidle at jeg ikke vurderte deres svar som verken det ene eller det andre, men at jeg så på 

dette som utelukkende verdifull informasjon for min studie. Som intervjuer prøvde jeg hele 

tiden å være bevisst mitt eget kroppsspråk, slik at informantene skulle oppleve meg som 
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genuine interessert i det de fortalte (Dalen, 2004).  

 

 

Jeg valgte å bygge opp intervjuguiden ut fra det såkalte ”traktprinsippet”. Dette prinsippet 

dreier seg om å innlede og avslutte intervjuet med spørsmål som er minst mulig sensitive 

(Dalen, 2004). Selv om det var fagpersoner og ikke barnas foreldre jeg skulle intervjue, 

valgte jeg likevel å gå åpent og bredt ut. Informantene ble spurt om de kunne gi en generell 

beskrivelse av de adopterte barna. Jeg opplevde at dette var et godt innledende spørsmål. 

Informantene kunne selv avgjøre hva de ville fortelle, samt at dette fikk dem til å tenke 

gjennom sine generelle erfaringer med adoptivbarna/adoptivbarnet. Deres svar på 

spørsmålet var også nyttig for meg som intervjuer, da dette innholdt beskrivelser av 

adoptivbarnas daglige fungering i barnehagen. Dette ble et godt utgangspunkt for den 

videre samtalen. Selv om spørsmålene i intervjuguiden hadde en bestemt rekkefølge, kunne 

jeg likevel være nokså fleksibel. Dersom informantene brakte et nytt tema på banen, var det 

ikke være noe problem å endre rekkefølgen på spørsmålene underveis i intervjuet.  

 

 

Mine to siste intervju ble noe bedre enn mine tre første. Jeg opplevde at dette hadde 

sammenheng med en økende interesse for prosjektet, samt at jeg kjente meg mer 

komfortabel i intervjuerrollen. Det ble enklere å løsrive meg fra intervjuguiden, og å tillate 

informanten å ha tenkepauser.  

 

3.5 Datamaterialet 

3.5.1 Transkriberingen 

For å klargjøre intervjumaterialet for analyse, måtte jeg transkribere intervjuene fra muntlig 

tale til skriftlig tekst. Jeg transkriberte intervjuene umiddelbart etter gjennomføringen, for å 

sikre en god gjengivelse av informantenes uttalelser. For å få med alle nyansene og for å 

sikre en korrekt gjengivelse av informantenes svar valgte jeg å skrive ut teksten ordrett, 

ettersom dette vil kunne få betydning for analysen. Jeg gjennomførte transkriberingen selv. 

Dette gjorde at jeg fikk jeg en god innsikt i min eget data.  



 36 

Som tidligere nevnt ble det gjennomført fem intervjuer. Disse varte fra 35 til 55 minutter. 

Ettersom jeg hadde lite erfaring med denne type arbeid, tok det meg nokså lang tid å 

gjennomføre transkriberingen. Når transkriberingen var unnagjort satt jeg igjen med store 

mengder råmateriale, som siden skulle bearbeides og analyseres. Etter å ha forsikret meg 

om at utskriftene ga en presis gjengivelse av informantenes uttalelser, forholdt jeg meg kun 

til disse som råmateriale for analysearbeidet.  

 

Etter gjennomlesning av de transkriberte intervjuene oppdaget jeg at den muntlige talen 

noen ganger fremsto som litt gjentakende og usammenhengende. Dersom jeg ikke hadde 

endrer dette i presentasjonskapittelet, ville jeg risikere at mine informanter ble fremstilt på 

feil måte. Av den grunn ble det foretatt noen små justeringer, for å forsikre at 

informantenes meninger kommer tydelig frem når datamaterialet skal presenteres. 

 

3.5.2 Analyse og bearbeiding av data 

Å analysere er det samme som å dele noe opp i biter eller elementer (Kvale, og Brinkmann 

2009). Det finnes ulike former for intervjuanalyser. Grounded Theory er utgangspunktet for 

analyse og bearbeiding av datamaterialet i denne undersøkelsen. Ved bruk av denne 

metoden starter man ikke opp med en teori som utgangspunkt for tolkningen. Grounded 

Theory har som grunnleggende siktemål å utvikle ny teori med utgangspunkt i data.  

Forskeren er på en måte ”grounded” i det empiriske datamaterialet.  Dette innebærer at 

informantenes perspektiv og oppfatninger blir utgangspunktet for analysen, og at forskeren 

starter med et mest mulig åpent sinn. Man ønsker ikke å undersøke konkrete hypoteser og 

antakelser, men prøver derimot finne ut hvordan virkeligheten ser ut på et felt man ikke har 

så stor kjennskap til (Dalen, 2004 og Johannessen et al., 2004; Strauss og Corbin, 1998). 

Forskeren kan likevel ikke jobbe helt forutsetningsløst. Han eller hun må ha et visst fokus 

for forskningen. Dette bestemmes ut i fra undersøkelsens forskningsspørsmål. Disse blir 

ledende for hvilke virkelighet som skal studeres, samt antyde hvilke sider eller deler av 

denne virkeligheten som skal fokuseres på (Johannessen et al., 2004). Selv om forskeren 

aldri vil komme foruten sine forhåndsoppfatninger og referanseramme, må vedkommende 
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likevel jobbe mot å være mest mulig åpen for det som ligger i dataene. Dette vil øke 

sannsyneligheten for at forskeren får en dypere innsikt og forståelse av det fenomenet som 

skal studeres. Grounded Theory kan i prinsippet benyttes i analyse av alle former for 

meningsbærende data, men har i all hovedsak vært anvendt i arbeid med observasjons- og 

intervjudata (ibid.).  

 

Et grunnleggende element ved Grounded Theory er at analysen forgår parallelt med 

datainnsamlingen. Først når forskeren har oppdaget det sentrale i dataen kan forskningen 

fokuseres. Forskeren starte altså svært åpent, men snevres inn etter hvert (ibid.). Grounded 

Theory kan brukes som metode for å komme frem til et produkt, men man kan også benytte 

seg av denne metoden uten å produsere en ”grounded theory”. Dette kan for eksempel være 

dersom målet med studien er å frembringe en grundig beskrivelse av et bestemt fenomen, 

hvor resultatet blir en dypere forståelse eller beskrivelse av dette fenomenet og ikke en teori 

(Johannessen et al., 2004). Det er Grounded Theory som metode jeg har benyttet meg av i 

dette forskningsprosjektet. 

 

3.5.3 Koding 

Koding er et sentralt element i Grounded Theory. Koding innebærer en systematisk 

gjennomgang av datamaterialet. Strauss og Corbin (1998) beskriver koding på følgende 

måte:  

 

Coding represents the operations by which data are broken down, 
conceptualized, and put back together in new ways. It is the central process by 
which theories are built from data (s.57). 

 

 

Det benyttes tre kodingskategorier for analyse av data i Grounded Theory. Selve 

analyseprosessen begynner med en åpen koding. Denne delen av kodingsarbeidet innebærer 
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en form for råkoding av datamaterialet. Her sammenlignes informantenes utsagn for å finne 

likheter og ulikheter i den hensikt å finne begreper som vil kunne inngå i foreløpige 

kategorier. Det dreier seg om å identifisere de deler av data som vil ha særlig relevans for 

studiet. Videre følger aksial koding. Her leter man frem mer abstrakte kategorier, som skal 

gjøre det mulig å forstå innholdet på et høyere teoretisk og fortolkende nivå. Analysens 

neste og siste nivå kalles selektiv koding.  Denne delen av arbeidet dreier seg om å utvikle 

teoretiske begreper og forståelse av det fenomenet som studeres. Forskeren må nå forsøke å 

samle alle trådene i en overordnet forståelse av det som står frem som mest sentralt i 

forhold til det som har blitt undersøkt (Dalen, 2004; Strauss og Corbin, 1998).  

 

2.5.4 Analyse av eget datamateriale 

Noe av råkodingen forelå allerede i intervjuguiden ettersom denne var delt inn i ulike 

kategorier. Likevel tok jeg meg god tid i arbeidet med den åpne kodingen av materialet, for 

å sikre meg at ikke betydningsfull informasjon gikk tapt. Etter en grundig gjennomgang av 

data ble informantenes sitater knyttet opp til ulike tematiske begreper. Når jeg siden gikk 

over i den selektive delen av kodingen oppdaget jeg noe interessant; spredt i teksten var det 

flere "noe" som handlet om noe av det samme. Dette ”noe” var de delene av materialet som 

ikke umiddelbart sto frem som betydningsfullt, men som siden viste seg interessant og 

viktig. Når jeg først hadde klarte å finne forbindelser mellom disse ulike deler, fikk jeg 

videre øye på flere nyansene som lå i materialet (Dalen 2004; Strauss og Corbin, 1998).  

 

De foreløpige kategorier som ble laget i den tidlig fase av analysearbeidet ble endret 

underveis. Jeg opplevde at mitt arbeid tok en sirkulær form heller enn en lineær. Grunnen 

til dette var at det stadig dukket opp nye assosiasjoner, som bidro til at jeg etter hvert 

vekslet mellom alle kodingsnivåene. Enkelte sammenhenger og kategorier ble faktisk ikke 

fastsatt før mot slutten av analyseprosessen. I etterkant av analysen kunne jeg se at mine 

endelige kategorier var mer konsistente og logiske sammenlignet med kategoriene som ble 

utarbeidet i den tidligste fasen av analysen. 
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En forutsetning ved bruk av Grounded Theory er teoretisk sensitivitet. Teoretisk sensitivitet 

handler om forskerens evne til å identifisere og forstå hva som er viktig, og gi mening til 

data. Man må evne å skille det vesentlige fra det uvesentlige (Johannessen et al., 2004; 

Dalen, 2008; Strauss og Corbin, 1998). Selv opplevde jeg at analysen satte krav til min 

egen kreativitet. For å unngå at analysen ble en mekanisk oppdeling av empirien, og for 

ikke å havne på et summeringsstadiet, ble jeg tvunget til å åpne opp og slippe tankene fri. 

Det var først da jeg oppdaget det essensielle i materialet. To emner viste seg spesielt 

interessante. Dette var emner jeg hadde lite kunnskap om, og som jeg heller ikke hadde 

tenkt spesielt over i forkant av undersøkelsen. Det første temaet dreier seg om adopterte 

barn og deres trøstlighet.  Det andre temaet omhandler adopterte barn med eldre 

adoptivsøsken. Disse temaene vil også trekkes frem som hovedfunn i oppgavens 

drøftningsdel. 

 

Ser man på intervjuguiden (Vedlegg 1) vil man oppdage at det blir stilt spørsmål i forhold 

til adoptivbarnas identitetsutvikling, samt i hvilke grad de andre barnehagebarna 

kommenterer og stiller spørsmål i forhold til barnets utseende og bakgrunnshistorie. 

Tematikken adopterte barn og identitet vil imidlertid ikke inngå som et tema i denne 

oppgaven, ettersom dette synes være mer aktuelt å undersøke i studier av eldre adoptivbarn. 

 

3.6 Validitetsdrøfting av intervjuundersøkelsen  

Validitet dreier seg om gyldighet, om hvor godt man faktisk har klart å måle det som var til 

hensikt å måle (Kvale og Brinkmann, 2009). Ved ett hvert forskningsprosjekt bør man stille 

spørsmål om hvorvidt forskningen er valid eller ikke. I sin validitetsdrøfting av kvalitative 

intervjustudier hevder Dalen (2004) at forskeren bør gjøre leserne oppmerksomme på 

hvilke tilknytning han eller hun har til det fenomenet som undersøkes. Leseren får da 

muligheten til å vurdere i hvilke grad dette kan ha påvirket forskerens tolkning av 

materialet. Selv hadde jeg ingen forhold til adopsjon i forkant av prosjektet. Litteraturstudie 

i den innledende fase av arbeidet ga meg imidlertid tanker om at adoptivbarn i barnehagen 

var et tema dagens barnehageansatte burde ha kunnskap om. Jeg gikk likevel inn i studie så 
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åpent som mulig. For å unngå at jeg skulle problematisere der det ikke fants problemer, 

forsøkte jeg å tilstrebe en såkalt induktiv tilnærming til empirien. Dette innebærer at 

begreper og teorier er utviklet fra det empiriske datamaterialet (Dalen, 2004).  

 

En validitetsdrøfting av dette prosjektet vil også innebære en vurdering av om metoden er 

godt nok tilpasset undersøkelsens mål (Maxwell, 1992). Selv valgte jeg å gjennomføre 

kvalitative intervjuer. For at jeg skulle kunne finne ut hva som kjennetegnet den enkeltes 

erfaringer med adoptivbarn var jeg nødt til å gå i dybden, slik at jeg kunne fange opp de 

ulike nyansene. Bruk av prestrukturerte spørreskjemaer ville ha lagt begrensninger for 

informantenes svar, og jeg vil heller ikke hatt muligheten til å få informasjon ut over 

akkurat det jeg hadde spurt informanten om. Ved å gjennomføre et kvalitativt intervju 

kunne jeg enkelt avdekke forhold underveis i prosessen, samt at dette ga informantene stor 

frihet til å uttrykke seg slik de selv ønsket (Johannessen et al., 2004).  

 

Ettersom forskeren selv har en helt sentral rolle i det kvalitative forskningsintervjuet, bør 

man hele tiden stille seg kritisk til sine egne fortolkninger. Valideringen må skje 

fortløpende gjennom hele undersøkelsen, og ikke bare som en endelig kontroll av resultatet. 

Jeg har derfor vært nøye i mine beskrivelser av forskningsprosessen og fremstilling av 

empiri, ettersom dette vil styrke prosjektets pålitelighet (Dalen, 2004; Kvale og Brinkmann, 

2009). Intervjuene ble tatt opp på bånd. Dette ble gjort for å sikre et godt grunnlag for 

senere bearbeiding, analyse og tolkning av materialet (Dalen, 2004). Det ligger også 

informasjon i oppgavens drøftingsdel. Her kommer det frem hvordan jeg som forsker har 

fortstått informantenes uttalelser på et mer fortolkende nivå.  

 

 

Datamaterialets validitet styres av innholdet i intervjuguiden og forskerens 

intervjuferdigheter. Det er informantenes uttalelser som utgjør materialet, og som danner 

grunnlaget for tolkning og analyse. Av den grunn er det viktig at man sikrer seg at 

spørsmålene i intervjuguiden dekket problemstillingen på en god måte (Kvale og 

Brinkmann, 2009). Innholdet i intervjuguiden ble diskutert med veileder, samt 
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kvalitetssikret gjennom et prøveintervju. På bakgrunn av informantens tilbakemeldinger, og 

fordi jeg selv opplevde at mine spørsmål ga tilstrekkelige føringer for utfyllende svar, ble 

det ikke funnet noen grunner til justeringer av intervjuguidens innhold. Det er en 

forutsetning for analyse- og tolkningsarbeidet at datamaterialet består av beskrivende og 

innholdsrike uttalelser. Der hvor jeg opplevde at informantenes svar ikke ble utfyllende nok 

under intervjuene, ble det stilt oppfølgingsspørsmål for å sikre tilstrekkelig informasjon. 

