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Sammendrag 

Formål 

Studien har som mål å undersøke viktigheten av språk i tilknytningsfasen mellom 

adoptivforeldre og barnet. Barnet er sårbart etter en adopsjon, og det skal tilpasse seg sine nye 

adoptivforeldre og lære seg et nytt språk. Målet med studien er å få innsikt i viktigheten av at 

adoptivforeldre snakker spansk når de adopterer fra Chile. I tillegg ønsker studien å skaffe 

mer kjennskap til hvorvidt andre faktorer er medvirkende for adoptivforeldrene i deres 

tilknytningsprosess til barnet.  

Problemstilling 

Hvor viktig er det for tilknytningsprosessen og barnets språklige utvikling at adoptivforeldre 

snakker språket i barnets opprinnelsesland? 

Forskningsspørsmål 

For å besvare det overordnede spørsmålet har jeg formulert følgende forskningsspørsmål: 

F1 Hvordan opplever adoptivforeldre at kunnskap / manglende kunnskap i spansk 

påvirker deres kommunikasjon med barna? 

F2 Hvor relevant opplever adoptivforeldrene at språket har vært for den umiddelbare 

tilknytningen / første fasen mellom foreldre og barn? 

F3 Hvilken rolle har barnets språklige kompetanse for tilknytningen mellom 

adoptivforeldrene og barnet? 

Utvalg 

Studiens utvalg består av seks familier som har adoptert ett eller flere barn fra Chile i 

tidsrommet 1989–2011. Informantene hadde svært varierte spanskkunnskaper. To familier 

hadde gjennomført språkkurs i forkant av hentereisen, mens to andre familier hadde ikke hatt 

noen form for språkopplæring før de adopterte. I de siste to familiene kunne en av foreldrene 

spansk.  
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Metodisk fundament 

Jeg har i denne studien gjennomført seks kvalitative, halvstrukturerte intervjuer. Gjennom 

delvis strukturerte intervjuguider utarbeidet jeg temaer som jeg anså som aktuelle for 

intervjuene. Ønsket var at informantene skulle stå fritt til å fortelle sine historier og 

skildringer.  

Teoretisk rammeverk 

For å belyse ovennevnte problemstilling og forskningsspørsmål har jeg tatt i bruk teorier 

innen språktilegnelse, språkutvikling og språkforståelse. I tillegg har jeg benyttet meg av 

Antonovskys mestringsteori, Banduras teori om mestringsforventning og Deci og Ryans teori 

om motivasjon, som jeg mener bidrar til en bredere forståelse av språkets rolle og 

påvirkningskraft (Antonovsky, 2000; Bandura, 1997; Deci & Ryan, 1985).  

Funn  

Datamaterialet indikerer at et felles språk letter den aller første tiden familien er samlet. 

Utvalget er begrenset og jeg kan derfor ikke med sikkerhet si hvor viktig det er at 

adoptivforeldrene snakker spansk.  

Et viktig funn er betydningen av livserfaring hos adoptivforeldrene. Livserfaring har hjulpet 

dem til å ta bevisste valg, som igjen har resultert i trygghet og mestring i foreldrerollen. Noen 

av informantene fortalte om en sterk motivasjon og interesse for å lære gjennom språkkurs. 

Disse informantene sitter igjen med følelsen av at språket har vært en inngangsport og en 

mestringsfremmer i deres relasjon med barnet.  

Et annet viktig funn er hvor viktig aktiviteten lek er. Lek har vist seg å kompensere for 

manglende språkkunnskaper, og å være en brobygger i arbeidet med å skape trygghet og 

tilhørighet mellom adoptivforeldrene og barna. Lek og trygghet er også faktorer som fremmer 

språkinnlæring. Barna i studien har knyttet seg raskt til adoptivforeldrene, både de med og de 

uten språkkunnskaper. Både barnas motivasjon for å lære og deres evne til å få 

trygghetsfølelse har betydning for relasjonen til adoptivforeldrene. Videre har barnehagen vist 

seg å være en sosial arena hvor barna utvikler seg gjennom kontakt med andre barn. 

Kontakten med jevnaldrende har en positiv effekt på språket. 
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Forord 

Arbeidet med oppgaven har vært tidkrevende, men ikke minst ufattelig interessant og veldig 

lærerik. Jeg er utrolig takknemlig for alle de fantastiske menneskene jeg har møtt underveis, 

og som har bidratt til at jeg sitter igjen med økt kunnskap og interesse rundt adopsjon som 

tema.  

Det er mange personer som har vært berørt av min studie og som fortjener en takk. Først og 

fremst vil jeg rette en stor takk til informantene som åpnet hjemmene sine for meg. Uten deres 

levende, innholdsrike historier og skildringer ville jeg ikke vært i stand til å gjennomføre 

denne studien.  

Jeg vil også vise min takknemlighet til Adopsjonsforum. Gjennom Adopsjonsforum fikk jeg 

kontakt med informantene, tilgang til språkkursene og muligheten til å reise til Chile.    

Jeg vil rette en takk til Adopsjonsforums representanter i Chile som satte meg i direkte 

kontakt med Carmen Martínez Aguilera, Jessica Zavala og Marisol Fernández i SENAME og 

María Virginia Guzmán i PRI. Uten dere hadde jeg ikke sittet igjen med nyttig informasjon 

om adopsjonsprosessen og dens forberedelser innad i Chile.  

Mine gode venninner Ulla Edith Bjørndahl, Jannicke Cathrine Wold Rød og Henriette 

Edvarda Berntsen fortjener en stor klem og min takknemlighet. Ulla og Jannicke ga meg gode  

råd og pågangsmot til å jobbe videre med oppgaven. Henriette har bidratt med korrekturlesing 

og hennes klare hode og effektive søk etter skrivefeil har vært til stor hjelp i en hektisk 

innspurt.  

Veileder Stener Ekern fortjener ekstra oppmerksomhet for å ha kommet med konstruktive og 

grundige tilbakemeldinger. 

En spesiell takk til mamma og pappa for fantastisk støtte gjennom hele studietiden. Når jeg 

har tvilt på egne ferdigheter, har dere gitt meg tro på at jeg kan nå de mål jeg setter meg.  

Til slutt, men ikke minst, ønsker jeg å takke min kjære Harald for gode og oppmuntrende ord, 

støtte og kjærlighet. 

 

 

Oslo, november 2012 

 

Siri Håkedal Vestøl  
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1 INNLEDNING 

1.1 Bakgrunn for valg av tema 

Min interesse for adopsjon har alltid vært til stede, men gjennom oppveksten har tankene og 

interessen rundt temaet vært varierende. Jeg er selv adoptert fra Sør-Korea, og kom til Norge i 

1980, 14 måneder gammel. Grunnet adopsjon i ung alder har jeg ingen minner fra mitt 

fødeland. I sosiale sammenhenger og i møte med nye mennesker er det mange som lurer på 

om jeg har ønsket å reise tilbake til Sør-Korea for å oppsøke mine biologiske foreldre. En god 

og trygg oppvekst har ført til at jeg ikke har følt behov for å reise tilbake. Jeg sier ikke at 

adoptivbarn med en trygg oppvekst ikke kan ønske å vite mer om fortiden sin, men for meg 

og i mine tanker, føles ikke dette naturlig. Mitt inntrykk er at mange synes det er rart og stiller 

seg undrende til hvorfor jeg som adoptert ikke er mer nysgjerrig på hvordan min biologiske 

familie lever i dag. Og, ikke minst, hva som var årsaken til at de ikke kunne beholde meg. 

Mine tanker er: ”Hvorfor skal jeg oppsøke mine biologiske foreldre, som jeg verken husker 

eller føler noe bånd til?”.  

I voksen alder har jeg blitt kjent med familier som har adoptert ett eller flere barn fra både 

Asia og Sør-Amerika. Det har vært svært interessant å høre deres erfaringer, både hvordan det 

har vært å bli foreldre og det å få en ny søster eller bror i familien. De har fortalt om både 

oppturer og nedturer, men ikke minst om en enorm glede. Deres historier, mine erfaringer og 

min personlige interesse for Sør-Amerika førte til at jeg ønsket å fordype meg i temaet. Min 

kunnskap om adopsjonsfeltet var svært begrenset og jeg var avhengig av veiledning både med 

hensyn til relevant litteratur og utforming av tema og problemstilling. Jeg oppsøkte derfor 

Adopsjonsforums hovedkontor i Oslo, hvor jeg raskt ble invitert til en samtale. I samråd 

bestemte vi oss for at jeg skulle konsentrere meg om ett land og ikke to land som jeg i 

utgangspunktet hadde sett for meg som mest aktuelt. Det ville vært svært tidkrevende å 

gjennomføre feltarbeid i to ulike land, sammenlikne dem og utarbeide en detaljert rapport på 

to semestre. Etter flere møter og ivrig argumentasjon falt valget på Chile. Chile har levd i 

skyggen av Colombia når det gjelder adopsjon, men stadig flere adoptivsøkere ønsker nå å 

adoptere barn fra Chile.  

Språk har alltid fascinert meg og interessen økte ytterligere da jeg arbeidet som kontaktlærer 

for mottaksklasser for fremmedspråklige barn. I min tid som lærer fikk jeg erfare hvilken 
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betydning språket kan ha for et individs utvikling på det fysiske, psykiske og verbale plan. Jeg 

var til tider svært overrasket over hvor stor forskjellen var blant elevene med tanke på deres 

språklige forutsetninger, oppfatninger og utvikling. Språk er svært interessant siden det har 

stor betydning for et menneskes kommunikasjonsmuligheter, individuelle utvikling og videre 

læring. Ønsket var å fordype meg i hvordan språkets rolle påvirker tilknytning mellom 

mennesker. I tillegg syntes jeg adopsjon og språklige utfordringer var utfordrende med tanke 

på språkets påvirkningskraft i relasjonsprosesser mellom barn og adoptivforeldre. Mer 

spesifikt ønsket jeg å kunne danne meg et bilde av hvorvidt språklige ferdigheter hos 

adoptivforeldrene er avgjørende for tilknytningsprosessen i en adopsjonsfamilie. Etter 

samtaler med Adopsjonsforum fikk jeg høre om det chilenske språkkravet og det var en fin 

anledning til å gjøre en konkret undersøkelse.  

I midten av det første semesteret reiste jeg sammen med to representanter fra Adopsjonsforum 

til Santiago i Chile, hvor jeg fikk delta i møter med representanter fra den chilenske 

barnevernstjenesten, besøke barnehjem og intervjue representanter som arbeider med 

adopsjon på nasjonalt nivå. Jeg opplevde det som utelukkende positivt at jeg selv er adoptert, 

da de viste stor interesse for min bakgrunn, og mine egne opplevelser og erfaringer med å 

vokse opp i et hjem med norske adoptivforeldre.  

1.2 Adopsjonsforum 

Adopsjonsforum ble stiftet i 1970 og er en humanitær forening som har internasjonal 

adopsjon som sitt hovedarbeidsfelt. Det blir adoptert flest barn fra landene Colombia, Kina, 

Etiopia, Filippinene og Chile. Fra 1986 og frem til i dag har Adopsjonsforum vært Norges 

største formidler av adopsjon fra andre land. Totalt har over 9000 barn blitt adoptert til Norge 

gjennom Adopsjonsforum, og foreningen har vært svært opptatt av å spre opplysning om 

internasjonal adopsjon. Dette skjer parallelt med deres aktive arbeid for like rettigheter for 

adoptivfamilier. Adopsjonsforum har lokallag spredt utover hele landet, og er en 

medlemsbasert forening (Adopsjonsforum, 2011). 
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1.3 Chile  

I 1984 fikk Adopsjonsforum tillatelse til å formidle barn fra Chile til Norge, og to år senere 

kom det første adoptivbarnet til landet. Siden starten og frem til dags dato har de formidlet 

barn hvert eneste år og antallet har variert fra mellom fem til 25 barn pr. år. Siden starten har 

mange lover og regler blitt endret. Haag-konvensjonen av 29. mai 1993 ble laget for å sikre 

vern av barn og samarbeid ved internasjonale adopsjoner. Dette muliggjorde et mer aktivt 

samarbeid mellom barnets opprinnelsesland og mottakerland når en adopsjon ble gjennomført 

over landegrensene. For Norges del trådte Haag-konvensjonen i kraft den 1. januar 1998. 

Konvensjonen er en videreføring av prinsipper fra FNs barnekonvensjon hvor det står at en 

skal sikre at internasjonale adopsjoner gjennomføres med respekt for barnets rettigheter. 

Konvensjonslandene har forpliktet seg til å sikre at bortføring eller handel av barn ikke skal 

finne sted. Dette er hovedformålet ved konvensjonen (Regjeringen, a). 

1.3.1 Ferdigheter i spansk 

Chilenske myndigheter har ved flere anledninger stilt krav om at alle adoptivsøkere skal 

kunne snakke spansk. Mye av grunnen til dette er at mange av barna som blir adoptert har så 

høy alder at de har et godt utviklet språk. Det viktigste for adoptivsøkerne er at de mestrer 

grunnleggende ord og begreper, slik at de kan kommunisere med barna og forstå hva barna 

ønsker å uttrykke. Vanligvis innebærer dette ord og setninger om dagligdagse ting og 

gjøremål. Adoptivforeldrene bør forstå når barnet uttrykker at han/hun er glad, sulten, trøtt, 

har vondt, eller er lei seg, og kunne forklare barnet sitt hva som kan komme til å skje og 

hvorfor / hvorfor ikke barnet kan gjøre som det ønsker. Målet med språkkravet er at 

adoptivforeldrene i større grad skal få mulighet til å forstå barnets behov gjennom tale. Flere 

og flere nordmenn tilegner seg ferdigheter i spansk på ulikt nivå, og det er et språk som er 

relativt enkelt å forstå. Å konversere grammatisk riktig er derimot mer komplisert. Det er 

derfor viktig at adoptivsøkere har dette i bakhodet. Kravet om spanskkunnskapene er for å 

bedre kommunikasjonen med barnet / barna. Det er ikke et mål i seg selv å snakke flytende 

(Adopsjonsforum, 2012). Adopsjon i seg selv kan by på ulike utfordringer for foreldrene. 