Intervjuguiden vil følge som et vedlegg i oppgaven. På den måten kan den som mottar 

resultatet av forskningen få en oversikt over hvilke spørsmål som ble stilt i intervjuene. 

 

Det stilles ofte spørsmål om funnene i et intervjustudiet er generaliserbare (Kvale og 

Brinkmann, 2009). Men hvorfor skal man generalisere?  Så lenge resultatene av en 

kvalitativ undersøkelse blir vurdert som pålitelig og gyldig, bør man heller spørre seg om 

hvordan disse resultatene kan være nyttige for andre (ibid.). Det må bli opp til den som 

mottar resultatene å avgjøre om dette vil være anvendbart for andre situasjoner. Dette 

forutsetter imidlertid at forskningsrapporten innholder tilstrekkelig med informasjon om de 

metodene som er benyttet. Av den grunn blir metodebeskrivelsen forsøkt fremstilt så 

transparent som mulig, slik at ingen deler av prosjektet vil stå uklart for den som mottar 

resultatet. På den måten vil andre kunne gå inn å vurdere kvaliteten av mitt arbeid.  

 

3.7 Etiske vurderinger 

Helt til slutt i dette kapittelet vil jeg gjøre rede for etiske vurderinger knyttet til dette 

intervjustudiet, ettersom etiske spørsmål har vært integrert i alle undersøkelsens faser. 

Utføringen av en forskningsprosess reiser spørsmål om verdien av den kunnskapen som blir 

produsert. En samfunnsforskning bør tjene vitenskapelige og menneskelige interesser. 

Formålet med et studie må diskuteres, både med tanke på dets vitenskapelige verdi og med 

hensyn til forbedring av den menneskelige situasjonen (Kvale og Brinkmann, 2009). Det er 

ønskelig at denne intervjuundersøkelsen skal tjene de adopterte barna. De barnehageansatte 

kan sitte på nyttig informasjon. Å høre deres erfaringer kan være viktige bidrag mot en 

bedre forståelse av de adopterte barnas situasjon. Det vil kunne gjøre oss bedre i stand til å 
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yte adekvat hjelp til de av barna som har behov for ekstra tilrettelegging og oppfølging. 

Som forsker må man imidlertid ta inn over seg det faktum at ett hvert nytt fokus vil føre til 

omtale. Når man foretar undersøkelser av adopterte barn, bidra dette til at disse barna blir 

mer synlige. Dette må vi ha med oss i vårt valg av fokus, og når vi siden skal presenteret 

resultatene av studiet (Ekern, 2006). Selv om noen av mine informanter opplever at enkelte 

adoptivbarn strever mer enn andre, har det vært viktig å ikke overfokusere på dette. Jeg har 

vært opptatt av å få frem alle nyansene i materialet.  Det ble hele tiden foretatt etiske 

vurderinger i forhold til egen begrepsbruk, slik at jeg ikke bidrar til uheldig stigmatisering 

av adoptivbarna.  

 

Når man skal gjennomføre et prosjekt som innebærer behandling av personlige 

opplysninger, det vil si opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en enkeltperson 

(Personopplysningsloven, 2000), må man sende meldeskjema til Norske 

Samfunnsvitenskapelig Datatjeneste (NESH, 2006). Formålet med denne oppgaven har 

imidlertid vært å undersøke barnehageansattes erfaringer med adoptivbarn generelt. Selv 

om informantene snakker ut i fra erfaring med enkeltbarn, har likevel ikke sensitive 

opplysninger blitt behandlet i oppgaven. Det var av den grunn ikke nødvendig å søke NSD 

for godkjenning av prosjektet. Av etiske hensyn var imidlertid Monica Dalen i kontakt med 

foreldrene av adoptivbarna som hun på forhånd visst om i den enkelte barnehagen. Dette 

var som tidligere nevnt barn som alt deltok i et større forskningsprosjekt. Det var først etter 

klarsignal fra adoptivforeldrene, at jeg ble satt i kontakt med de aktuelle barnehagene. 

 

 

Etter retningslinjer fra NESH (2006) ble deltakernes informerte og frie samtykke innhentet 

før gjennomføring av intervjuene. At informantenes samtykke skal være informert og fritt, 

innebærer at informantene ikke skal ha vært under noen form for press i det de ga fra seg 

sitt samtykke. Videre skal samtykket gis på grunnlag av deres viten om den undersøkelsen 

som skal gjennomføres. Som en dokumentasjon på informantenes samtykke, ble en 

svarslipp signert da vi møttes til intervju. Jeg sørget for at informantene var inneforstått 

med alt som angikk dem og deres deltakelse i forkant av denne signeringen.  
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Ettersom de internasjonalt adopterte barna er en synlig minoritet i barnehagen, kan disse 

lett la seg identifisere dersom informantenes identitet eller arbeidsplass lar seg gjenkjenne i 

rapporten. Av den grunn har konfidensialitet og anonymitet blitt vektlagt spesielt. Jeg har 

sørget for at all informasjon informantene har gitt meg har blitt behandlet konfidensielt, og 

at alle gjenkjennelige detaljer har blitt anonymiseres (Kvale og Brinkmann, 2009; Dalen, 

2004).  

 

Utgangspunktet for forskningsarbeidet er informantenes personlige forståelse og opplevelse 

slik det kommer frem i intervjuene. Innenfor intervjuforskning må man derfor passe seg så 

man ikke fratar intervjupersonenes egne meninger. Det er viktig at man er selvkritisk til 

sine egne tolkninger, og at det kommer tydelige frem hva som er informantenes utsagn og 

hva som er forskerens tolkninger av disse (Fangen, 2010). For å unngå at dette skulle 

fremstå som utydelig for leseren, valgte jeg å gjøre presentasjonen av data og drøftingen av 

disse til to atskilte deler (Kvale og Brinkmann, 2009). Jeg har gjort mitt ytterste for å 

ivareta informantenes integritet når resultatene blir lagt frem og tolket. 

 

Informasjonsskrivet (Vedlegg 2) som ble sendt ut til informantene i forkant av 

intervjuundersøkelsen viser en litt annen problemstillingen enn den jeg har forholdt meg til 

under analyseprosessen. Det er imidlertid ikke snakk om store justeringer. Det har derfor 

ikke vært nødvendig å informere informantene om dette.  
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4. Presentasjon av datamaterialet 

I dette kapittelet blir funn i datamaterialet presentert. Hensikten med dette er å gi en 

dokumentasjon for de konklusjoner som trekkes av undersøkelsen. I datapresentasjonen 

fremlegges temaer som skilte seg ut på grunn av omfanget av informantens uttalelser. 

Presentasjonen viser også temaer som det ikke ble sagt så mye om i intervjuene, men som 

likevel vil ha en verdi når oppgavens problemstilling skal drøftes. Hovedfunn vil bli 

presentert og tolket i et eget kapittel. 

 

Ettersom denne undersøkelsen hadde som formål å se på ulike forhold knyttet til 

adoptivbarns barnehagesituasjon, ble det naturlig å identifisere noen sentrale deltemaer 

allerede i arbeid med intervjuguiden. Altså startet kategoriseringen allerede i denne fasen. 

Gjennom kodingsprossesen fant jeg at datamaterialet kunne deles inn i fire 

hovedkategorier. Disse kategoriene ble kalt følgende:  

 

• Generelle beskrivelser av adoptivbarna i barnehagen 

• Språk og kommunikasjon 

• Foreldre og fagfolk 

 

 

Mange av informantene hadde svært innholdsrike svar. Jeg har derfor valgt å gi sitatene 

god plass i min datapresentasjon. Det vises til enkeltstående utsagn som fanger opp det 

essensielle og som får frem det individuelle og spesielle i informantenes svar. Der hvor 

informantenes svar og mening samsvarer med hverandres har jeg valgt å bruke de sitatene 

som var mest innsiktsfulle og reflekterte, og som jeg mener kan stå som eksempler for 

flere.  
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4.1 Generelle beskrivelser av adoptivbarna i barnehagen 

Som det ble vist til i teorikapittelet vil barnas erfaringer før adopsjonen være varierende. 

Det vil være ulike årsaker til at et adoptivbarn kommer inn i et adopsjons-program, og noen 

barn vil ha blitt utsatt for større belastning i tiden før adopsjonen enn andre (Andersen, 

2005). Hvordan et barn vil reagere på forholdene de vokser opp under er høyst individuelt. 

Barn er svært ulike med hensyn til hva de kan tåle av forskjellige påkjenninger (Andersen, 

2005; Borge, 2010). Hovedkonklusjonen innenfor forskning om internasjonalt adopterte 

barn syns å være at majoriteten av disse barna klarer seg bra, hvilket er både optimistisk og 

lovende med tanke på barnas vanskelige start på livet. Likevel er det viktig å erkjenne at 

enkelte adoptivbarn vil få en del problemer, og at noen vil ha behov for tettere oppfølging 

enn andre (Dalen og Rygvold, 2006; NOU, 2009). Under denne kategorien presenteres data 

som sier noe om informantenes beskrivelser av adoptivbarna og deres psykososiale 

fungering i barnehagen. Det vises til utsagn som sier noe om hvordan informantene 

opplever adoptivbarnas atferdsmessige- og emosjonelle fungering og barnas 

oppmerksomhets- og konsentasjonsferdigheter (intellektuelle fungering). Det blir presentert 

funn knyttet til barnets tilknytningsatferd med fokus på barnas første tid i barnehagen, samt 

barnets atferd i bringe- og hentesituasjon. Deretter presenteres deler av data som sier noe 

om hvordan informantene opplever adoptivbarnas relasjon til de voksne i barnehagen, samt 

barnets trøstlighet. 

 

 

4.1.1 Løvetannbarn 

Som vist i kapittel 2.5 refererer resiliensbegrepet til ulike former for vellykket tilpasning, til 

tross for erfaringer med situasjoner som innebærer en relativt stor risiko for å utvikle 

vansker eller avvik (Borge, 2010). I Norge benyttes ofte begrepet ”løvetannbarn” når det 

snakkes om barn som slipper unna følgene av et vanskelig oppvekstmiljø. Selv om dette 

begrepet har blitt knyttet til barnevernsbarn som klarer seg og utvikler seg godt, 

forekommer fenomenet resiliens også i mange andre risikogrupper av barn. Dette kan blant 

annet være barn som vokser opp i belastede storbymiljøer, under disharmoniske 
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familieforhold eller på institusjon (ibid.). Flere av informantene kommer med beskrivelser 

som kan knyttes til resiliensegenskaper. Dette dreier seg om egenskaper som kan forstås 

som styrke og psykisk motstandsdyktighet hos barna (Borge, 2010). En av informantene 

sier at hun opplever et adoptivbarn som psykisk sterk. Enkelte andre beskriver barna med 

termer som: ”Det er en veldig trygg jente” og ”Veldig selvstendig”. Et adoptivbarn 

beskrives på følgende måte: 

 

Informant 4: Kortfattet, veldig sånn sterk personlighet. Veldig klar i meningene 
sine, og har vel vist seg å være en litt sånn guttejente (...) og glad i å styre, 
ordne, lede.  

 

 

Informanten sier videre at hun opplever dette som et ”våkent barn”, som får med seg det 

meste av det som skjer i barnehagen. Informanten sier også at dette barnet er spesielt 

opptatt av rettferdighet, og at ting skal gå riktig for seg. Det blir også sagt at det forgår mye 

sunn lek rundt dette barnet. Informanten beskriver denne leken som kjempe flott. Hun sier 

at det er en lek med mye kommunikasjon, og påpeker at adoptivbarnet har et godt utviklet 

språk. Flere funn knyttet til adoptivbarnas språk vil bli presentert senere i kapittelet. 

 

Det fremgår av data at de fleste informanter beskriver adoptivbarna som aktive og sosiale. 

Flere informanter sier at de opplever adoptivbarna som tilpassningsdyktige, og at dette er 

barn med mange venner. Følgende sitat er et eksempel på dette:  

 

Informant 1: Hun er veldig aktiv. Godt humør. Veldig selvstendig. Veldig 
selvstendig! (...)  Så er hun veldig sosial. Hun har mange venner. Populær. Hun 
er..., ja, tilpasser seg barnegruppen og de hun leker med veldig bra. Ja, en 
positiv jente. 
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En av informantene understreker at hun faktisk ikke tenker på adoptivbarnet som adoptert. 

Hun tenker på dette som et helt vanlig barn. En av de andre informantene kommer med et 

tilsvarende utsagn. Denne informanten sier at hun ikke opplever at adoptivbarnet skiller seg 

ut. Vedkommende sier at hun opplever dette barnet som ganske trygt sammenlignet med en 

del av de andre barna i barnehagen.  

 

4.1.2  Behov for noe ”ekstra” 

Selv om de fleste informantene trekker fram slike styrker og positive sider ved de adopterte 

barna, vises det også til erfaring med utrygge og mer sårbare adoptivbarn.  Noen av 

informantene forteller om barn som viser større behov for nærhet og anerkjennelse enn 

andre barn. En av informantene sier at hun har et inntrykk av at adoptivbarn generelt har et 

større behov for å ha de voksne i nærheten, og sier at hun nå jobber med et adoptivbarn som 

har et særlig behov for å bli sett. Nedenfor følger ulike utsagn: 

 

Informant 0: ...oppmerksomhetsøkende av voksne, og trenger noen som på en 
måte ser henne, og kommuniserer med henne. Det er liksom det som på en 
måte, som beskriver henne veldig syns jeg. 

 

 

Informant 4: På det andre barnet så opplevde jeg at hun var veldig til å ønske å 
sitte på fanget, ønske om at....den nærheten. 

 

 

Informant 3: Han trengt litt ekstar liksom....det å vite det at det er voksne der. 
Spørr ofte mye spørsmål, liker at det er noen voksne i nærheten da. Det føler 
jeg at... Det gjelder flere av de barna også tenke jeg. 
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Utsagnet over er en deler av en lengre beskrivelse av et adoptivbarn. Informanten opplever 

dette barnet som litt umodent sosialt sett. Dette barnet tar selv initiativ til lek med andre 

barn, men viser manglende lekeferdigheter. Å gå i dialog og forhandle med andre barn ser 

ut til å være spesielt vanskelig for dette barnet. Adoptivbarnet viser også manglende 

ferdigheter i forhold til det å lese andre barns uttrykk. Informanten sier følgende: 

 

Informant 3: Med det er kanskje også spesielt, for jeg tenkte på han gutten jeg 
har mest nå, som er umoden sosialt da. Altså, i relasjon med andre barn, til 
alderen sin å være (...) har vært sosial, og at han har vært med der det har 
skjedd noe. Men han brukte litt tid på å knytte vennskap, og tid på.... Han har 
likt å leke litt for seg selv da. Det er nok kanskje spesielt det ene barnet jeg 
tenker på da, at han likte liksom å leke litt på egenhånd. Han er en litt sånn 
type da. Det kan han gjøre enda. Han kan skifte mellom det å være fult aktiv 
sammen med andre, og det å leke litt alene. 