Adoptivbarnet og adoptivforeldrene, som er fra to ulike kulturer, skal tilpasse seg hverandre 

og sammen skape fortrolighet og tilhørighet. Språkkravet er ment som et verktøy for å minske 

de språklige utfordringene som kan oppstå.  
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1.3.2 Representanter i Chile 

For å lette kommunikasjonen under hentereisen, har Adopsjonsforum egne representanter som 

følger adoptivsøkerne gjennom prosessen fra de ankommer landet til de reiser tilbake til 

Norge. Noemí Meyer López og hennes datter Marysol Heresmann har begge bodd mange år i 

Norge. En av dem er med på alle møter og oversetter for adoptivforeldrene når det er 

nødvendig. Spanskkunnskapene til adoptivforeldrene er spesielt viktige når de skal ha med 

seg barnet sitt i domstolen. Det er dommeren som avgjør og forsikrer seg om at det har 

oppstått god kontakt mellom adoptivforeldre og barn. Dette vil være vanskelig uten et felles 

språk de kan kommunisere på.  

1.3.3 Adopsjoner fra Chile til Norge i 2012 

Stadig flere adopterer barn fra Chile til Norge. Statistikk viser at det i 2011 kom 15 barn fra 

Chile til Norge; ni av dem var gutter og seks var jenter. Det er ingen tegn til at dette tallet vil 

synke i 2012. Pr. 19.09.2012 har det kommet tolv barn fra Chile til Norge (Adopsjonsforum, 

2012).  

En kort oversikt viser antall adoptivsøkere og hvor de er i prosessen: 

Venter godkjenning i Bufetat:
1
   16 

Godkjent i Bufetat og jobber med dokumenter:  11 

Dokumenter i Chile:     10 

1.3.4 Søkeprosessen 

For å kunne adoptere fra utlandet, må søkerne være godkjent av norske myndigheter for å 

adoptere barn i aldersgruppen null-fem år. Denne typen godkjenning kalles for 

forhåndssamtykke. Et forhåndssamtykke gis for en periode på tre år, og den kan forlenges 

med ytterligere ett år. Da må søknaden sendes inn i god tid før forhåndssamtykket utløper. 

Søkerne må legge ved en oppdatert helse- og vandelsattest som er under seks måneder 

gammel (Bufetat, 2011).  

                                                 
1
 Bufetat er en forkortelse for Barne-, ungdoms- og familieetaten.  
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Det er positivt for søkerne om det er aktuelt å adoptere søsken. Mange av barna som trenger 

en familie er i fire-femårsalderen eller eldre. Det er også flere søsken hvor barna er mellom 

fire-åtte år. Chilenske myndigheter er svært interesserte i å få vite om noen av søkerne er 

interessert i å adoptere disse barna. Flere adoptivsøkere ønsker ikke å adoptere så store barn i 

utgangspunktet, men i flere tilfeller endrer dette seg etter hvert som tiden går og de har 

reflektert mer rundt mulighetene. Derfor finnes det adoptivsøkere som ender opp med å 

adoptere eldre barn enn de i utgangspunktet ønsket, og som de ble godkjent for 

(Adopsjonsforum, 2012).     

Det som skiller adopsjon fra Chile fra andre land, er at ventetiden kan være relativt kort. 

Adoptivsøkerne vil i slike tilfeller ha mindre tid til forberedelser. En del av forberedelsene er 

å lære seg det spanske språket. Derfor er det svært viktig at søkere utnytter den tiden de har til 

rådighet. I motsetning til en del andre land, benytter ikke Chile seg av rangerte ventelister, da 

adoptivforeldrene velges etter de ulike barnas behov. I prinsippet kan det bety at noen mottar 

forespørsel kun måneder etter at de godkjente dokumentene er sendt, mens andre må belage 

seg på lengre ventetid. Søkernes bakgrunn, erfaringer og familiesammensetning er avgjørende 

faktorer for hvem som passer best til barnet (Adopsjonsforum, 2012).  

Barnet / barna skal også forberedes på at de skal få nye foreldre. I denne prosessen tas det 

blant annet i bruk bilder av familien. Adoptivsøkerne må utarbeide et fyldig album som blir 

sendt til barnet. Det skal inneholde bilder og informasjon som viser hvem familien er, hvor de 

bor og hva de driver med. For adoptivsøkerne er det smart å ta bilder i god tid, og tenke 

gjennom hvordan de ønsker at albumet skal utarbeides mens de er tidlig i prosessen. De 

mottar også et bilde av barnet som de skal adoptere. Adopsjonsforum anbefaler at dette bildet 

integreres i albumet sammen med de andre bildene. Etter at adoptivsøkerne har mottatt bildet 

av adoptivbarnet, kan albumet ferdigstilles (Adopsjonsforum, 2012).  

Hentereisen til Chile kan vare opptil ni uker, og regnes fra familien har fått omsorgen for 

barnet. Familien må møte i domstolen to ganger under oppholdet, og adopsjonen er ikke 

endelig før adoptivforeldrene mottar en domsavsigelse (setencia). Først da har 

adoptivforeldrene foreldrerett over barnet. Domstolen er opptatt av at adoptivforeldrene viser 

at de er skikket og egnet som foreldre. Tiden i Chile skal brukes til å bli kjent med barnet i 

barnets fødeland. Noen adoptivforeldre får ta med seg barnet etter første møte, mens andre 

blir anbefalt å møte barnet flere ganger før barnet tar avskjed med barnehjemmet. 
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Tilknytningen mellom adoptivforeldrene og barnet starter i Chile, og barnet skal bli så trygg 

som mulig på sine nye foreldre før de returnerer til Norge (Adopsjonsforum, 2012).  

1.4 Mål og problemstilling 

Adopsjon innebærer alltid separasjon fra biologisk familie og skifte av primære 

omsorgspersoner. Utenlandsadopsjon medfører dessuten et skifte av miljø, kultur og språk når 

barnet innlemmes i en familie med en annen etnisk og kulturell bakgrunn.  

Formålet med studien er å få et innblikk i hvor viktig språket er for kommunikasjonen og 

hvilken rolle språket har for følelsen av tilhørighet, aksept og utvikling for både 

adoptivforeldre og adoptivbarn i den første tilknytningsfasen. Min hypotese er at språklig 

kompetanse hos adoptivforeldrene er avgjørende for tilknytningsprosessen mellom de to 

partene. Hypotesen ble utarbeidet ut ifra antakelsen om en sammenheng mellom barnas alder 

og utviklede språkferdigheter, som er i tråd med det chilenske språkkravet.  

Som et tiltak startet Adopsjonsforum våren 2011 med språkkurs rettet mot adoptivsøkere. 

Vanlige språkkurs gir en innføring i grunnleggende grammatikk og konversasjon. Dette kurset 

har faglig relevans for adoptivsøkerne. Vekten ligger på enkle ord og setninger satt sammen 

gjennom ulike tema, og lærestoffet skal fungere som en veiledning som kan være med på å 

lette kommunikasjonen med barna. Her har adoptivsøkere også muligheten til å komme i 

kontakt med andre i samme situasjon som dem selv, og dermed få muligheten til å utveksle 

tanker og stille spørsmål. Kurset gir også adoptivsøkere råd og veiledning med hensyn til 

handlinger og holdninger overfor barnet.  

I min studie vil jeg gå nærmere inn på adoptivforeldrenes personlige erfaringer i forhold til 

kommunikasjonsprosessen med barna i den første fasen etter ankomst til Norge. Alle 

adoptivforeldrene som ble intervjuet, har adoptert ett eller flere barn fra Chile. Jeg mener det 

er viktig å belyse hvilke erfaringer adoptivforeldrene sitter igjen med. Det vil være til nytte 

for nye adoptivsøkere, for ansatte som jobber med adopsjon, og ikke minst for personer som 

aktivt vil jobbe med adoptivbarnas kommende tilpasningsdyktighet og utvikling.  

For å få et så godt sammenlikningsgrunnlag som mulig, har jeg delt foreldreparene inn i to 

grupper; de som har adoptert uten å gjennomføre språkkurs og de som har gjennomført 

språkkurs i regi av Adopsjonsforum i forkant av utreisen.  
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Jeg ønsker å danne et bilde av adoptivforeldres opplevelse av å få adoptere et barn fra Chile, 

og basert på deres erfaringer analysere hvordan språkets rolle i samspill med tilknytning 

påvirker et foreldre-barn-forhold. Ved å utforske adoptivforeldres forståelse av prosessen, 

deres forventninger til familieliv, og deres opplevelse av livet etter barnets ankomst, ønsker 

jeg å få en dypere forståelse av selve språkets relevans for tilknytningen. Jeg ser det som 

sannsynlig at språkkunnskaper vil lette kommunikasjonen mellom adoptivforeldre og 

adoptivbarnet / barna. Språkkravet er mindre viktig som et lovforslag, men det er desto 

viktigere jo eldre barna er når de blir adoptert. Språk er først avgjørende fra fire-femårsalder 

når barnet har et utviklet språk. I tillegg til språk er nonverbal kommunikasjon svært viktig for 

tilknytningsprosessen.  

På bakgrunn av ønskede målsettinger jeg nå har skissert, vil min problemstilling være 

følgende: 

Hvor viktig er det for tilknytningsprosessen og barnets språklige utvikling at 

adoptivforeldre snakker språket i barnets opprinnelsesland? 

For å finne ut av dette har jeg intervjuet to grupper med adoptivforeldre, med og uten 

språkkunnskaper i spansk i forkant av hentereisen. Språkkunnskaper i spansk skal i denne 

sammenheng forstås som at adoptivforeldrene har gjennomført ett eller flere språkkurs eller 

hatt et lengre opphold i et spansktalende land, som har ført til at de behersker det spanske 

språket.  

For å kunne besvare hovedproblemstillingen på best mulig måte, har jeg utarbeidet tre 

forskningsspørsmål. Disse ser jeg som essensielle i mitt arbeid med å forstå viktigheten av 

språkets rolle i tilknytningsprosessen. For å få en detaljert og strukturert undersøkelse har jeg 

formulert følgende forskningsspørsmål: 

F1 Hvordan opplever adoptivforeldre at kunnskap / manglende kunnskap i spansk 

påvirker deres kommunikasjon med barna? 

F2 Hvor relevant opplever adoptivforeldrene at språket har vært for den umiddelbare 

tilknytningen / første fasen mellom foreldre og barn? 

F3 Hvilken rolle har barnets språklige kompetanse for tilknytningen mellom 

adoptivforeldrene og barnet? 
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1.5 Oppgavens oppbygning 

I tillegg til det innledende kapitlet består oppgaven av totalt 7 kapitler.  

Kapittel 2 innledes med et kort historisk blikk på utviklingen av adopsjon fra dens spede start 

til i dag. Videre blir adoptivbarnet sin annerledes start på livet kort beskrevet gjennom små 

avsnitt som sier litt om adoptivfamilien og hvordan barnets første tid sammen med nye 

foreldre fremkaller reaksjoner både hos adoptivforeldrene og adoptivbarnet / barna. Med 

utgangspunkt i problemstillingen og forskningsspørsmålene er mesteparten av plassen viet til 

å presentere de teorier jeg har funnet er mest fruktbare for å besvare problemstillingen. 

Viktigst er Bowlbys tilknytningsteori med vekt på barnets indre arbeidsmodeller og hvordan 

disse modellene er knyttet til et barns identitets- og tilhørighetsdannelse, Antonovskys 

mestringsteori, motivasjonsteori og Banduras teori om mestringsforventning. Videre tar 

kapitlet for seg ulike aspekter innen språk og kommunikasjon som fokuserer på språklig 

utvikling, tilegnelse og språknivå.  

I kapittel 3 redegjøres det for valg av metode og fremgangsmåter for den påfølgende 

forskningsprosessen. Teoretisk utgangspunkt for kvalitativ forskning blir presentert gjennom 

utvalg, valg av innsamling, analyse og presentasjon av resultater. Kvalitetskriteriene 

reliabilitet, validitet og etiske overveielser blir diskutert.  

Kapittel 4 presenterer relevant informasjon med tanke på oppgavens problemstilling. 

Opplysningene ble gitt av representanter for SENAME og PRI under mitt opphold i Chile.
2
  

I kapittel 5 inneholder presentasjon og analyse av datamaterialet. Her presenteres og 

kommenteres funn fra intervjuene opp mot tidligere presenterte teorier. Informantenes 

skildringer blir presentert gjennom sitater. Relevant informasjon fra intervjuene med 

SENAME og PRI blir diskutert opp mot informantenes uttalelser.  

I kapittel 6 blir sentrale funn i undersøkelsen drøftet og videre teoretisert opp mot oppgavens 

problemstilling og forskningsspørsmål.  

I kapittel 7 oppsummeres og avrundes oppgaven.   

 

                                                 
2
 El Servicio Nacional de Menores (SENAME)  

  El Programa de Intervención con Niños (PRI) 
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2 TEORI OG BEGREPER 

Den første delen av dette kapitlet er en introduksjon til adopsjonsbegrepet gjennom et kort 

historisk sammendrag fra dens spede begynnelse og frem til i dag. Kapitlet gir videre et 

innblikk i hvordan adoptivbarnets start på livet avviker fra mange andre barn, da de blir 

fjernet fra sine omsorgspersoner for så å skulle knytte seg til sine nye 

omsorgspersoner/adoptivforeldre. Dette er en prosess som preger hele familien, ikke bare det 

nyankomne barnet. De internasjonalt adopterte barna vil få en helt ny start med tanke på deres 

nye omsorgspersoner, nytt språk, sosiale forhold og fremmede miljø (Dalen & Sætersdal, 

1999). Grunnet en gjennomsnittlig høyere alder enn mange barn fra andre adoptivland er det 

svært viktig at barna får hjelp til å takle de nye utfordringene som møter dem. 

På bakgrunn av studiens problemstilling har jeg valgt å vie det meste av plassen til teori som 

drøfter utfordringer for både adoptivbarnet og adoptivforeldrene. Med betydningen av språk 

som hovedspørsmål, har jeg valgt å bruke begrepene språk og kommunikasjon, tilknytning, 

mestring, motivasjon og identitet og tilhørighet som et teoretisk utgangspunkt for å finne 

relevante teorier. Det er informantenes opplevelser og erfaringer med språk i 

tilknytningsprosessen som danner grunnlaget for undersøkelsen.  

Mens identitet vektlegger individualitet, viser tilhørighet til en opplevelse av fellesskap og 

sosial integrasjon. Tilhørighetsbegrepet beskriver en følelse av å høre til eller høre sammen 

med noen. Samtidig henger begrepene også sammen fordi de tematiserer hvordan mennesket 

finner seg en plass i samfunnet, og fordi også individuell identitet utvikler seg i samspill med 

mennesker og grupper en føler tilhørighet til (Redtvedt, 1981).  