 

 

Ett annet barn hadde hatt litt vanskelig for å tilpasse seg den første tiden i barnehagen. 

Barnet hadde vært veldig ivrig etter å komme inn i barnegruppa, og kunne oppleves som litt 

voldsom for noen av de andre barna. Informanten beskriver dette barnet som svært fysisk 

aktivt, og forteller at adoptivbarnet ofte løp rundt på avdelingen mens de andre barna satt 

og lekte. Barnet hadde selv vanskelig for å sitte ned, og viste også manglede 

lekeferdigheter. Det hadde vært behov for veiledning av barnet i og rundt leken på 

avdelingen det første året.  

 

Det blir fortalt om et adoptivbarn som viste seg helt avhengig av de voksne. Uten de 

voksnes tilstedeværelse ville dette barnet blitt helt anonymt for de andre barna på 

avdelingen. Barnet tar ikke selv initiativ til samspill og lek med sine jevnaldrende. 

Informanten beskriver barnet som svært oppmerksomhetssøkende av de voksne. Flere 

andre informanter opplever også adoptivbarna som oppmerksomhetssøkende, og sier at 

dette er barn som liker å være i dialog med de voksne. Noen understreker dette, men legger 

til at barna ikke viser behov for oppmerksomhet gjennom nærhet og fysisk kontakt.   
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4.1.3 Tilbaketrekkende og unnvikende atferd  

Flere beskriver adoptivbarnas relasjon til de voksne i barnehagen som veldig god. En 

informant sier at hun imidlertid føler en liten avstand.  Sammenlignet med de andre 

barna i barnehagen er adoptivbarnet mindre kontaktsøkende. I situasjoner der 

adoptivbarnet er trist og lei seg kan barnet ofte vise en unnvikende atferd. Har det 

derimot oppstått uenigheter i barnegruppa eller barnet har behov for hjelp kommer det 

og gir beskjed. En informant påpeker at adoptivbarnet har lettere for å fortelle om 

andre enn om seg selv. Det fortelles også om et adoptivbarn som ikke sier i fra om 

vanskelige ting i barnehagen.  Personalet får de fleste slike opplysninger gjennom 

barnets omsorgsperson.  

 

Som det kom frem tidligere i kapittelet beskriver flere av informantene adoptivbarna 

som oppmerksomhetssøkende av voksne. Samtlige informanter opplever imidlertid at 

barna sjeldent viser et behov for trøst. Informantene beskriver barna med termer som 

”Hun er ikke den som gråter med en gang” og ”Hun er nok en sånn jente som vil ordne 

opp i ting selv”. Flere kan fortelle om adoptivbarn med en tilbaketrekkende atferd. 

Barna går heller litt for seg selv og trekke seg unna, i stede for å søke trøst hos de 

voksne. Følgende utsagn illustrerer dette: 

Informant 4: Opplever at det ikke er så veldig mye å trøste. Men om det er fordi 
at hun ikke ønsker det, eller fordi at..., hun skjuler det, at vi ikke ser det, eller 
om det er at hun står opp og sier i fra selv til de barna det eventuelt gjelder 
eller (...) Hun trekker seg nok mer unna, og går litt mer for seg selv. For så å 
gå tilbake til noen andre, eller til de samme. 

 

 

Informant 2: Og viss hun gråter så er hun vel egentlig litt sånn som går litt for 
seg selv. Og vi finner vel.... Viss ikke vi voksne er der, så er det da gjerne et 
annet barn som kommer bort å sier: ”Hun er lei seg”. For da har hun på en 
måte gjemt seg litt unna.  
 
- Og i hvilken grad vil du si at adoptivbarnet selv søker trøst av dere voksne? 
 
Informant 2: Hun gjør jo ikke det da. Nei. Hun gjør ikke det. 
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Datamaterialet viser at flere har erfaring med adoptivbarn som sjeldent gråter og er lei seg. 

Det fortellers derimot om barn som kan reagere med en voldsom og utrøstelig gråt dersom 

de først gir etter. En informant sier at når barnet først ga etter og slapp gråten fri var det 

akkurat som tingene raknet helt. Informanten sier at det kunne ta lang tid å trøste. 

Vedkommende opplevde at dette barnet hadde en veldig sår gråt. Når slike situasjoner 

oppstår uttrykker også barna et behov for å bli trøstet. 

 

Det blir fortalt at et adoptivbarn hadde fått en voldsom reaksjon i forbindelse med en ukjent 

lyd i barnehagen. Banet hadde da vært helt ukritisk i sitt valg av voksneperson, og klamret 

seg fast i en fremmed vikar. Informanten hadde selv tilbytt seg å trøste, men opplevde at det 

var trøsten i seg selv som var viktig for barnet og ikke hvem som trøstet. Barnet ble i 

armene til vikaren. Informanten beskriver  episoden som spesiell.  

 

Det fremgår av data at et adoptivbarnet har litt motstand i seg i forhold til den fysiske 

nærheten som vanligvis følger med trøsting av små barn. Barnet tar i mot trøst når det 

virkelig trenger det, men viser sjeldent et behov for nærhet. I avskjed og andre 

overgangsfaser kan adoptivbarnet reagere med en hysterisk gråt. Informanten sier at hun 

opplever at barnet blir litt stiv i kroppen og at det kan være vanskelig å trøste. Personalet 

opplever at det er lettere å finne på ting med barnet, og at dette fungerer godt som et 

alternativ til trøst. Informanten forteller at barnet ofte søker til materielle ting/leker i 

vanskelige situasjoner. Barnet uttrykker imidlertid et behov for voksenkontakt. Dette viser 

seg ved at barnet ofte spør mange spørsmål. Informanten forteller at hun opplever at dette 

barnet liker å ha en voksen i nærheten. 
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4.1.4 Bringe- og hentesituasjon 

Ettersom ikke alle informantene hadde vært til stede under adoptivbarnas tilvendingsfase 

var det heller ikke alle som kunne uttale seg om denne tematikken. De av informantene 

som hadde grunnlag for å svare på spørsmål omkring adoptivbarnas tilvendingsperiode 

hadde litt varierte erfaringer. Det fremgår av data at noen informanter hadde jobbet med 

adopterte barn med eldre adoptivsøsken som hadde gått i samme barnehage. Deres 

barnehagesituasjon blir beskrevet som tilfredstillende og god. En av disse informant 

forteller at adoptivbarnet hadde vært mye i barnehagen i forkant av sin egen barnehagestart. 

I bringing og henting av sitt eldre søsken hadde barnet gjort seg kjent med både barn og 

voksne. Barnets første tid i barnehagen blir beskrevet som uproblematisk. Sitatet under 

illustrerer dette: 

 

Informant 1: Men da ”Sara” kom inn i barnehagen på besøk med storesøster, 
så gikk hun rett inn å lekte, og den tilvendingen gikk superfort. Så de gjorde 
ikke noe mer enn med alle andre barn. 

 

 

Det hadde heller ikke vært problemer knyttet til  bringe- og hentesitasjon i dette barnets 

tilvendingsfase. Barnet var raskt i lek etter ankomst i barnehagen.  

 

Det fortelles også om et annet adoptivbarn som har et eldre adoptivsøsken. Informanten  

kan ikke utale seg i forhold til dette barnets tilvendingsperiode, ettersom vedkommende 

ikke har kjennskap til denne. Informanten sier derimot at dette barnet klarer seg veldig godt 

i barnehagen, og at barnet kommer inn som en solstråle hver morgen. Når barnet 

gjenforenes med sine foreldre viser det også stor glede. Barnet løper raskt ut i garderoben 

og gjør seg klar for å dra hjem. Informanten understreker at dette er et veldig trygt barn. En 

annen informant fortelle at hun hadde vært gjennom en tilvendingsfase med et adoptivbarn 

som hadde brukt lang tid på å bli trygg. Å skulle ta farvel med sine foreldre hadde vært 

vanskelig, også lenge etter barnets barnehagestart. Informanten sier følgende: 
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Informant 3: Han brukte lang til på å bli trygg, eller han likte ikke overgangen 
fra da foreldrene gikk da, altså når de sa ”ha det” og skulle gå. Så vi jobbet en 
del med den fasen der, og måtte veilede foreldrene sånn litt etter hvert om 
hvordan vi trodde var best ut i fra situasjonen. Så det varte ganske lenge hvor 
han sa i fra at det ikke var greit da. For å si det sånn. Men også at det ble...jeg 
trur nok også at det ble litt vane, litt rutine for han også. Han forventet at 
”det” og ”det” skulle han gjøre når de gikk også da, etter hvert, hvor vi så at 
han var forholdsvis trygg i løpet av dagen, hadde gode opplevelser, var i lek. 
Men at den overgangen når foreldrene dro ble veldig voldsom da. Så den varte 
ganske lenge. Så var den på en måte over, og da var det litt sånn i rykk og napp 
inni mellom. Og så hadde han vært uten lenge. Og så hadde han et lite 
tilbakefall nå for en liten stund siden (...) så jeg trur nok det kunne ha litt 
sammenheng med det, fordi ting ble utrygt. 

 

 

Det fortelles også om en tilsynelatende normal tilvendingsperiode, hvor de voksne satt med 

et inntrykk av at dette barnet hadde funnet seg godt til rette på avdelingen. Nærmere 

observasjoner viste derimot at det foregikk svært lite kommunikasjon. Nedenfor følger et 

utsagn: 

 

Informant 0: ...så fikk jeg inntrykk av at de tenkte at det fungerte bra, fordi at 
hun gikk rundt å styret med sine ting. Men det var ikke noe kommunikativt, 
verken med voksne eller andre. Det var veldig lite. Annet enn kanskje akkurat 
det de skulle. Men det var lite blikkontakt. Sånn at det... De merket det ikke så 
mye på en måte (...) ho gikk rundt på avdelingen og var litt sånn nesten i en 
autistisk liten verden. Det første året. 

 

 

Når det siden ble stilt spørsmål i forhold til barnets atferd ved bringesituasjon i 

tilvendingsperioden svarte informanten at hun husker dette som greit. Etter fire år i 

barnehagen hadde disse situasjonene derimot vist seg vanskeligere for barnet. Følgende 

utsagnet forteller at barnet nå anstrenger seg for å opprettholde sin forbindelse med sine 

nærmeste omsorgspersoner. 
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Informant 0: Det har kommet nå det siste året nå egentlig. Det siste halvåret 
nå. Nå vil ho ikke at mamma og pappa skal gå. Men det har vært noen få 
episoder tidligere. Men nå er det liksom sånn....nå vil ho helst ikke at mamma 
og pappa skal gå. Nå begynner ho liksom å si ”mamman min” og ”pappan 
min”. I starten så var alle vi voksne i barnehagen mammaer. 
 
 

 
Denne informanten forteller også at adoptivbarnet uttrykker stor glede når foreldrene 

kommer for å hente. Tidligere hadde derimot vedkommende hatt et inntrykk av at 

adoptivbarnet var litt flat i følelseslivet sitt. Barnet hadde vist lite følelser generelt. 

Adoptivbarnet viser fortsatt sjeldent sinne og er lei seg i barnehagen, men det uttrykker 

derimot ofte glede. Informanten sier at når barnet er glad, så er det glad med hele kroppen. 

 

Barnas tilknytningsuttrykk kommer også i bruk ved gjensyn etter fravær av sine 

omsorgspersoner (Killèn, 2007). Det fremgår i datamaterialet at noen informanter har 

erfaring med adoptivbarn som kan være litt vanskelige i hentesituasjon. Følgende sitater 

illustrerer dette: 

 

 

Informant 4: Veldig ivrig etter å komme inn i barnehagen. Kjempe glad for å 
være der, og skulle....ville helst ikke hjem igjen. 

 

Informant 3: Ja....han er jo stort sett fornøyd når han blir hentet, men han er 
ikke sånn veldig, at han vil hjem med en gang. Han vil jo gjerne holde på litt til, 
sånn som veldig mange andre barn også vil. Det er noen ganger at de 
overgangene der ikke er så veldig enkle da. 
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Denne informanten forteller adoptivbarnet ofte kunne klamre seg fast til sine foreldre ved 

avskjed. Barnet ville helst ikke at foreldrene skulle dra. Slik det kommer frem i utsagnet 

over viser imidlertid ikke adoptivbarnet et akutt behov for å søke sine foreldre ved 

gjenforening i hentesituasjon. Av og til ønsket dette barnet å være lengre i barnehagen, og 

informanten sier at disse overgangene noen ganger kunne bli litt vanskelige. Slike 

opplysningene vil ikke alene kunne si oss noe om kvaliteten på barnets tilknytning. 

Informantenes observasjoner kan likevel være viktige bidra dersom en ønsker å få en bedre 

forståelse av barnas tilknytningsmønster.  

 

 

På bakgrunn av sine erfaringer med internasjonalt adopterte barn i barnehagen kommer alle 

informantene med synspunkter i forhold til når et adoptivbarn bør begynner i barnehagen. 

Samtlige understreker at dette vil være en individuell sak.  Følgende sitat illustrerer dette: 

 

Informant 3: Da tenker jeg at det kommer mye an på  hva slags start det barnet 
har hatt da, og når det kom til de nye foreldrene sine.  For kommer du som 
nesten ettåring fra Kina og skal begynne i barnehage med en gang, da tenker 
jeg at det kanskje er greit å bli kjent med mamma og pappa først hjemme. Og 
så kunne ha god tid til tilvending. For det blir jo da enda en type avskjed, selv 
om de da har etablert seg en....selv om de da er hos en familie, og skal hjem dit 
etter barnehagen.  

 

Datamaterialet viser en kollektiv enighet blant informantene om at adoptivbarnet bør har en 

trygg tilknytning før det begynner i barnehagen. En av informantene understreker 

betydningen av at barnet opplever sine omsorgspersoner som en ”trygg base”, som det kan 

utforske verden ut i fra. Vedkommende sier at man først må jobbe med å skape trygghet i 

foreldre-barn-relasjonen, og at barnehagetilværelsen ikke bør komme før denne relasjonen 

er internalisert i barnet.  
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En av de andre er av den oppfatning av at barn generelt har det best hjemme med sin 

omsorgsperson til de er tre år. Hun sier følgende: 

 

Informant 2: Vet du hva, der er jeg egentlig litt sånn usikker. For jeg tror 
spesielt med henne, som kom da til Norge og ikke kunne språket i det hele tatt, 
så tenker jeg atte det er da veldig greit å begynne et sted, og lære seg språket 
tenker jeg. Sånn språkmessig tenker jeg. Men sånn følelsesmessig så er jeg litt 
sånn ambivalent. Rundt akkurat det der at, jeg tror kanskje små barn har det 
best hjemme hos mamman sin, tenker jeg. Til dem da er tre år, og da er dem 
kanskje mer modne både fysisk og psykisk til å starte opp i barnehagen.(...) Jeg 
syns kanskje treårsalderen. For jeg ser jo det at, nå har jeg jobbet på 
småbarnsavdeling også, og jeg ser at mange foreldre sier atte: ”Ja, dem har så 
godt av å være i barnehagen. Ja, dem kjeder seg hjemme”. Og da tenker jeg 
liksom... Det er jo faktisk bare tull. At de kan si noe sånt. Jeg syns da at de 
heller burde være hjemme hos mamman sin. 

 

 

 

4.2 Språk og kommunikasjon 

Det er kjent at barn som blir utsatt for fravær for følelsesmessig tilknytning og manglende 

stimulering i sine første leve år vil stå i fare for å utvikle et mangelfullt språk (Sætersdal og 

Dalen, 1999). I følge Dalen og Rygvold (2006) har omtrent en tredjedel av alle adoptivbarn 

en eller annen form for språkvansker. Undersøkelser foretatt på adoptivbarn i Norge viser 

imidlertid at nærmere halvparten av alle adopterte barn har et tilsynelatende aldersadekvat 

norskspråk allerede i løpet av det første året. Det viser seg derimot at flere av disse barna 

trenger lengre tid før de kan bruke språket til mer nyanserte samtaler (Rygvold, 2006; Toft, 

2008). I det følgende presenteres funn som forteller om informantenes beskrivelser av og 

erfaring med adoptivbarns språkutvikling. Det vises også til funn knyttet til barnas ulike 

andre kommunikasjons- og atferdsformer med fokus på samlingsstund.  
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4.2.1 Vanlig språkutvikling 

Datamaterialet viser at de aller fleste informanter opplever adoptivbarnas språkutvikling 

som aldersadekvat. Det fortelles om barna med gode språkferdigheter, som er gode til å 

uttrykke seg verbalt og som liker å bruke språket. En av informantene sier følgende: 

 

Informant 2: Hun har ingen problemer, verken på den ene eller den andre 
måten. Veldig bra. Hun ligger akkurat der hun skal ligge. Ja. Både 
setningsmessig og forståelse, og... Preposisjoner, og... Veldig bra. 

 

 

Det fremgår av data at de av adoptivbarna som beskrives som atraktive lekekamerater også 

er barn som viser gode språkferdigheter i barnehagen. Følgende sitat kan illustrere dette:  

 

Informant 4: For å ta det her da, så syns jeg det er veldig positivt. Men jeg tror 
det går veldig mye på den språklige biten. Hun er veldig dyktig til å ordlegge 
seg. Veldig flink til å på en måte bruke ord, og på å beskrive de tingene som 
både er positive og negative. Og kommunikasjonen. 

 

 

En informant forteller om et barn som ofte kan korrigere andre dersom de uttaler ord og 

uttrykk feil. Vedkommende opplever at adoptivbarnet er god til å skille mellom de ulike 

ordlydene.  
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4.2.2 Stor variasjon 

Selv om de aller fleste informantene viser til positive erfaringer knyttet til adoptivbarns 

språk, er det en av informantene som forteller om et barn med en svært forsinket 

språkutvikling. Følgende utsagn gir en beskrive av dette adoptivbarnets språk etter et år i 

barnehagen. Barnet var rundt tre og et halvt år på dette tidspunktet: 

 

Informant 0: Og det var på lydnivå nesten altså. Det var veldig lite ord som jeg 
kan huske (...) ...null kommunikasjon nesten. Jeg husker hun og jeg begynte å 
kommunisere ved at vi lagde forskjellige lyder som hun herma. Og jeg jobbet 
mye med blikkontakt. For det var lite blikkontakt. Og vi begynte å lage lyder. 
Herme (...) Den har på en måte....sånn som logopeden også sier, så har det nok 
været en naturlig utvikling. Men det har gått mye saktere. 

 

Denne informanten sier at dette barnet kommuniserer lite med andre barn, og at det har lett 

for å trekke seg unna. Dersom det derimot pågår lek som ikke stiller så store krav til spårket 

har barnet lettere for å løsrive seg. Informanten påpeker at barnet ser ut til å foretrekke å 

leke med litt eldre barn. Vedkommende opplever at dette henger sammen med barnets 

forsinkede språkutviklingen.  

 

Informant 0: Det er heller eldre har vært liksom, fordi at de tror jeg....jeg tror 
det er litt i forhold til språket. Og den omsorgen. Mens, nei...så hun har liksom 
vært...trekt seg veldig mye tilbake altså. Men som foreldrene også sier, så har 
hun vært mer opptatt av de eldre. At det har lissom har vært en trygghet for 
henne. 

 

 

Funn knyttet til barnas verbalspårk viser altså at variasjonen er stor – fra et barn med ingen 

kommunikasjon til flere barn med gode språkferdigheter. I det følgende vises deler av data 

som kan si noe om flere ulike kommunikasjons- og atferdsformer. 
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4.2.3 I samlingsstund 

Flere informanter forteller om adoptivbarn som er svært muntlig aktive. Dette viser seg 

spesielt godt i barnas samlingsstund. Det fortelles om barn som er svært engasjerte, og som 

liker å fortelle. En av informantene sier følgende: 

 

Informant 4: Der også, engasjert. Har svar på veldig, veldig mye. Hun får med 
seg som sakt veldig mye informasjon, og vet veldig mye. Det setter seg godt i 
minnet. Og hun er veldig opptatt av at ting skal være rett da, men hun kan 
likevel sitte å fantasere. Og også det å prøve å komme frem til noe sammen. 
Men veldig opptatt av å få frem sine meninger. Men nok en gang, ikke noe over 
gjennomsnittet. Hun glir veldig, veldig flott inn i gruppen da, og gjengen blant 
de femåringene. 

 

 

Det er imidlertid ikke alle barn som ser ut til å ha like stor utbytte av den daglige 

samlingsstunden i barnehagen. En av informantene sier at hun opplever at et adoptivbarn 

har problemer med å få med seg kollektive beskjeder. Dette barnet har også vanskelig for å 

holde oppmerksomheten oppe når det befinner seg i en større barnegruppe. Felles aktivitet 

fungerer ikke særlig bra for dette barnet. Informanten kan imidlertid fortelle at dette barnet 

har en aldersadekvat språkutvikling.  

 

Det fremgår av data at en av informantene trekker inn konsentrasjons- og 

oppmerksomhetsvansker som en del av sin beskrivelse av et adoptivbarn. Vedkommende 

sier at adoptivbarnet syns å ikke høre etter i enkelte sammenhenger. Dette viser seg spesielt 

godt i samlingsstund. Barnet har derimot vise seg mer deltakende den siste tiden. Selv om 

barnet virker ukonsentrert kan det komme med innspill som forteller at det får med seg hva 

som skjer. Informanten har av den grunn begynt å tvile på om barnet har like store 

konsentrasjonsvansker som tidligere antatt. Hun sier følgende: 
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Informant 0: (...) hva er kroppsspråket at ”Jeg er ikke interessert. Jeg vil ikke 
bli plaget med å kommunisere mer”. Altså, jeg føler at der er jeg litt usikker. 
Hva er egentlig oppmerksomhet- og konsentrasjonsvansker, og hva er egentlig 
usikkerhet. Hvordan hun på en måte viser oss det.... Den er jeg litt usikker på. 
Men sånn glede og mestring, og når hun da har vært redd. Den har jo vært 
veldig, helt klar. Men akkurat det.... Og derfor er jeg litt sånn....det med 
oppmerksomhets- og konsentrasjonsvansker. Er det det det er? Eller er det 
utrygghet og prestasjonsangst, som jeg tror veldig mye ligger på her altså. 

 

Som det kommer frem i utsagnet over, opplever denne informanten at barnet av og til kan 

vise en prestasjonsangstlignende atferd i barnehagen. Informanten mener at dette muligens 

kan ha en sammenheng med at adoptivbarnets foreldre har hatt for store forventninger til 

barnets språkutvikling. Vedkommende opplever at foreldre-barn-samspillet har vært litt for 

kunnskapsbasert. Gjennom veiledningssamtaler har nå foreldrene fått en bedre forståelse av 

hva språk og språkutvikling egentlig er. Informanten sier følgende: 

 

Informant 0: Og det tror jeg gjorde at vi kom mye nærmere. For de har nok sett 
et annet... De var veldig opptatt av spårklydene hos jenta. Det var det som var 
utfordringen. Mens jeg så jo da at det var noe helt annet som måtte jobbes med 
først. Men der er de heldigvis nå. Så nå føler jeg at vi jobber liksom litt på 
samme planet. Vi var nok på to vidt forskjellige planeter. Så jeg føler at nå 
samarbeider vi om det samme målet. Men det har nok vært en lang prosess. 

 

 

Flere funn knyttet til informantenes erfaringer med adoptivforeldre vil ble presentert under 

følgende hovedkategori. 
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4.3 Foreldre og fagfolk  

En god relasjon mellom barnehagen og hjemmet vil være med på å styrke barnets 

oppvekstmiljø, og bidra til at barnet opplever en helhet i sin tilværelse. En synlig og positiv 

kontakt mellom førskolelærer og foreldre vil gi barnet en trygghet, stabilitet og opplevelse 

av sammenheng. Dette har særlig betydning for barn med spesielle behov (Bø, 2002; 

Sagbakken, 1996). Hittil har presentasjonskapittelet omhandlet adoptivbarna spesielt. I det 

følgende blir det sett på personalets forberedelser i forhold til de internasjonalt adopterte 

barnas barnehagestart. Forberedelser vil i denne sammenheng dreier seg om personalet har 

tilegnet seg kunnskap på området før deres møte med adoptivbarna, og om det har vært 

noen kontakt og informasjonsutveksling mellom barnehage og hjem før barnet startet i 

barnehagen. Vider vil informantens erfaringer med adoptivforeldrene bli presentert. Det vil 

bli vist funn som går dirkete på foreldresamarbeidet, samt funn knyttet til foreldrenes 

åpenhet omkring adopsjonsforholdet. 

 

4.3.1 Personalets forberedelser 

På spørsmålet om i hvilken grad personalet hadde forberedt seg på barnets barnehagestart 

svarte samtlige informanter at det ikke hadde foregått noen spesiell forberedelse ut over det 

som ble gjort med alle andre barn. Flere av informantene sier at det er viktig at man først 

gjør seg kjent med det enkelte barnet, og at man bør unngå å gjøre forskjell fra starten av 

fordi barnets behov vil vise seg etter hvert.  

 

 

Informant 3: Nei, jeg tenker at vi har nok lik forberedelse til alle tilvendinger, i 
form av at vi ikke vet hvordan de vil bli på forhånd, men at vi har noen 
retningslinjer som vi syns er viktige, og råd som vi syns det er viktig å gi til 
foreldre. Og som vi på en måte er like på, på hele huset, hvor vi er veldig 
opptatt av det individuelle behov da. At det å bli kjent med barnet, bli kjent med 
foreldrene, at barnet skal bli trygg med en voksen. En voksen først. At det er 
litt... En kan ikke vite på forhånd at det barnet trenger, hvor mange dager det 
trenger og sånn (...) Men vi sier jo da et minimum da, som vi vet også de har 
krav på å få fri fra sitt arbeidssted. Og det er jo ikke mer en tre dager. Gjerne 
skulle vi jo hatt en uke. Men jeg opplever at de foreldrene, i alle fall de 
foreldrene jeg har hatt nå vet og er godt forberedt på at det skulle ta tid. At de 
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har laget seg selv fri til det, ikke sant. I form av at de fortsatt hadde fri, i alle 
fall en av de fra jobb. Altså, de hadde tilpasset slik at en av dem kunne ha god 
tid. Og det tror jeg nok var veldig lurt av de da, eller at det var bra at de 
gjorde. Men vi har jo ikke forberedt oss på en tilvending annerledes, eller noe 
spesiell fordi at han var et adoptivbarn. Men vi har jo hatt det med oss, og vi 
har jo snakket om det på avdelingen. 

 
  
 
Selv om samtlige informanter forteller at det ikke har blir gjort noen spesielle forberedelser 

knyttet til adoptivbarnas barnehagestart, er det imidlertid en av informantene som 

understreker at hun gjerne skulle ha gjort ting annerledes. Slik det kommer frem i utsagnet 

under snakker denne informanten ut i fra erfaring med et barn med tilknytningsvansker. 

Vedkommende opplever selv at hun har hatt for lite kunnskap, og sier at hun gjerne skulle 

visst mer om tilknytning og tilknytningsproblematikk i forkant av adoptivbarnets 

barnehagestart.  

 

 

Informant 0: Når jeg startet så var det null forberedelse. Vi ante ingenting om 
det. Men viss vi nå skulle fått et barn i barnehagen, så ville vi nok....tenkt helt 
annerledes. For nå ville vi nok hatt et helt annet samarbeid med foreldrene fra 
starten av. Og det her med tilknytning og tilknytningsutfordringer på en måte. 
For nå vet jeg jo litt mer om det, og tilvending til barnehagen.  
 

 

 

Det blir sagt at de ansatte var som ”blanke ark” til å begynne med, og at kunnskapen 

utviklet seg etter hvert. Informanten kommer med anbefalinger til andre som jobber 

innenfor barnehagefeltet om å sette seg inn i teori om tilknytning. Ut i fra datamaterialet er 

det ingenting som tilsier at noen av de andre informantene ser et behov for mer kunnskap 

omkring denne tematikken.  
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4.3.2 Foreldresamarbeid 

Datamaterialet viser at samtlige informanter beskriver foreldresamarbeidet som godt. Flere 

sier at dette er flotte foreldre med stort engasjement og interessert for hva som foregår i 

barnehagen. Enkelte forteller om stor åpenhet og god informasjonsutveksling mellom 

barnehage og hjem. Barnets omsorgspersoner er stadig i kontakt med barnehagens ansatte 

og forteller om hvordan situasjonen er i hjemmet. Følgende sitat illustrerer dette: 

 

Informant 4: Vi har fått litt veiledning. Eller her har vel mor vært inne å fortalt 
om hva hun ønsker at vi skal svare når de andre barna spør (...) Og moren har 
hele veien liksom ønsket å fortelle oss hva hun er opptatt av hjemme om dagen. 
(...) Og det har vært sånn fortløpende, så lenge jeg har kjent henne, at vi får 
stadig litt informasjon. 

 

 

Denne informanten sier at hun opplever den kontinuerlige oppdateringen som svært nyttig, 

og at veiledningen fra barnets omsorgsperson har vært til stor hjelp i forhold til hvordan de 

ansatte skal forholde seg til andre barns spørsmål knyttet til adoptivbarnets bakgrunn og 

utseende.  