2.1 Adopsjon 

Begrepet adopsjon kommer av det latinske ordet adoptare som betyr å anta som sitt eget. Den 

eller de som adopterer får foreldremyndighet over barnet, har forsørgerplikt og fungerer som 

dets verge. Et adoptivbarn har samme rettsstilling som adoptivforeldrenes biologiske barn.
3
 I 

FNs konvensjon om barnets rettigheter, artikkel 21, er målet at det adopterte barnet som av 

ulike grunner ikke kan vokse opp i sin biologiske familie skal få et stabilt, varig og godt hjem. 

                                                 
3
 Statistisk sentralbyrå, SSB (2008), ”Om statistikken”, Statistisk sentralbyrå. Tilgjengelig på URL:  

http://www.ssb.no/adopsjon/om.html [31.05.2012] 

http://www.ssb.no/adopsjon/om.html
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Adopsjon skal skje med den hensikt at det er til barnets beste og prosessen skal foregå i 

samsvar med barnets rettigheter.
4
  

Adopsjon av barn fra utlandet var begrenset frem til begynnelsen av 1970-tallet. I dag finnes 

det nærmere 19.000 internasjonalt adopterte barn og unge i Norge. De første barna ble 

adoptert fra Korea og Vietnam. I dag kommer de fleste barna fra Kina, Korea og Colombia. 

Frem til rundt 2007 ble det adoptert ca. 500 barn til Norge hvert år, og vi var blant de landene 

som hadde høyest adopsjonsratio (forholdet mellom innbyggerantall og antall adopsjoner) i 

verden. I de siste årene har antall barn tilgjengelig for adopsjon fra utlandet sunket betraktelig, 

og i 2009 kom det bare rundt 250 barn til Norge (Adopsjonsforum, 2012). 

2.1.1 Kort historikk 

Norges første adopsjonslov kom så tidlig som i 1917, og var en av de første adopsjonslovene i 

Europa. Loven gjorde det rettslig mulig å adoptere, men barnet kunne ikke arve sine 

adoptivforeldre, kun sine biologiske foreldre. I 1935 ble det laget en lov som ga adoptivbarn 

de samme rettighetene som egenfødte barn. I praksis var det fremdeles lovlig å følge reglene 

for adopsjonsloven a 1917. Ikke før i 1958 kom det en ny adopsjonslov som førte til at 

adopsjon var ensbetydende med loven av 1935. Barnløshet var en sterkt medvirkende faktor 

til at adopsjon ble valgt som løsning i enkelte familier. Mange ektepar holdt barnløsheten 

hemmelig for omverdenen og ønsket ikke å informere sine egne adoptivbarn om at de var 

adopterte. Først på 1960- og 1970-tallet ble adopsjon som tema mer åpent og det la grunnlaget 

for flere debatter (Dalen & Rygvold i Befring & Tangen, 2008). Lov og regelverket ble endret 

og dagens adopsjonslov fra 1986 sikrer adoptivbarnet med juridiske rettigheter. Lovens § 13 

sier at adoptivbarn skal ha samme rettsstilling som om det var adoptivforeldrenes egenfødte 

barn, blant annet arver nå adoptivbarnet sine adoptivforeldre. Ved en adopsjon går således alle 

de plikter og rettigheter som biologiske foreldre har og som følger av foreldreansvaret, over 

på adoptivforeldrene. Videre kan ikke et adopsjonsforhold oppheves. Forholdet mellom 

adoptivforeldre og adoptivbarn kan bare endres ved tiltak etter barnevernloven eller ved en ny 

adopsjon (Regjeringen, b). 

                                                 
4
 FNs barnekonvensjon (2003), FNs konvensjon om barnets rettigheter. Mars. 2003 artikkel 21. Tilgjengelig på 

URL: http://www.regjeringen.no/upload/kilde/bfd/bro/2004/0004/ddd/pdfv/178931-fns_barnekonvensjon.pdf 

[31.05.2012] 
 

http://www.regjeringen.no/upload/kilde/bfd/bro/2004/0004/ddd/pdfv/178931-fns_barnekonvensjon.pdf
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2.1.2 Fra innenlands- til utenlandsadopsjon 

Frem til midten av 1960-tallet var adopsjon forbundet med innenlandsadopsjon; adopsjon 

innenfor landegrensene. Flere årsaker var medvirkende til at adopsjonsbegrepet endret seg. 

Nye prevensjonsmidler, og bedrede sosiale og økonomiske forhold i landet førte til at ugifte 

mødre fødte færre barn som ble tilgjengelige for adopsjon. Statistikk viser at det i 1966 ble 

adoptert 511 barn i Norge. Hele 425 av disse var norskfødte barn. På begynnelsen av 1970-

tallet var antallet norske og utenlandske barn ganske jevnt. Siden den gang har antall 

utenlandsadopsjoner økt kraftig. Økningen har bakgrunn i at det ble etablert private 

adopsjonsforeninger i landet. Verdens barn ble stiftet i 1969, og året etter ble Adopsjonsforum 

etablert. De fleste barna kom fra Korea, India og Colombia. Kommunismens fall helt på 

slutten av 1980-tallet gjorde det mulig å adoptere fra land i Øst-Europa som Polen, Russland 

og Romania (Dalen & Rygvold i Befring & Tangen, 2008). Utenlandsadopsjon er den 

vanligste adopsjonsformen i Norge i dag, og i 2010 kom det 343 utenlandsadopterte barn til 

Norge (SSB, 2011).   

2.2 Adoptivbarnet – en annerledes start på livet 

Nyfødte barn etablerer raskt kontakt og knytter seg til nære omsorgspersoner. Barnet er 

avhengig av at det eksisterer omsorgspersoner som kan bidra og hjelpe dem til å etablere og 

opprettholde et sosialt samspill. Barnet trenger forutsigbarhet og kontinuitet, at ting henger 

sammen. Alle barn er unike individer som har sine egne individuelle opplevelser. Når 

tidligere omsorgspersoner forsvinner ut av livet deres, skaper det en forvirring hos barnet. Det 

kjente er ikke lenger til stede, og det kan være vanskelig for små barn å forstå hvorfor deres 

nærmeste omsorgsperson har forsvunnet (Carli & Dalen, 1997). 

Mange av barna som blir adoptert har tilbrakt tid på barnehjem. Et barnehjem preges ofte av 

regelmessige rutiner hvor de ansatte har ansvaret for mange barn til enhver tid (Schaffer, 

2000; Smith, 2002). Kontakten mellom barn og voksne blir derfor ofte kortvarig og 

upersonlig, og det gjør det vanskeligere for barnet å knytte nære bånd til omsorgspersoner. 

Det er ikke uvanlig at barn har vært plassert på institusjoner som barnehjem eller i fosterhjem. 

I tillegg har de blitt revet bort fra foreldrene og en vanlig reaksjon er da sorg. Barn har ulike 

erfaringer, og reagerer forskjellig. Dette er gjeldende for mange barn på barnehjem og i 

fosterhjem.  
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2.2.1 Adoptivfamilien 

Foreldre som adopterer opplever ofte like store gleder over et nytt familiemedlem som 

foreldre som får et biologisk barn. Det som skiller adopsjon fra et normalt svangerskap er at 

adopsjon vanligvis tar mye lengre tid. Det er flere ulike grunner til at mennesker ønsker å 

adoptere, men mange adopterer på grunn av barnløshet og et ønske om å kunne stifte en 

familie. Møtet mellom adoptivforeldre og adoptivbarn markerer slutten på en lang ventetid. 

Vanligvis tar adopsjonsprosessen flere år fra foreldrene starter søkeprosessen til de kan hente 

barnet sitt. Adoptivforeldrene har hatt lang tid til å tenke, reflektere og fantasere om barnet 

som snart er deres (Dalen & Sætersdal, 2003). Forskeren David Kirk (1985) hevdet at det er 

svært viktig for både adoptivforeldre og adoptivbarn at de sammen som familie har et åpent 

forhold rundt adopsjonsforholdet. Han argumenterer for at denne kommunikasjonen bør være 

influert av adoptivforeldrenes erkjennelse og aksept av deres barns opprinnelse og biologiske 

bakgrunn. Det er adoptivforeldrene som må forholde seg til barnets spesielle situasjon på en 

empatisk måte ved å kunne ta inn over seg de forskjeller som skiller en biologisk foreldrerolle 

og deres egen foreldrerolle som adoptivforeldre.  

2.2.2 Den første tilknytningen 

Det første møtet er svært viktig for videre samspill innad i familien. En tilknytning oppstår 

ved at to eller flere mennesker etablerer følelsesmessige bånd seg imellom. De ”knytter” seg 

til hverandre (Carli & Dalen, 1997, s. 11). Disse menneskene utvikler etter hvert tillit til andre 

mennesker. Tillit er grunnleggende for læring og sosialisering. Har barnet opplevd tilknytning 

til en eller flere mennesker, utvikles tilliten til andre voksne mennesker, samt egen evne til å 

regulere følelser. Tilknytningen og tilliten fører til at barnet styrkes psykisk. Tilfredsstillelse i 

form av velvære og trygghet bidrar til tilknytning. Ved adopsjon mister barnet relevante 

omsorgspersoner. Det er en viktig faktor som påvirker hvordan et barn opptrer mot sin / sine 

nye omsorgspersoner(-er). Det har vist seg at barn som ikke har klart å knytte sterke bånd til 

sine voksne omsorgspersoner kan finne det vanskelig å akseptere grenser, normer og regler. 

Ved slike tilknytningsforstyrrelser kan barnet bli klengete overfor foreldrene og evner ikke å 

se sine egne behov. En lite sosial tilpasset atferd kommer til syne ved at barna ikke tolker 

signaler fra voksne omsorgspersoner (Carli & Dalen, 1997). Mest skadelig for barnet er det 

om det opplever mangel på forutsigbarhet. Da lærer ikke barnet å regulere egne følelser.  
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2.2.3 Den første tiden i familien 

Møtet mellom adoptivforeldre og barn er starten på et nytt liv, og slutten på en lang ventetid. 

Det har lenge vært vanlig at adoptivforeldrene reiser og henter barnet sitt og blir kjent i 

barnets egne omgivelser. Den første tiden er vanligvis preget av spenning, glede og mange 

utfordringer. Ingen vet på forhånd hvordan barnet kommer til å reagere, så desto viktigere er 

det at adoptivforeldrene har brukt ventetiden godt og stiller forberedt. Det er helt normalt at 

det vil oppstå omstillingsproblemer i større eller mindre grad, alt etter barnets alder og 

forhistorie (Carli & Dalen, 1997).  

Forskning viser at den første tiden i en ny familie ofte er vanskelig for barnet. I de fleste 

tilfeller oppstår det overgangsproblemer for barnet, men dette bedrer seg ofte gradvis. Å bli 

adoptert og miste sine omsorgspersoner er en stor omveltning i seg selv og nok til at barnet 

strever med å finne seg til rette. De barna som har hatt en tøff oppvekst i hjemlandet grunnet 

krig, vold, mishandling, underernæring og annen type omsorgssvikt, vil både trenge og kreve 

tett oppfølging. Dette er problemer som mest sannsynlig ikke vil forsvinne før etter lang tid 

(Dalen & Rygvold i Befring & Tangen, 2008).  

2.2.4 Barnas reaksjoner 

Tap 

Å miste sin biologiske mor eller far er en felles skjebne for alle barn med adopsjonsbakgrunn 

(Høgsberg & Buch-Illing, 2012, s. 22). Årsakene er mange. Vanlige årsaker kan være 

omsorgssvikt, mishandling, rusmisbruk og underernæring under svangerskapet og like etter 

fødselen. Det er ikke uvanlig at barna er blitt flyttet på, og dermed bodd på ulike institusjoner 

eller fosterhjem. Disse opplevelsene er med på å prege barnet, ofte over en lang tidsperiode. 

Barna er individer og reagerer derfor ulikt. Noen barn opplever det som skummelt å bli 

overlatt til nye voksne personer, mens andre er mer forberedt og stille seg mer åpne til å få en 

ny familie (Carli & Dalen, 1997). I mange tilfeller er det ikke mulig for adoptivforeldrene å få 

kjennskap til de tap barnet deres har opplevd før det ble adoptert. Enkelte barn har ikke nok 

språk til å kunne uttrykke og fortelle om eksakte opplevelser og hendelser. Tidligere tap kan 

føre til at barnet beskytter seg mot igjen å komme opp i situasjoner og følelser som forbindes 

med tap. Det er en beskyttelsesstrategi som barnet kan bære med seg og ta i bruk mot sine nye 

foreldre. Noen barn søker seg til adoptivforeldrene med en gang, mens andre ikke ønsker tett 
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kontakt og nærhet. Da er det viktig at adoptivforeldrene ser dette reaksjonsmønsteret som en 

del av barnets tilvenningsprosess.  

Avvisning 

Det er ikke uvanlig at adoptivforeldre kan oppleve å bli avvist av barnet sitt. Dette kan 

forekomme fra første møte mellom adoptivforeldrene og adoptivbarnet eller over korte eller 

lengre perioder senere i tilknytningsprosessen. Avvisningen foregår på ulik måte. Noen 

familier opplever at den ene av adoptivforeldrene blir avvist og at barnet velger å knytte seg 

til den andre parten. Avvisning er en reaksjon som oppstår grunnet barnets tidlige 

relasjonserfaringer. Barnet viser etter hvert gradvis interesse gjennom synliggjøring av at de 

bryr seg om foreldrene sine og respekterer grensene som er blitt satt av foreldrene. Avvisning 

oppleves som sårende og vanskelig for adoptivforeldrene. Likevel er det svært viktig at 

adoptivforeldrene gir barnet tid, og selv lar det få ta initiativ til å søke kontakt. Enkelte barn 

trenger lang tid før de aksepterer begge adoptivforeldrene fullt ut (Ersvik, Hesthamar & 

Rakstang, 2006a).  

Ukritiske barn 

Flere adoptivforeldre opplever at barna er svært ukritiske, dvs. at barnet kan henvende seg til 

totalt fremmede mennesker. De kan like gjerne søke trøst hos en fremmed som hos sine egne 

foreldre. Adopsjonsforum er tydelige på at det er viktig at kjernefamilien, i form av foreldre 

og barn, tilbringer mye tid sammen alene den første tiden etter tilbakekomst. Barnas evne til å 

være ukritiske henger med stor sannsynlighet sammen med deres tidligere opplevelser på 

institusjon eller i fosterhjem. Barnet har byttet omsorgspersoner flere ganger i livet, og dette 

har ført til at det er vanskelig for barnet å forstå hva det innebærer å ha en mor og far som skal 

være der for dem resten av livet (Ersvik, Hesthamar & Rakstang, 2006a).  