 

Slik det også ble redegjort for tidligere i kapittelet var det enkelte informanter som hadde 

erfaring med adoptivbarn med eldre søsken. Ettersom disse barna hadde gått i samme 

barnehage var også foreldresamarbeidet godt etablert før barn nummer to begynte i 

barnehagen. Informantene beskriver foreldrene som veldig åpne, og sier at det har blitt 

snakket mye om adopsjonsprosessen.  

 

 

Enkelte viser også til erfaring med adoptivforeldre som nærmest har overfokusert 

betydningen av adopsjonen. En av informantene tror at dette gjerne kunne komme som en 

konsekvens av deres redsel for å fokusere for lite. Informanten sier følgende: 
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Informant 3: Jeg tenker jo litt at man vil jo gjerne vise at man er gode foreldre 
når man på en måte har.... Det er jo et stort steg å bli adoptivforeldre, og bli 
valgt som det, og du føler deg kanskje veldig sett da, regner jeg med. Eller 
sånn... Det er det jeg tenker. Og da vil man jo viser at ” Det her klarer jeg! Det 
her mestrer jeg! Og jeg er engasjert, og jeg skal vise sånn,  og jeg...”.  Og det 
er jo vel og bra.  

 

 

 

Datamaterialet viser også til erfaringer med foreldrene som har litt motstand i forhold til  å 

skulle snakke om adoptivbarnets bakgrunnshistorie. En av informantene sier at det var hun 

som hadde måttet ta initiativ til en samtale omkring dette. 

 

 

Informant 3: Jeg fikk et inntrykk av at det ikke var noe ønske fra foreldrene 
heller. Og vi....altså når vi fikk inn det barnet i gruppa, så var det ikke noe fra 
min leder eller andre, som sa noe om at ”Ja, nå må vi forberede, fordi at det er 
et adoptivbarn, og vi må tenke gjennom det og det og det”. Så det var egentlig 
jeg som tok mest initiativ til det, gjennom første foreldresamtale som vi hadde, 
som vi pleier å ha ganske tidlig. Bare etter en kort stund etter at barnet har 
begynt i barnehagen, når tilvendingen er ferdig kanskje, eller ikke ferdig, men 
når barnet har gått i barnehagen en kort stund, så har jeg en sånn første 
samtale. Pluss at vi snakker sammen under tilvendingen, når foreldrene er til 
stede og sånn. Da tok jeg det opp konkret. Fordi foreldrene tok ikke det noe 
opp. Men jeg hadde lyst til å ta dette opp, for jeg hadde lyst til å spørre om det 
var ting de syns det var viktig at jeg visste. Om hans bakgrunn, hans start i 
livet, og om det var spørsmål som.... Altså, hvordan de snakket med han om at 
han var adoptert, og om hvordan de ønsker at vi skulle snakke med han om det 
i barnehagen eventuelt. Så, det var på en måte de forberedelsene vi hadde på 
det. 

 

 

Selv om dette barnet bare var få måneder når det kom til Norge, er informanten av den 

oppfatning av at dette likevel vil ha betydning for barnets utvikling. Hun opplever derimot 

at barnets foreldre ikke deler denne oppfatningen. Foreldrene ser ut til å tenke at barnet kun 

vil være påvirket av dem. Informanten sier følgende: 
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Informant 3: Jeg syns det har vært litt vanskelig å ta det opp igjen med de 
foreldrene og, fordi at jeg føler at de har hatt litt motstand på det, fordi at de 
tenker at ”Hvorfor skal man fokusere på det?”. Og jeg ønsker jo ikke dette 
fordi jeg er nysgjerrig, men mere sånn fordi det er jo en del av han. Og det vil 
det jo alltid være.  

 

 

En annen informant sier at foreldrenes åpenhet var noe som kom sakte, men sikkert. Denne 

informanten kunne fortelle at et flerkulturelt prosjekt i barnehagen hadde bidratt til at 

foreldrene hadde vist større åpenhet. Flere av de andre informantene hadde også gode 

erfaringer med slike flerkulturelle prosjektarbeid. Noen kunne blant annet fortelle at 

foreldrene hadde bidratt med bilder fra barnets opprinnelsesland og reisen hjem til Norge.  

 

Flere av dem som beskriver foreldrene som veldig åpne forteller også om barn med stor 

nysgjerrighet for sin egen opprinnelse. Dette er barn som kan og forteller mye om hvor de 

kommer fra og om reisen over til Norge.  Den av informantene som derimot har erfaring 

med foreldrene som ikke snakker uoppfordret omkring adopsjonen, forteller at dette heller 

ikke er et tema som ser ut til å oppta adoptivbarnet. Vedkommende er av den grunn litt 

usikker på hva barnet egentlig vet om sin egen bakgrunn. Følgende sitat illustrerer dette: 

 

Informant 3: Jeg tror de har snakket med han om det, men for meg så virker det 
ikke som om det har vært noe mye... For jeg tenker at viss det var en naturlig 
del av han, så ville han vel sikker ha fortalt om det også. For han er jo en gutt 
som prater mye, og han er jo over fire år nå. Så det er jo naturlig å si noe om 
det... Eller om han kanskje bare ikke tenker noe på det han heller. Og det er jo 
på en måte greit det og. Det er jo her hans virkelighet er nå så. 
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Samtlige informanter understreker viktigheten av å ha en åpen dialog med foreldrene. 

Enkelte sier at det er viktig for barnehagens personalet at foreldrene setter ord på hva de 

tenker er viktig for sitt barn, ut i fra den bakgrunnen dette adoptivbarnet har. En av 

informantene sier at man må våge å spørre foreldrene dersom man har spørsmål.  

 

Informant 1: Spørr! Alt det du lurer på. Spørr foreldrene. De vil jo gjerne at 
personalet skal være så engasjert som overhode mulig. Ta med foreldrene i 
hele prosessen. Jeg tror at viss foreldrene har et godt forhold til barnehagen, 
vil mest sannsynlig barna få det også.  
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5. Drøfting 

Hva har kommet ut av studiet? 

Hovedproblemstillingen for denne oppgaven omhandler hvilke erfaringer barnehageansatte 

har med internasjonalt adopterte barn.  I dette kapittelet vil jeg forsøke å trekke trådene 

sammen, og se om jeg kan finne et mønster i materialet. Hva er det egentlig informantene 

forteller?  

 

Før jeg går i gang med drøfting av hovedfunn er det viktig å understreke at jeg i etterkant 

av studiet sitter igjen med et inntrykk av at de internasjonalt adopterte barna klarer seg bra i 

barnehagen. Noen av spørsmålene i intervjuguiden føltes nærmest upassende å stille i ett 

par av intervjuene, ettersom informantene stadig understrekte at dette var barn som klarte 

seg svært godt. Men selv om de aller fleste informantene har positive erfaringer og forteller 

om godt fungerende barn og gode barnehagesituasjoner, fremgår det av datamaterialet at 

det også finnes noen nyanser. Det kan se ut til at det er enkelte ting en burde være 

oppmerksom på i arbeid med internasjonalt adopterte barn.  I dette kapittelet blir det sett 

nærmere på hva dette dreier seg om. 

 

Av informantene hadde de fleste som kjent erfaring med barn adoptert ved ettårsalder. Et 

adoptivbarn ble imidlertid adoptert i sin tredje levemåned. Ett annet hadde vært halvannet 

år. Som tidligere nevnt hadde samtlige barn vært hjemme med sine nye omsorgspersoner 

mellom halvannet til to år etter omsorgsovertakelsen. Hvor disse barna kom fra, og hvilke 

forhold disse hadde levd under før adopsjonen er for meg uvisst. Men vi vet at de aller 

fleste internasjonalt adopterte barn har tilbrakt sin første levetid på barnehjem. Jeg velger 

av den grunn å gå ut i fra dette når jeg i det følgende skal foreta en drøftning av 

undersøkelsens hovedfunn.  
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5.1 Løvetannbarn 

Mange adoptivbarna har som kjent opplevd å måtte leve under svært vanskelige kår, enten 

på institusjon eller under andre utilpassende leveforhold. Svært mange barn havner på 

barnehjem, hvor også muligheten for en trygg og god tilknytning er relativt liten (Huse, 

2009; Haarklou, 2010). Med en slik vanskelig start på livet, skulle man også tro at mange 

av disse barna ville utvikle både intellektuelle og følelsesmessige vansker (Dalen, 2005). 

Studier av barn har imidlertid vist at langt fra alle barn som utsettes for belastning og ulike 

typer av risiko, vil få problemer. Mer enn halvparten av alle barn som utsettes for negative 

påkjenninger vil faktisk ikke utvikler alvorlige psykiske vansker (Borge, 2010). Ser man på 

adoptivbarn spesielt, synes hovedkonklusjonen av adopsjonsforskningen å være at 

majoriteten (ca. 75 %) av internasjonalt adopterte barn og unge klarer seg godt (NOU, 

2009; Juffer og van IJzendoorn, 2005). Slike resultater må ses som både positivt og lovende 

med tanke på hva mange av disse barna har vært utsatt for tidlig i livet, og vi kan med rette 

betegne adoptivbarna som resilente (Borge, 2010; Dalen, 2005). Datamaterialet viser også 

at flere informanter kommer med beskrivelser av adoptivbarna som kan forstås som 

motstandskraft og styrke hos barna, og som knyttes til resiliensegenskaper (Borge, 2010). I 

sine beskrivelser av adoptivbarna brukes betegnelser som ”psykisk sterk”, ”veldig 

selvstendig” og ”sterk personlighet”. En av informantene sier at hun ikke tenker på 

adoptivbarnet som adoptert, men at hun ser på dette som et helt vanlig barn. En kan 

problematisere et slikt utsagn, og si at dette er en fornektelse av barnets bakgrunnshistorie. 

Men ut i fra informantens beskrivelse av barnet, synes hennes oppfatning å skyldes at dette 

barnet fungerer svært godt på alle områder.  

 

Slik det kommer frem i analysen, er det enkelte informanter som har erfaring med 

adoptivbarn som har eldre adoptivsøsken. Deres barnehagesituasjon blir beskrevet som 

svært god. En faktor det kunne vært interessant å undersøke nærmere, er om et eldre 

adoptivsøsken vil kunne fungere som en beskyttende faktor for et nyadoptert barn.  
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5.2 Søsken 

Beskyttende faktorer dreier seg om påvirkninger som kan endre et barns reaksjoner når det 

utsettes for risiko. De beskyttende faktorene har som egenskap å motvirke negativ virkning 

av belastning. Adopsjonen i seg selv kan betegnes som en beskyttende faktor, ettersom 

denne oftest innebærer en positiv forbedring av livsbetingelsene for barn som har vært 

utsett for ugunstige erfaringer. Dersom man flytter et barn fra et høyrisikomiljø over i et 

optimalt miljø, øker også sjansen for motstandsdyktighet (Borge, 2010; Braarud, 2009). 

Adopsjonsforskning har imidlertid viser at et mindre antall internasjonalt adopterte barn 

(ca. 25 %) får en del vanskeligheter knyttet til språk, læring og skolefaglig utvikling, 

psykisk tilpasning og identitet (NOU, 2009; Juffer og van IJzendoorn, 2005). Kanskje vil et 

eldre adoptivsøsken kunne øke sjansen får at en adopsjon for et vellykket og positivt utfall? 

Det er flere ting som kan trekkes frem for å underbygge en slik hypotese. Dersom et 

foreldrepar har vært gjennom en adopsjonsprosess tidligere, vil dette blant annet kunne 

bidra til at disse foreldrene er tryggere i sin rolle som adoptivforeldre. Det er også tenkelig 

at deres tidligere erfaringer gjør at disse foreldrene vil ha lettere for å møte adoptivbarnet 

og gi adekvat respons på dets ulike reaksjoner etter omsorgsovertakelsen. Foreldrene vil 

også være mer forberedt på sine egne reaksjoner. De vil i bunn og grunn være bedre rustet 

enn foreldre som tar i mot sitt første adoptivbarn.  

 

De av adoptivbarna som hadde eldre adoptivsøsken, startet også opp i den samme 

barnehagen. Derav var foreldresamarbeidet allerede god etablert før deres adoptivbarn 

nummer to begynte i barnehagen. Det vil være rimelig å anta at dette vil være positiv både 

for barnet, barnets foreldre og for de ansatte i barnehagen. Foreldrene vil blant annet ha en 

fordel ved at de kjenner personalet, samt at de vet hva som forventes av dem som 

barnehageforeldre. Det gir også barnet en mulighet til å bli kjent med barnehagen før sin 

egen barnehagestart. Den kunnskapen vi har om fraskilling mellom barn og foreldre, 

forteller oss at vi må sikre oss at barna viser trygghet og tillit til minst en av de voksne i 

barnehagen før foreldrene forlater dem (Askland og Sataøen, 2000). Ved at adoptivbarnet 

er med i barnehagen ved bringing og henting av sitt eldre søsken, unngår man den ellers så 

bråe overgangen fra hjem til barnehage. Ettersom foreldrene har vært gjennom to 

adopsjonsprosesser er det også tenkelig at disse vil ha lettere for å møte barnehagen med 
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åpenhet omkring adopsjonsforholdet.  

 

En god kommunikasjon og informasjonsutveksling mellom barnehage og hjem vil gi begge 

et bedre grunnlag for å forstå barnets ulike atferd. Undersøkelser har vist at 

barnehageansatte som hadde fått kunnskap om barnets opprinnelsesland og 

bakgrunnshistorie, hadde lagt stor vekt på disse opplysningene i sitt pedagogiske arbeid 

med adoptivbarnet. Disse opplysningene hadde også gjort det lettere for de ansatte å forstå, 

og å hjelpe barnet til å differensiere voksenkontakt, passivitet og raseriutbrudd (Lyngvi og 

Rygvold, 2004). Dersom barnehagens ansatte mangler kunnskap og informasjon om 

adoptivbarna, vil dette kunne føre til at disse ikke vet hva de skal arbeide ut i fra. Det kan 

også bidra til en usikkerhet i forhold til hva som bør vektlegges i samarbeid med 

foreldrene, utover det som er vanelig (ibid.) Vi vet at dersom barnehagen og hjemmet har et 

godt samarbeid og viser hverandre tillit og positiv interesse, fremmes mulighetene til å 

styrke barnets utvikling. Gjennom å lage seg et helhetsbilde av adoptivbarnet, som vil 

innebære både informasjon om barnets bakgrunnshistorie og nåværende situasjon, og tar 

hensyn til dette, vil man kunne skape en trygg arena for læring og utvikling (Bø, 2000; 

Lyngvi og Rygvold, 2004).   

 

Det kan også tenkes at adoptivsøsken i seg selv kan være en beskyttende faktor, spesielt 

med tanke på adoptivbarnets identitetsutvikling. Tematikken adopterte barn og identitet vil 

imidlertid ikke bli drøftet i denne oppgaven, da dette ser ut til å være mer aktuelt i studier 

av eldre barn. 
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5.3 Bringe- og hentesituasjon 

Barnets tilknytningatferd viser seg oftest i situasjoner som oppleves utrygt for barna. 

Tilknytningsatferd kan blant annet observeres i atskillelse – og gjenforeningssituasjon 

(Ainsworth, 1989). Dette er situasjoner som er en naturlig del av barnehagehverdagen. 

Ettersom personalet i barnehagen observerer barna i hente- og bringesituasjonen hver dag, 

vil disse også være vitne til mye tilknytningsatferd (Killèn, 2007). Det fremgår av data at 

de fleste barna er blide når de ankommer barnehagen, og at avskjeden er uproblematisk. 

Barna leker godt med de andre barna gjennom dagen, og når foreldrene kommer for å hente 

viser barna positive gjensynsreaksjoner. Barna går sine foreldre i møte, og forlater 

barnehagen uten problemer. Tar man utgangspunkt i fremmedsituasjonen til Ainsworth 

(1988) vil denne type atferd tilsi at disse barna har en trygg tilknytning. Dette er barn som 

har internalisert trygghet som indre arbeidsmodell. 

 

Et barn som har etablert en trygg tilknytning gjennom det første samspillet med sine 

nærmeste, har opplagt et helt annet utgangspunkt for sin videre utvikling enn de av barna 

som har en mer utrygg tilknytning. Barnet har gjennom sitt samspill med sine foreldre og 

andre nære personer etablert en indre arbeidsmodell, som gjør at det vil ha tillit og positive 

forventinger til andre mennesker (Evenshaug og Hallen, 2000). En av informantene 

forteller om et adoptivbarnet som hadde brukt lang til på å bli trygg i barnehagen. Barnet 

klamret seg ofte til sine foreldre og viste et sterkt ønske om å ikke bli forlatt. Informanten 

sier at dette barnet også kunne være litt vanskelig ved henting. Barnet vil ofte være lengre i 

barnehagen og viser ikke et umiddelbart behov for å søke tilbake til sine omsorgspersoner. 

Informanten sier at dette adoptivbarnet bruker lang til på å knytte vennskap, og at barnet 

gjerne leker for seg selv. Informanten beskriver likevel barnet som sosialt, men sier at 

barnet har brukt langt til på å knytte vennskap. Adoptivbarnet er svært opptatt av leker og 

leker gjerne alene. Dersom et barn har erfaring med avvisning kan barnet ha blitt vant til å 

måttet minimalisere sine behov. Barnet vil gjerne fokusere på sine omgivelser, eller være 

opptatt av leker, framfor å inngå i en relasjon med andre barn. Ut i fra hva denne 

informanten forteller om dette barnet, kan det se ut til at dette barnet strever på områder 

som har med tilknytning og tillit å gjøre (Killèn, 2007; Klette, 2007; Lund, 2004). 
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Foreldre til adoptivbarn begrunner ofte sitt valg om barnehagestart med at dette vil være til 

barnets beste. De tenker at barnet vil ha godt av å møte andre barn, knytte vennskap og få 

opplevelser med andre utenfor familien. Mange adoptivforeldre påpeker betydningen av det 

pedagogiske tilbudet i barnehagen (Lyngvi og Rygvold, 2004). Å skulle skape seg en trygg 

base og bli vant til å ta avskjed med sine foreldre, er imidlertid en stor utfordring i et barns 

liv. Det er viktig for adoptivbarnet at det får tilstrekkelig med tid sammen med sin nye 

familie før det overlates til nye omsorgspersoner (Carli og Dalen, 2006). I følge Haarklou 

(2011) vil et nyadoptert barn ha behov for en lengre ”morfase”. Barnet må få tid til å bygge 

opp en solid base for trygghet. Denne tryggheten kan bare skapes gjennom en kontinuerlig 

kontakt med barnets hovedtilknytningsperson. Haarklou (2010) hevder at dette vil ta et 

nyadoptert barn dobbelt så mange år som barnet var ved adopsjonstidspunktet, og at barnet 

ikke vil være modent for barnehagen i denne perioden. Funn i denne undersøkelsen viser at 

selv barn som har vært hjemme med sine omsorgspersoner i like lang tid som Haarklou 

(2011) anbefaler, også kan vise tegn på for tidlig barnehagestart. Dette belyser viktigheten 

av å se barnas individuelle behov. En avgjørelse på om et adoptert barn er klart for 

barnehagen, bør gjøres på bakgrunn av barnets signaler i forhold dets modenhet og grad av 

trygghet. Det er viktig at man husker på at et hvert barn vil trenge tid til å bli kjent i nye 

situasjoner. For et adoptivbarn vil dette være spesielt viktig å ta hensyn til, ettersom barnet 

vil ha opplevd flere omskiftninger i løpet av nokså kort tid (Carli og Dalen, 2006). Noen 

adoptivbarn kan forbli utrygt og engstelig, selv om forholdene er godt tilrettelagt i 

barnehagen. Dersom dette er tilfelle bør både foreldre og fagfolk erkjenne at barnet har et 

behov for en utsett barnehagestarten, og akseptere at barnet muligens også vil ha et større 

utbytte av å være hjemme (Lyngvi og Rygvold, 2004). 

 

5.4 Trøstlighet  

Alle barn vil ha et behov for trøst når de opplever påkjenning og lidelser. Noen barn vil 

signalisere sitt behov for trøst gjennom gråt, mens andre barn vil trekke seg tilbake. Om et 

barn trekker seg unna og viser en unnvikende atferd når det har det vanskelig, kan det være 

at dette barnet ikke har tro på at andre vil forstå dem og gi dem beskyttelse (Killèn, 2007). 

Gjennom analysen av datamaterialet viste et mønster seg synlig ved at nærmest alle 

informantene forteller at adoptivbarna sjeldent søker trøst. Flere har erfaring med at barna 
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ofte trekker seg unna og går litt for seg selv i stede for å oppsøke de voksne. Det er blant 

annet et par av informantene som forteller at det som regel er andre barn som kommer og 

sier i fra om adoptivbarnet er lei seg. Går vi ut i fra at adoptivbarna har måttet tilbringe sine 

første levemåneder på barnehjem, kan man anta at disse har opplevd å ikke få den nærhet 

og omsorg de har hatt behov for (Andersen, 2005; Braarud, 2009). Selv om kvaliteten på 

barnehjemmene vil variere, er det et faktum at de ansatte kun er til stede i sin arbeidstid. 

Barna vil av den grunn ikke oppleve den stabile og konsistente omsorgen de i 

utgangspunktet har behov for. Vi vet også at det som ofte kjennetegner disse institusjonene 

er at det er et høyt antall barn per voksen, og derav også en lav grad av individuell 

responsivitet (Andersen, 2005; Braarud, 2009). Det er slik sett ikke utenkelig at 

adoptivbarna har opplevd å ligge gråtende over lengre tid, uten å få den trøsten de har hatt 

behov for. Erikson (1969) utpeker følelsen av tillit som den mest fundamentale 

forutsetningen for mental vitalitet. I barnets første leveår legges selve grunnlaget for barnets 

selvstendighet. Er barnets samspill med omgivelsene av en positiv karakter, og barnet 

opplever trygghet, vil barnet også utvikle en grunnleggende følelse av tillit til seg selv og 

sin omverden. Dersom barnet derimot opplever svikt i fra sine omgivelser, og opplever en 

uforutsigbar og utilgjengelig omsorg skaper en mistillit hos barnet.  Klette (2007) nevner 

unnvikelse, passivitet og apati når hun gjør rede for atferd som kan anses som uttrykk for 

erfaringer med mangelfull trøst. Adoptivbarnas unnvikende og tilbaketrekkende atferd i 

barnehagen vil slik sett kunne ha en sammenheng med at disse barna har opplevd en 

manglende tilgang på trøst i sitt første leveår. Men ettersom enkelte informanter opplever 

adoptivbarna som både trygge og sterke psykisk, kan man imidlertid stille seg kritisk til en 

slik forståelse. Kanskje disse barna er lite trøstsøkende fordi de har en høyere 

frustrasjonstoleransegrense? Eller kanskje dette er barn med gode evner til å takle 

problemer? At det ofte er andre barn som kommer å gir beskjed til personalet dersom 

adoptivbarna er lei seg, blir derimot en viktig faktor å ta med.  Kan ikke dette være en 

indikasjon på at disse barna strever på områder som har med tillit til de voksne å gjøre? 

Dersom de voksne klarer å fange opp at barna er triste eller lei seg, kan man unngå at disse 

barna skyver vanskelige opplevelser ut av bevisstheten og bruker krefter på å forsvare seg 

mot smerte (Killèn, 2007). Det er ikke min hensikt å problematisere der det ikke er 

problemer. Jeg mener likevel at dette er noe de barnehageansatte bør reflekterer over. For 

selv om man opplever at de adopterte barna sjeldent er lei seg og søker trøst i barnehagen, 

betyr ikke nødvendigvis dette at behov for trøst ikke er til stede.  
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Enkelte informanter forteller om erfaringer med barn som kan få voldsomme reaksjonen 

når de først gråt og var lei seg. En informant sier at hun opplever at adoptivbarnet kan bli 

litt hysterisk i slike situasjoner. En annen sier at ting ofte raknet helt viss noe først hadde 

gått galt. Ettersom også disse adoptivbarna sjeldent viste et behov for trøst, er det tenkelig 

at barnas voldsomme utbrudd kan skyldes at barna har til vane å holder tilbake vanskelige 

følelser. En slik tolkning kan begrunnes ved at dersom barn stadig har opplevd å ikke få 

respons på dets gråt og ytre uro, kan denne atferden gradvis bli hemmet. Utilgengelighet og 

passivitet i omsorgen vil også kunne medføre at barnet utvikler et syn på sine egne følelser 

som ubetydelige (Haarklou, 2010; Killèn, 2007; Hart og Schwartz, 2009). En av 

informantene opplever at et adoptivbarn motsetter seg fysisk kontakt med de voksne, i 

situasjoner som er vanskelige. Barnet viser generelt lite behov for nærhet, men uttrykker 

likevel et behov for voksenkontakt. Informanten sier at adoptivbarnet har et behov for 

alternativ til den fysiske trøsten. Barnet finner god trøst i materielle ting, og 

barnehagepersonalet har sett at lek og aktivitet ser ut til å hjelpe godt dersom barnet gråter 

og er lei seg. På bakgrunn av informantens beskrivelser kan det se ut til at adoptivbarnet 

strever på områder som har en klar sammenhenger med barnets tilknytning å gjøre (Carli og 

Dalen, 2006; Killèn, 2007).  

 

Utilfredsstillende tilknytning vil kunne føre til at barnet viser motstand til den fysiske 

kontakten og nærheten. Utrygghet vil derimot også kunne gjøre at barna blir tillitsfulle og 

ukritiske i kontakt med voksne. Dette vil blant annet kunne vise seg vet at barnet ikke skille 

mellom ukjente og kjente personer når de søker trøst (Carli og Dalen, 2006). En av 

informantene forteller om en helt spesiell episode i barnehagen der barnet hadde vært 

ukritisk i sitt valg av voksenperson. En ukjent lyd hadde utløst en voldsom redsel i barnet. 

Barnet hadde søkt trøst hos en fremmed vikar. Informanten forteller at barnet klamret seg 

fast i denne personen. Barnet fikk tilbud om trøst fra andre kjente voksne, men ble likevel 

værende i dette ukjente fanget. Informanten opplevde at det var trøsten i seg selv som var 

viktig for barnet, og ikke hvem som trøstet.   
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5.5 Oppmerksomhetssøkende handlinger 

Det er menneskelig å søke andres oppmerksomhet. Oppmerksomhetskrevende handlinger 

er en naturlig del av et barns liv (Maier, 1997). I følge Maier (1997) er denne atferden en 

form for tilknytningshandlinger. Barn som har blitt utsatt for en atskillelse med sine 

opprinnelige boformer viser derimot oftere et slikt atferdsmønster. Årsaken til dette er ikke 

at disse barna har behov for mer oppmerksomhet enn andre barn. Deres 

oppmerksomhetssøkende atferd skyldes derimot at de har opplevd mye upålitelig 

oppmerksomhet fra sine omgivelser. Når et barn for eksempel klynger seg til de voksne, 

bør man ikke tolker dette som at barnet stiller et krav om særbehandling. En slik type atferd 

kan bedre forståes dersom man ser på dette som et tegn på at barnet ønsker å bli regnet med 

(Maier, 1997). Datamaterialet viser at flere informanter forteller om 

oppmerksomhetssøkende barn. En av informantene sier at hun opplever at adoptivbarnet 

har behov for å bli sett og kommunisert med. Vedkommende legger til at barnets 

oppmerksomhetssøkende atferd er veldig beskrivende for hvordan dette barnet er i 

barnehagen. Det fortelles også om et adoptivbarn som ofte søker de voksnes 

oppmerksomhet gjennom å stiller mange spørsmål. Dette barnet viser et behov for å ha de 

voksne i nærheten. Enkelte har erfaring med adoptivbarn som viser et større behov for 

kroppslig kontakt, og som stadig har et ønske om å sitter på fanget til de voksne. Maier 

(1997) hevder at nær tilknytning skaper frihet. Dette kan forstås som at trygge barn utvikler 

en større uavhengighet, og vil derav ikke ha et like stort behov for bekreftelse og 

oppmerksomhet. Ut i fra en slik teori vil man kunne tolke barnas oppmerksomhetssøkende 

handlinger som et tegn på utrygghet.  

 

 

5.6 Fra ingen kommunikasjon til gode språkferdigheter  

Det vil ikke alltid være åpenbart at de adopterte barna har vanskeligheter med språket. I 

følge Wagner (Toft, 2008) kommer ofte adoptivbarnets dagligspråk raskt. Mange barn vil 

imidlertid imitere andre, og blir flinke til å bruke ord og uttrykk som de ikke forstår. På den 

måten kan barna språkfasade ofte blende de voksne og få dem til å tro at barna er komme 
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lengre i sin språkutvikling enn de egentlig har (Rygvold, 2006; Toft, 2008). Det blir også 

sagt at adoptivbarna er generelt dyktige til å kommunisere, enten med verbalspråket alene 

eller ved å bruke verbalspråk og kroppsspråk sammen. Dette kan være med på å skjule en 

eventuell dårligere språkforståelse, fordi vi ofte tolker hva barnet vil formidle og ikke 

barnets konkrete uttalelse. Datamaterialet viser at de fleste informantene opplever 

adoptivbarnas språkutvikling som normal. Dette er barn som er gode til å uttrykke seg. 

Flere sier at barna liker å fortelle og at disse er flinke til å bruke språket. Informantenes 

beskrivelser er svært overbevisende. Men ut i fra hva man kan lese om adoptivbarn og 

språk er det likevel en sjanse for at noen av disse barna mangler en dypere forståelse, og 

bruker ord og uttrykk uten å forstå betydningen av disse. Kan det være at språkfasaden 

blender? Eller kanskje informantene tolker hva barna vil formidle oftere enn hva de selv er 

klar over? En manglende ordforståelse vil være lettere å oppdage når barna går over i 

skolen. Dette kommer av at språket nå blir mer løsrevet fra kontekst. Mens man i 

barnehagen ofte støtter seg til peking, må skolebarna i større grad forholde seg til muntlige 

instrukser og formidlingspreget undervisning (Rygvold, 2006; Toft, 2008). Dette vil stille 

krav til barnas språkforståelse. En må derfor ikke ta det for gitt at barna vil klare seg bra. 