2.2.5 Foreldrenes reaksjoner 

Adoptivforeldrene kan slite med å forstå hvorfor barnet reagerer som det gjør. 

Adoptivforeldrenes språklige ferdigheter i spansk vil kunne ha stor innvirkning på 

kommunikasjonsforståelsen mellom dem. Slik vil de også ha et bedre grunnlag for å kunne 

forstå barnets reaksjonsmønster. Å bli avvist er vanskelig, også for voksne som takler det 

veldig ulikt. Noen reagerer med sinne og skuffelse, andre mer med fortvilelse. Det viktigste er 
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at den nye voksne omsorgspersonen mestrer å sette ord på egne følelser. Kanskje må det litt 

utradisjonelle metoder til for å komme nær barnet fysisk. De fleste vanskeligheter avtar med 

tiden. Det er viktig at adoptivforeldrene finner metoder som fungerer for dem, og ikke lar seg 

påvirke altfor mye av utenforstående som vil gi råd. Barnet har et stort behov for bekreftelse 

på at de hører til i familien, og er avhengig av at adoptivforeldrene gir dem følelsen av 

tilhørighet. Barnet må lære seg å dele den voksne med andre barn, og dette kan gi barnet en 

følelse av utrygghet. Derfor er det viktig at adoptivforeldrene gir barna den støtten de trenger 

(Carli & Dalen, 1997). 

2.3 Tilknytning 

Tilknytning kan beskrives som det spesielle båndet som oppstår mellom barnet og barnets 

viktigste omsorgsgivere når de er fysisk og følelsesmessig tilgjengelige for barnet, er sensitive 

for barnets signaler og svarer på dem slik at barnet føler seg forstått, akseptert og ivaretatt 

(Bunkholdt, 2000). Tilknytning handler om de følelsesmessige bånd som knyttes mellom barn 

og omsorgsgiverne. Hensikten er å sikre barnets mentale og sosiale helse (Ersvik, Hesthamar 

& Rakstang, 2006b, s. 6).  

En del av tilknytningsprosessen inneholder språklig kommunikasjon mellom omsorgspersoner 

og barnet. Den voksne snakker til barnet selv om barnet på et så tidlig tidspunkt ikke har 

mulighet til å forstå og tolke hva som blir sagt. Vanligvis etableres tilknytning mellom barn 

og omsorgspersoner i løpet av barnets første leveår. Barn som ikke har fått denne muligheten 

vil kunne etablere en slik tilknytning senere i livet. Nye tilknytninger skjer gjennom hele livet. 

Brudd på relasjoner og tilknytning er vanskelig, men kan erstattes med nye relasjoner. Nye 

relasjoner kan imidlertid være vanskelige og byr på ulike utfordringer. Det krever hardt 

arbeid, og viljen til å lykkes må være til stede. Sannsynligvis vil prosessen gjennomgå 

vanskelige overganger og tilpasninger både for barn og omsorgsperson. Barnet er avhengig av 

mye oppmerksomhet som bekrefter at det er elsket. Omsorgspersoner skal ikke være 

avvisende når ting blir vanskelige, men gi kjærlighet og omsorg som gir trygghet for barnet 

(Carli & Dalen, 1997).  

Det som er så fantastisk med barn, er at de innehar evnen til å etablere nye tilknytninger til 

omsorgspersoner. Dette kommer tydelig frem hos adoptivbarn, som viser at det er fullt mulig 

å etablere relasjoner og knytte seg til adoptivforeldre også når de er eldre. Barna bruker ulik 
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tid på tilknytningen, men bekreftelse og betingelsesløs kjærlighet gjør prosessen enklere for 

barnet. Omsorgsskift, i form av adopsjon, fører til brudd i tidlige relasjoner for barnet. 

Opplevelsen er traumatisk og kan få konsekvenser for barnets senere personlighetsutvikling 

(Carli & Dalen, 1997). Alle adoptivbarn må knytte seg til nye omsorgspersoner, og forskning 

viser at dette kan være en sårbar og krevende prosess (Juffer & van IJzendoorn, 2005). 

Hvordan denne tilknytningsprosessen arter seg vil blant annet være avhengig av barnets 

tidlige erfaringer. En vesentlig realitet i dannelsen av tilknytning mellom adoptivbarn og de 

nye omsorgsgiverne er at barnet allerede har en relasjonshistorie. Barnet har ofte startet en 

tilknytningsprosess som det får brudd i, og har samspillserfaringer som påvirker dets 

forventninger til omsorgspersoner (Anke, 2007).  

For mange hører tilknytning og språk sammen. De ser det som naturlig at tilknytning mellom 

to mennesker foregår gjennom verbal kommunikasjon. Språk er en av flere 

kommunikasjonsformer. Språk er ikke alt, men et viktig redskap for å forstå hverandres 

tanker, følelser og meninger. Dette forholdet gjelder også mellom voksne og barn. Språket bør 

brukes aktivt om foreldre og barn innehar de samme språklige ferdighetene (kan samme 

språk). For mange som adopterer er det ikke reelt at de fullt ut kan kommunisere på barnets 

språk. Da er det vanlig at adoptivforeldrene legger større vekt på å danne en tilknytning 

mellom dem selv og barnet. Til forskjell fra språk finnes det andre kommunikasjonsformer 

som kan tas i bruk. Å leke med barnet er en fin måte å skape tilknytning på. Lek er morsomt 

og gir foreldre og barn et positivt fellesskap hvor en blir kjent. Det er en tilnærmingsmåte som 

er fordelaktig for barnet, da det ikke er behov for et felles språk for å kunne leke sammen. 

Barnet bestemmer og styrer leken, mens du som voksen skal lytte og respektere de valgene 

barnet tar. Det er vanlig at barn tar i bruk fantasi når de leker, og den voksnes oppgave er å 

støtte og oppmuntre barnet (Ersvik, Hesthamar & Rakstang, 2006b, s. 6). 

2.3.1 Bowlbys tilknytningsteori 

Bowlby var tilknytningsteoriens grunnlegger, og viste hvordan tilknytningsrelasjoner mellom 

barn og omsorgspersoner er avgjørende for utviklingen av barnets personlighet. Han var 

opptatt av å utforme en teoretisk forståelse som kunne beskrive betydningen av barnets 

tidligere erfaringer for personlighetsutviklingen (Hart & Schwartz, 2009).   
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Bowlbys definisjon av tilknytning er som følger: 

To say of a child that he is attached to, or has an attachment to, someone means that he 

is strongly disposed to seek proximity to and contact with a specific figure and to do 

so in certain situations, notably when he is frightened, tired or ill (Bowlby, 1984, s. 

371). 

 

Bowlby var den første som systematisk brukte begrepet tilknytning (attachment). Han påpekte 

at det å være omsorgsperson for et barn ikke er noe som kan settes i en formel, men er en 

levende menneskelig relasjon som forandrer begge parters personlighet. Selv om 

tilknytningsatferden er særlig tydelig i den tidlige barndommen, er den kjennetegnende for 

mennesket fra det blir født til det dør (Hart & Schwartz, 2009). 