Selv om barnas språk er tilsynelatende aldersadekvat i barnehagen, kan man ikke vite om 

barnet vil komme til å streve med språket senere (Rygvold, 2006). Personalet må være 

kjent med at adoptivbarn står i fare for å utvikle språklige problemer, slik at de videre kan 

legge til rette for aktiviteter som kan virke forebyggende.  

 

Selv om de fleste informantene fortalte om tilfredstillende og god språkutvikling hos 

adoptivbarns, var det en av informantene som har erfaring med et adoptivbarn med en svært 

forsinket språkutvikling. Informanten opplevde at adoptivbarnets foreldre møtte barnet med 

litt for høye krav. I følge informanten hadde foreldrene en kunnskapsbaserte samspillsstil, 

med et særlig fokus på adoptivbarnets språklige utvikling. Det vil ikke alltid være et 

samsvar mellom hva foreldrene og barnehagepersonalet opplever som avvikende språk og 

problemenes alvor, hvilket så ut til å være tilfellet her. Da foreldrene fokuserte på barnets 

språk i beste mening, opplevde informanten at dette fikk negative følger for barnet. Barnet 

viste tegn til prestasjonsangst i barnehagen, og forholder seg som regel stille når det tar del 

i større barnegrupper.  Av den grunn hadde informanten sett seg nødt til å gjøre foreldrene 
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oppmerksomme på dette. Dalen og Sætersdal (1999) hevder at dersom foreldrene møter 

adoptivbarna med for store forventninger til barnas prestasjoner, vil dette kunne få uheldige 

konsekvenser for barnas selvfølelse. En ser at dersom et barn opplever et misforhold 

mellom sin egen språklige kapasitet og de voksnes krav, vil barnet kunne reagere med 

taushet eller føle det stressende å snakke. Av den grunn er vi voksne nødt til å tilpasse oss 

barnets språklige og utviklingsmessige nivå. Når det kommer til de adopterte barna vil dette 

være spesielt viktig å tenke over, ettersom adoptivbarnas alder ofte kan stå i et misforhold 

til barnets språklige nivå. Det kan derfor være svært uheldig dersom foreldrene og andre 

sammenligner adoptivbarnet med barn på samme alder (Rygvold, 2006).  

 

Ordenes mening vil alltid bli bestemt ut i fra situasjonen. Jo yngre barnet er, desto mer er 

også ordets mening forbundet med konteksten (Hagtvet, 2004). I arbeid med, og som 

foreldre til adopterte barn vil muligens Piagets teori om barns læring og utvikling bedre 

forståelse av hvorfor man ikke må stresse barnets språkutvikling. Piaget forsto handling og 

erfaring som helt grunnleggende betingelser for barnets utvikling. Dette innebærer at barnet 

må få mulighet til å øve seg på å handle med de ulike tingene rundt seg, for å kunne forstå 

dem, deres egenskaper og situasjonene disse inngår i. Sagt på en annen måte - grepet må 

komme før begrepet (Evenshaug og Hallen, 2000). Dersom et barn for eksempel aldri har 

sett eller rørt ved en globus, vil det naturlig nok også ha vanskeligheter med å forstå hva 

ordet globus betyr. En manglende språkforståelse vil altså kunne forklares med at barna 

ikke har forutsetninger nok til å kunne forstå (Rygvold, 2006). Vi må ut i fra en slik 

forståelse sørge for at barna får erfaring med et ord brukt i forskjellige sammenhenger. På 

den måten vil ordets egenskap etter hvert utkrystallisere seg og få en selvstendig mening for 

barnet, uavhengig av den konkrete situasjonen det brukes i (Hagtvet, 2004). 
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5.7 En åpen dialog med foreldrene 

Når det gjelder forholdet mellom foreldre og barnehage har det i de siste tiårene skjedd en 

endring. Fra å se på pedagoger som en type eksperter med de riktige svarene på den gode 

barneoppdragelsen, har vi i dag et langt større fokus på gjensidighet og dialog 

(Rammeplanen, 2006). I følge ”Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver” (2006) 

skal barnehagen ”...gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og 

aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem” (s.14).  Her 

understrekes også at det er foreldrene som har ansvar for oppdragelsen, og at barnehagen 

skal representere et kompletterende miljø. En god relasjon mellom barnehagen og hjemmet 

vil være med på å styrke barnets oppvekstmiljø, og bidra til at barnet opplever en helhet i 

sin tilværelse. En synlig og positiv kontakt mellom barnehageansatte og foreldre vil gi 

barnet en trygghet, stabilitet og opplevelse av sammenheng. Dette har særlig betydning for 

barn med spesielle behov (Bø, 2002; Sagbakken, 1996).  

 

En god kommunikasjon og informasjonsutveksling mellom barnehage og hjem vil gi både 

barnehagens ansatte og foreldrene et bedre grunnlag for å forstå barnets atferd. Informasjon 

vil bidra til at disse lettere kan forstå barnets reaksjonsmønster, samt at det vil øke 

sannsynligheten for at ikke barnas behov bli oversett. Gjennom et godt foreldresamarbeid 

kan både barnehage og hjem lettere støtte barnets nylærte kunnskaper, samt at barnehagens 

personalet lettere vil kunne fremheve ovenfor barnet verdien av det som foregår i hjemmet 

(Bø, 2002). For at barnet skal kunne bygge opp en sikker identitet og utvike et solid 

normsett, vil barnet ha behov for stabile tilbakemeldinger på sine handlinger på flere 

arenaer. Det er derfor viktig at barnehagen og hjemmet trekker i samme retning, og at ikke 

de voksne møter det enkelte barnet med ulike grensesetting, mål og verdier (Nordahl, 

Sørlie, Manger og Tveit, 2009). 

 

 

At informantene trekker frem at det er viktig med en god kommunikasjon med foreldrene 

er et sentralt funn i denne undersøkelsen. Det var spesielt to aspekter som ble trukket fram i 

forbindelse med hvorfor dette er viktig. Det første dreier seg om at dette skaper trygghet i 

forhold til hvordan personalet skal møte barnet på en adekvat og god måte. For det andre 



 78 

trekkes det frem at en god kommunikasjon mellom barnehage og hjem forsikrer at 

personalet forholder seg til, og snakker om forhold knyttet til adopsjonen og barnets 

bakgrunn slik foreldrene ønsker. Dersom dette er uklart, og personalet ikke er kjent med 

hvor mye barnet selv vet om sin egen historie, kan dette få uheldige konsekvenser for 

barnets identitetsutvikling.  

 

 

Det blir sagt at erkjennende og åpen kommunikasjon om adopsjonsforholdet vil være en 

forutsetning for psykologisk nærhet og godt samspill mellom barnet og adoptivforeldrene 

(Sætersdal og Dalen, 1999). Datamaterialet viser at de alle fleste møter barnehagen med en 

stor åpenhet i forhold til adopsjonen. Det snakkes åpent og barnas bakgrunn, og flere 

forteller om god informasjonsutveksling mellom foreldrene og personalet. Det er imidlertid 

en informant som opplever at et foreldrepar som har litt vanskelig for å snakke om barnets 

bakgrunn. Ut i fra Sætersdal og Dalens (1999) forståelsesmodell kan det på bakgrunn av 

informantens beskrivelse se ut til at deres åpenhet omkring adopsjonsforholdet har en 

fornektende form. Dette ser ut til å henge sammen med at barnet ikke var mer enn to, tre 

måneder ved adopsjonstidspunktet, og at foreldrene derfor ikke ser noen grunn til å skulle 

fokusere på dette. Det er imidlertid flere studier som har vist at lav adopsjonsalder ikke vil 

kunne sikre den beste utviklingen for et adoptert barn (Dalen og Sætersdal, 1999).  

Forholdene barnet lever under syns derimot å være av større betydning for hvorvidt barnet 

får en god utvikling eller ikke. Dette betyr at selv om omsorgsovertakelsen inntreffer bare 

tre måneder etter at barnet er født, er det fortsatt mulig at barnets opplevelser i denne 

tidsperioden vil kunne påvirke barnets senere utvikling. Dersom foreldre og andre ikke 

erkjenner dette, kan man også risikere at adoptivbarnas behov vil bli oversett. En må 

likevel passe seg så en ikke stresser eller forsterker forskjellen mellom adopterte og ikke-

adopterte barn. Da vil vi kunne stå i fare for å gjøre barna mer spesielle og annerledes enn 

det de egentlig er (Dalen, 2006; Sætersdal og Dalen, 1999).  
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5.8 Oppsummering 

Dette studiet tok sikte på å besvare problemstillingen: 

Hvilke erfaringer har barnehagepersonalet med internasjonalt adopterte barn i 

barnehagen?  

 

For å belyse denne problemstillingen ble det utarbeidet tre forskningsspørsmål. Når jeg nå 

skal presentere de viktigste funnene i denne undersøkelsen, ser jeg det som hensiktsmessig 

å ta utgangspunkt i disse spørsmålene. Avslutningsvis vil det bli trukket en slutning av 

undersøkelsens resultater. Det vil også bli gitt forslag til videre forskning. 

 

5.8.1 Hvordan beskriver barnehageansatte adoptivbarnas 

daglige atferd i barnehagen? 

Dette studiet har vist at de aller fleste informanter opplever at adoptivbarna finner seg godt 

til rette, og klarer seg bra i barnehagen. Det fortelles om normale tilvendingsfaser og 

uproblematiske bringe- og hentesituasjoner. I sin beskrivelse av adoptivbarna bruker 

informantene betegnelser som kan knyttes til resiliensegenskaper (Borge, 2010). Det 

fortelles som selvstendige, trygge og tilpasningsdyktige barn. Enkelte informanter sier at de 

ikke en gang tenker på at barna er adoptert. Dette skyldes at barna fungerer godt på alle 

områder. Barnehagen ser ut til å være en god arena for disse barna. 

 

Det fremgår av data at ett par av adoptivbarna har eldre adoptivsøsken. Disse går i den 

samme barnehagen som sine eldre adoptivsøsken gjør/har gjort. Adoptivbarnas 

barnehagesituasjon blir beskrevet som svært god. Det ble derfor drøftet om det å ha et eldre 

adoptivsøsken vil kunne fungere som en beskyttende faktor. Godt forberedte foreldre, 

muligheten for en lengre tilvendingsfase i barnehagen og et allerede godt etablert 

foreldresamarbeid er alle positive fordeler som vil kunne underbygge en slik hypotese. 
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Studiet har vist at det er enkelte informanter som har erfaring med adoptivbarn som har 

behov for litt ekstra tilrettelegging og oppfølging av ulik grad. Det fortelles at enkelte barn 

viser stort behov for voksenkontakt, og flere informanter opplever at adoptivbarna viser en 

oppmerksomhetsøkende atferd. Noen adoptivbarn liker å være i dialog med de voksne, og 

har et stort behov for å bli sett. En av informantene opplevde at et adoptivbarn brukte lang 

til på å bli trygg i barnehagen. Beskrivelser av barnets atferd i bringe- og hentesituasjon 

tyder på at dette barnet strever på områder som henger sammen med barnets tilknytning. 

 

Et av hovedfunnene i denne intervjuundersøkelsen dreier seg om adoptivbarnas trøstelighet. 

Samtlige informanter forteller at de adopterte barna sjeldent viser et behov for trøst. Mens 

noen barn viser en unnvikende atferd og trekker seg unna når de er triste og lei seg, er det 

andre som ser ut til å hold vanskelige følelser tilbake. Når disse barna først reagerer, blir de 

nærmest overveldet av sin egen tristhet. Det fortelles som voldsomme reaksjoner, om sår 

og utrøstelig gråt. Det fremgår av data at noen barn ønsker fysisk kontakt, mens andre viser 

lite behov for nærhet. Vi vet mange adoptivbarn kan ha opplevd stor grad av passiv og 

utilgjengelig omsorg forut for adopsjonen, ettersom mange har måttet tilbringe sine første 

levemåneder på barnehjem. Disse institusjonene har ofte en manglende voksentetthet, 

hvilke også fører til liten grad av individuell responsivitet (Andersen, 2005; Braarud, 2009). 

Mange barn har altså ikke fått den nærheten og optimale oppfølgingen de i utgangspunktet 

har hatt behov for. Slik det kommer frem i oppgavens drøftingsdel vil adoptivbarnas 

unnvikende atferd i barnehagen, og deres tilsynelatende manglede behov for trøst derav 

kunne anses som uttrykk for erfaringer med mangelfull trøst tidlig i barndommen (Klette, 

2007).   
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5.8.2 Hvordan beskriver barnehageansatte adoptivbarnas 

språklige- og sosiale utvikling? 

Studiet har vist at de fleste informantene opplever at adoptivbarna har en aldersadekvat 

språkutvikling. Enkelte understreker at barna har svært gode språkferdigheter, og at barna 

er gode til å utrykke seg. Det fortelles om barn som liker å bruke språket. Forskning har vist 

at en tredjedel av alle utenlandsadopterte barn vil utvikle en form for språkvanske (NOU, 

2009). Det er derfor viktig at barnehagepersonalet erkjenner at adopterte barn vil kunne 

utvikle språkvansker senere, slik at de videre kan legge til rette for aktiviteter som kan 

virke forebyggende (Rygvold, 2006).  

 

En av informantene har erfaring med et adoptivbarn som har en forsinket språkutvikling. 

Informanten opplever at foreldrenes krav til barnets språk ikke er godt nok tilpasset barnets 

språkferdigheter. Dette ser ut til å få negative følger for barnet. Informanter forteller at 

barnet viser prestasjonsangstlignende atferd i barnehagen. Barnet kommuniserer heller ikke 

med sine jevnaldrende uten støtte fra de voksne. I drøftingen blir det gjort rede for hvorfor 

vi voksne ikke må stresse barnets språklige utvikling. Piagets teori om barnets læring og 

utvikling ble benyttet i et forsøk på å bedre forståelsen av dette. 

 

De fleste informantene beskriver adoptivbarna som sosiale. Det er barn med mange venner 

og gode lekeferdigheter. En av informantene har imidlertid erfaring med et adoptivbarn 

som bruker lang til på å knytte vennskap. Det fremgår av data at de av adoptivbarna som 

beskrives som atraktive lekekamerater også er barn som viser gode språkferdigheter i 

barnehagen.  
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5.8.3 Hvilke erfaringer har barnehageansatte med 

adoptivforeldre? 

De fleste informanter har en god og positiv kontakt med adoptivforeldrene. Det fortelles 

om god informasjonsutveksling og interesserte foreldre. En av informantene forteller at 

barnehagen får en fortløpende oppdatering fra hjemme. Vedkommende opplever at dette 

har vært nyttig i forhold til hvordan de ansatte skal forholde seg til barnets bakgrunn, samt 

svare når andre barn stiller spørsmål knyttet til det at barnet er adoptert. Datamaterialet 

viser at de fleste informanter opplever at adoptivforeldrene møter barnehagen med stor 

åpenhet omkring adopsjonsforholdet. En av informantene har imidlertid erfaring med 

foreldre som har litt vanskeligere for å snakke åpent om dette. Informanten opplever at 

hennes egen og foreldrenes forståelse i ikke samsvarer helt. Vedkommende sier at 

foreldrene ser ut til å tenke at barnet ikke vil være påvirket av tiden forutfor adopsjonen, 

ettersom barnet bare var ett par måneder gammelt på adopsjonstidspunket. Informanten 

mener imidlertid at dette vil kunne ha betydning for barnet, og uttrykker et ønske om mer 

informasjon og større åpenhet. Vedkommende kjenner seg litt usikker i forhold til hvor 

mye adoptivbarnet selv vet om sin egen historie.  

 

Samtlige informanter påpeker viktigheten av å ha en god og åpen dialog med foreldrene. 

Det ble funnet at dette skaper trygghet i forhold til hvordan personalet skal møte barnet på 

en tilpasset og god måte.  
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5.9 Avslutning 

Selv om de fleste informanter opplever at de internasjonalt adopterte barn klarer seg like 

godt i barnehagen som de ikke-adopterte, finnes det noen nyanser i datamaterialet som jeg 

mener vil være verdt å merke seg. Dette studier har vist at noen adoptivbarn kan ha en 

sårbarhet på områder som henger sammen med barnas tilknytning. Funn knyttet til barnas 

verbalspråk viser også en stor variasjon – fra et barn med ingen kommunikasjon til flere 

barn med gode språkferdigheter. De fleste informanter forteller om gode foreldresamarbeid. 

Foreldrenes åpenhet omkring adopsjonsforholdet er imidlertid noe varierende.  

 

Ettersom de ansatte i barnehagen møter adoptivbarna tidlig i barnas liv, har disse gode 

muligheter til å bidra til å forebygge både språklige og psykososiale problemer hos barna 

(Dalen og Sætersdal, 1999). Dette stiller imidlertid krav til faglig innsikt og kompetanse. 

For å sikre at adoptivbarnas behov ikke blir oversett i barnehagen bør derfor de ansatte ha 

kunnskap om adopterte barns utvikling. For at barnehagepersonalet skal kunne arbeide 

forebyggende med adoptivbarna forutsetter dette at disse har kunnskap om hvordan barnas 

livserfaringer forut for adopsjonen vil kunne ha påvirket dem, samt hvilke problemer som 

vil kunne oppstå i møte med barnehagen.  

 

Førskolelærere vil gjennom sin utdanning ha tilegnet seg yrkesrelevant kunnskap og 

erfaring. I dag drives imidlertid svært mange barnehager uten nok pedagogisk personell. I 

april kunne vi lese at Norge mangler bort i mot 4000 pedagoger, og at det er en stadig 

økning av dispensasjoner fra kravet om pedagogisk utdannelse for de ansatte (Fladberg og 

Smàri Hanssen, 2010). Som førskolelærer er jeg naturlig nok tilhenger av barnehagen. Men 

jeg vet også at et barnehagemiljø ikke automatisk eller alltid vil være sosialt 

utviklingsfremmende og stimulerende for barna. Slik også dette studiet har vist vil barn 

møte barnehagen med ulike forutsetninger. Noen barn vil ha spesielle utviklingsproblemer 

som gjør at dem får et behov for ekstra tilrettelegging, både sosialt og metodisk (Hagtvet og 

Horn, 2006). Skal man kunne realisere lovnaden om et likeverdig barnehagetilbud av høy 

kvalitet (Rammeplanen, 2006) er man derfor avhengig av et kvalifisert personalet. Ettersom 
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det i dag drives svært mange barnehager uten nok pedagogisk personell, må en sørge for at 

også disse har tilstrekkelig med innsikt og kompetanse. Kunnskap om adoptivbarns 

utvikling vil også kunne komme andre barn til gode.  Selv om de internasjonalt adopterte 

barna er en spesiell gruppe barn med tanke på deres vanskelige start på livet, er det også 

mange andre barn som vil møte barnehagen med noen av de samme behovene. 

  

Det er viktig å understreke at denne oppgaven ikke har hatt til hensikt å problematisere de 

adopterte barnas situasjon. Det har gjentatte ganger blitt gjort rede for funn i undersøkelsen 

som viser at de fleste adopterte barn klarer seg bra i barnehagen. Det er imidlertid også 

viktig å erkjenner at noen adoptivbarn vil kunne få vanskeligheter i ulik grad, slik at vi 

videre kan bygge opp ytterligere erfaring og kunnskap på dette feltet (Dalen og Sætersdal, 

1999). Gjennom drøfting av data har jeg gjort rede for hovedfunn, som viser hvilke 

områder et barnehagepersonalet bør være spesielt oppmerksomme på i møte med de 

internasjonalt adopterte barna. 

 

5.9.1 Forslag til videre forskning 
Etter løfte fra Regjeringen (2005) om full barnehagedekning har det skjedd en intens 

utbygging av barnehager rundt om i Norge. Enkelte barnehager er bygget svært store. 

Sommer 2010 åpnet en barnehage i Oslo med det beskrivende navnet Margarinfabrikken. 

Denne barnehagen gir plass til i alt 500 barn (Lundegaard, 2010). I etterkant av dette studiet 

har jeg reflektert over hvordan mine resultater ville sett ut dersom jeg hadde tatt for meg 

noen av disse store barnehagene. Dette kunne vært aktuelt å undersøke nærmere, som en 

forlengelse av til dette prosjektet. 

 

 

Dette prosjektet er en liten undersøkelse med bare fem informanter, hvilket betyr at mine 

resultater ikke kan generaliseres.  For å undersøke om visse funn er representative kunne 

man derimot ha utviklet en spørreundersøkelse på et større utvalg. Det kunne blant annet 

vært interessant å se nærmere på adoptivbarnas trøstlighet, ettersom samtlige informanter i 

denne undersøkelsen opplever at adoptivbarna sjeldent søker trøst. 
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Vedlegg 1 

 

Intervjuguide 

Innledning 

• Informere informantene om formålet med intervjuundersøkelsen, og gi dem noen indikasjoner på hva 
jeg ønsker å få vite noe om. 

 

Anonymitetsbeskyttelse 
• Alle gjenkjennelige detaljer vil bli anonymisert. 

• Ingen andre vil få lytte til båndopptaket. 

 
Informantens bakgrunn 

• Utdanningsbakgrunn 

• Hvor lenge har du arbeidet innenfor barnehagefeltet? 
 

 
Åpningsspørsmål 
 

• kan du innledningsvis gi en beskrivelse av adoptivbarna/adoptivbarnet? 

 
 

Personalets forberedelse og foreldresamarbeid 
• I hvilken grad forberedte personalet seg på adoptivbarnas barnehagestart? 

- kontakt med foreldrene i forkant av barnehagestart? 
 

• Hvordan vil du beskrive foreldresamarbeidet? 
- åpenhet rundt adopsjonsforholdet?  
- engasjement? 

• Har adoptivforeldrene vært inne å orientert barnegruppen om deres barns bakgrunn? 

  

Tilvendingsfasen 

• Kan du beskrive barnas første tid i barnehagen? 
- lang tid på å bli trygg? 
 

• Hvordan vil du beskrive barna i bringe- og hentesituasjon i barnas tilvendingsfase? 
- på nåværende tidspunkt? 

• I hvilken grad var adoptivbarnas tilvendingsfase annerledes enn de norskfødte barnas barnehagestart? 

• I hvilken grad har vil du si dere har vektlagt tilvendingen godt nok? 
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• Hvordan forholdt adoptivbarna seg til de andre barna i tilvendingsfasen? 

- forandret seg over tid? 

 

Trygghet 

• I hvilken grad opplever du at adoptivbarna tar i mot trøst/ lett å berolige? 
- søker barna selv trøst? (unnlater det å søke relevant trøst?)  

 
 

• I en artikkel i Bergens Tidene i oktober 2008 uttaler psykolog Joachim Haarklou følgende: ”Barn 
under to år bør ikke gå i barnehagen. Adopivbarn bør vente enda lenger.” Hvilke tanker gjør du deg i 
forhold til dette? 

• Hvor lang tid etter adopsjonen tenker du at adoptivbarnet bør ha hjemme med sine foreldre før det 
starter i barnehagen? 

• I hvilken grad har du sett tegn på for tidlig barnehagestart? Beskriv en episode. 

 

Barnets utvikling 

• Hvordan vil du beskrive adoptivbarnas utvikling i lek og samspill? 
- tar barna selv initiatv til lek og samspill? 
-  samligsstund? 

 

• Hvordan var barnets språk når det startet i barnehagen? 

- adoptivbarnas språkutvikling? 

 

• Selv om de fleste adopterte barn har en god språklig mestring, har det vist seg at rundt en tredjedel av 
alle adoptivbarn har språklige problemer. I hvilken grad har det vært behov for spesiell tilrettelegging i 
arbeidet med adoptivbarna og deres språklige utvikling? Noen spesielle utfordringer? 

- Dersom barnet strever med språket: Hvordan ser dette ut til å påvirke barnet i lek og samspill 
med andre barn? 

- adoptivbarnas non-verbale språk? 
 

Jevnalderrelasjonen 

• Ser det ut til at adoptivbarna trives i lek med sine jevnaldrende, eller har du sett at disse barna 
foretrekker å leke med barn yngre/eldre enn seg selv? 

- dine refleksjoner?  
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 Trivsel 

• Ser det ut til at adoptivbarna trives i barnehagen på nåværende tidspunkt? 

• Hvordan vil du beskrive barnas relasjon til de voksne i barnehagen?  
- spesielt behov for voksenkontakt? 

• I hvilken grad opplever du at det har vært perioder som har vært spesielt vanskelig for 
adoptivbarnet? Beskriv en episode. 

- dine refleksjoner?  
- situasjoner som adoptivbarna ser ut til å takle dårligere enn andre? 

  

Utseende 

• Har du erfart at adoptivbarna har gitt uttrykk for at han/hun opplever seg selv og sitt utseende som 
annerledes? (alder på dette tidspunkt) 

- stilt spørsmål som omhandler sitt eget utseende? 
- i hvilken grad har barnets interesse for eget utseende gitt seg uttrykk på andre måter enn 

gjennom ord? (alder på dette tidspunkt) 
- Hvordan har du som førskolelærer forhold deg til dette? 

• Hvordan opplever du at de andre barna forholder seg til adoptivbarnets utseende?  
- snakkes det om?  

 

 
Barnets bakgrunn 

• I hvilken grad opplever du at de andre barna er opptatt av adoptivbarnas bakgrunn? Noen spesielle 
episoder? 

• I hvilken grad har det vært snakket om adoptivbarnas bakgrunn i sammen med barnegruppen? Hva er 
de andre barnas reaksjoner? Noen episoder, noe barna har sagt? 

• Viss det snakkes om adoptivbarnets bakgrunn, hvordan ser det ut til at barnet opplever dette? (alder på 
dette tidspunktet) 

  

Råd og ettertanke 

• Vil du si at barnehagen bør ta noen spesielle forholdsregler i møte med adoptivbarn? 

• Dersom du skulle gitt noen råd til andre førskolelærere som venter adoptivbarn i sin barnegruppe, hva 
ville du da si? 

• Er det noe ved din praksis du gjerne skulle gjort annerledes? 

• Når du nä ser tilbake, hva er det dere har lagt mest vekt på i møte med adoptivbarnet? Har det blitt tatt 
noen spesielle hensyn pga. at det har vært et adoptivbarn i barnegruppen? 

  

Avslutning 

• Er det nå noe du ønsker å legge til? 

• Ønsker du å høre på båndopptaket? 

• Er det noe du ønsker slettet fra opptaket? 

• Er det noe du mener jeg bør legge til i min intervjuguide, spørsmål jeg bør stille de andre 
førskolelærerne? Er det spørsmål du mener jeg bør slette fra intervjuguiden? 
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Vedlegg 2 

Hei!                                                                                                   Oslo, 20.01.2011 

Jeg takker for positiv tilbakemelding, og ser frem til vårt møte den ______. 

Jeg sender deg her et lite skriv med opplysninger omkring prosjektets formål, samt 

informasjon angående intervjuundersøkelsen. 

 

Presentasjon av prosjektet 

Hensikten med denne undersøkelsen er å avdekke førskolelærerens personlige opplevelse 

og erfaringer i møte med praksisfeltet, da jeg tenker at dette vil være viktige bidrag for 

andre pedagoger med lite erfaring og kompetanse på området. Jeg håper prosjektet vil 

kunne være en kilde til mer kunnskap for førskolelærere i deres forberedelse av et 

adoptivbarns barnehagestart, samt at den vil kunne bidra til ytterligere refleksjon og 

diskusjon omkring adoptivbarns barnehagesituasjon. Problemstillingen for prosjektet er 

følgende: Hvordan beskriver førskolelærere sine erfaringer med adoptivbarn i 

barnehagen?  

 

I forbindelse med forskningsprosjekt ”Internasjonalt adopterte barns sosiale utvikling” er 

prosjektleder Monica Dalen alt i kontakt med barnehager som har adoptivbarn i sin 

barnegruppe. Jeg har ved hjelp av henne rekruttert førskolelærere fra seks av disse 

barnehagene i Osloområdet. Du er en av disse.  

 

Selv om denne undersøkelsen i utgangspunktet ikke vil dreier seg om å skaffe opplysninger 

om enkeltbarn, har jeg likevel forsikret meg om at foreldrene til adoptivbarna ved den 

enkelte barnehage er informert om prosjektet, og at jeg har deres samtykke. Jeg vil sørge 

for at all informasjon du som informant gir meg om personlige forhold vil bli behandlet 

konfidensielt, og kan forsikre deg om at alle gjenkjennelige detaljer anonymiseres. Jeg vil 

også informere om at du som informant til enhver tid har rett til å avbryte din deltakelse i 

prosjektet. Svarslipp vil bli lagt ved, hvor du kan tilkjennegi sin deltakelse. Signer denne, 

og gi den til meg når vi møtes for intervju.  

 

Med vennlig hilsen Susanne Nygård 
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Vedlegg 3 

 

 

Jeg tilkjennegir herved min deltakelse i intervjuundersøkelsen utført av Susanne 

Nygård, i forbindelse med hennes masteroppgaveprosjekt ved Universitetet i Oslo, 

våren 2011. Jeg er informert om prosjektets formål, og alt som angår min deltakelse.  

 

 

Signert den __________ av _______________________  
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