Tilknytningens biologiske funksjon er å fremme trygghet. Tillit og trygghet er grunnleggende 

premiss for læring og sosialisering. Det er viktig at kvaliteten på tilknytningen er god i 

barndommen, da den er betydningsfull og vil prege det voksne livet. Begrepet tilknytning 

innebærer at en eller flere personer etablerer et bånd mellom seg; at de knytter seg til 

hverandre. Når barnet blir knyttet til en person, vil det utvikles tillit som gjør at barnet senere 

i livet enklere vil kunne utvikle tillit til andre mennesker. Samtidig vil barnet kunne få følelse 

av egenverd og, bli psykisk sterkt og tåle motgang og påkjenninger (Smith, 2002).  

Sentralt i tilknytningsteorien står forholdet mellom det lille barnet og dets nærmeste 

omsorgsperson. Et barn vil knytte seg til en omsorgsperson uavhengig om barnet får den 

nødvendige omsorg, siden det er avhengig av tilknytningen for å kunne overleve. Gjennom en 

trygg tilknytning til en omsorgsperson etableres det gjensidige følelsesmessige bånd til disse 

omsorgspersonene. Dette båndet fører videre til opplevelser som glede, hengivenhet, tillit og 

selvtillit. Utrygghet i forhold til tilknytningsperson(er) vil prege barnas følelsesmessige bånd. 

Dette kan komme til syne gjennom opplevelse av smerte og redusert tillit til både seg selv og 

andre mennesker rundt dem. Tilknytning mellom barn og omsorgsperson kan påvirkes både 

positivt og negativt (Smith, 2002). 

2.3.2 Indre arbeidsmodeller  

Hos Bowlby oppfattes tilknytning som et medfødt anlegg hos barnet som sikrer det 

beskyttelse og regulerer samspillet med omsorgspersonen. Med sin tilknytningsatferd, dvs. 
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smil, gråt osv, opprettholder barnet nærheten til omsorgspersonen, og med tilknytningen som 

en trygg basis bygger det opp en indre modell av verden og seg selv i samspill med den. 

Bowlby var opptatt av hva han kalte ”de virkelige erfaringene”, slik de kom til uttrykk i 

interaksjonen mellom omsorgspersonen og barnet, fordi barnets erfaringer i interaksjonen 

utgjør byggesteinene i de indre forståelsene barnet danner av seg selv og andre – de såkalte 

indre arbeidsmodellene (Hart & Schwartz, 2009). Bowlby definerer indre arbeidsmodeller 

som barnets mentale forestillinger av omsorgspersonene og av seg selv i forhold til disse. 

Arbeidsmodellenes funksjon er å hjelpe barnet til å forstå hva som skjer mot en 

tilknytningsperson, forutsi hva som vil hende i fremtiden, lage tilknytningsrelevante 

handlingsstrategier og regulere egne følelser (Smith i Guldbrandsen, 2009).  

De indre arbeidsmodellene som blir dannet, påvirker kvaliteten i barnets senere relasjoner. 

Bowlby antar at erfaringene med barnets første tilknytningspersoner har en spesiell betydning 

for barnet, da de bidrar til å danne forventninger som barn bringer med seg senere i livet. 

Søken etter nærhet eller opplevelse av avvisning er situasjoner som er med på å knytte 

følelser til andre mennesker. Adoptivbarn som er blitt revet bort fra en tilknytningsperson kan 

vise sinne og avvisning før de blir knyttet til nye omsorgsfulle adoptivforeldre (Tetzchner, 

2001). Barna har i forkant av adopsjonen opplevd en utrygg tilknytningsrelasjon til sine 

tidligere omsorgspersoner. De sitter igjen med følelsen av at de ikke kan stole på at deres 

omsorgsperson er tilgjengelig når de har behov for det. Disse negative erfaringene påvirker 

barnets videre vurderingsprosesser. Prosessene innebærer barnets tanker, følelser og 

hukommelse. Når barnet allerede har mistet tiltroen til omsorgspersoner er det viktig at de nye 

omsorgspersonene (adoptivforeldrene) bygger tillit så barnet etter hvert kan føle trygghet. 

Språkets rolle og dens betydning for utvikling kan komme til syne gjennom foreldrenes 

språklige kompetanse, som sannsynligvis har innvirkning på barnets utvikling. Kompetansen 

vil spille en rolle i barnets dannelse av trygghet i sin nye familie. Barnet kan se foreldrenes 

spanskkunnskaper som et tegn på at de virkelig er ønsket i familien. Foreldrene vil også 

enklere kunne forklare og gi uttrykk for sine egne følelser og tanker. Ved å forstå hva som blir 

sagt, vil barnet kunne tolke det dit hen at foreldrene ønsker dem det beste.  
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2.4 Mestring 

Mestring er håndtering av typiske utfordringer og påkjenninger som et menneske stilles 

overfor, og begrepet kan knyttes til tilegnelse av erfaringer, kunnskaper, sosiale ferdigheter og 

kvalifikasjoner (Heggen & Øia, 2005, s. 139).  

”Mestring fremmer læring og læring gir mestringsopplevelser” 

 (Terje Ogden, mestringskonferansen 2012 i Kristiansand)
5
   

2.4.1 Antonovskys mestringsteori 

Jeg ønsket å få innblikk i hvilke mestringsstrategier adoptivfamiliene tok i bruk for å etablere 

tillit og tilhørighet i familien. Derfor var jeg opptatt av å få kjennskap til den enkelte 

informants opplevelse av sammenheng i tilværelsen. Med et ressursorientert perspektiv ville 

de sannsynligvis stille sterkere når de skulle håndtere konflikter og problemer med barnet. 

Ønsket om å få innsikt i informantenes erfaringer med belastende situasjoner førte meg til 

teorien om salutogenese. Antonovsky (2000) var opptatt av faktorer som ga en beskyttende 

effekt hos individer som møter belastninger. Salutogenese vil si å ”søke etter faktorer som 

skaper en høyere grad av helse” (Langeland, 2006). Teorien fokuserer på helsefremmende 

tiltak, læren om hva som gir et menneske god helse og hva som er kildene til helse. Stress vil 

oppstå hos mennesker i løpet av livet, men mennesket har motstandsressurser som bidrar til 

overvinnelse av stress (Antonovsky, 2000; Sommerchild, 1998). Teorien inneholder 

komponentene begripelighet, håndterbarhet og meningsfullhet, og disse komponentene må 

være til stede for den enkeltes opplevelse av sammenheng i tilværelsen”sense of Coherence” 

(SOC). For å oppleve sammenheng må vi forstå situasjonen vi befinner oss i 

(comprehensibility). Tilværelsen må gjøres forståelig selv om en befinner seg i en vanskelig 

situasjon. Ved å tro at det finnes løsninger (manageability) vil vi stå bedre rustet til å håndtere 

fremtidige utfordringer. Utfordringer som er viktige og motiverende gir god mening 

(meaningfulness).  

 

 

                                                 
5
 Statlig pedagosisk-> pedagogisk støtte, (03.10.2012), “Sosial mestring – avgjørende for hvordan barnet klarer 

seg”. Tilgjengelig på URL: http://www.statped.no/Tema/Larevansker/Fokussaker/Sosial-mestring---avgjorende-

for-hvordan-barnet-klarer-seg/ [14.10.2012]  
 

http://www.statped.no/Tema/Larevansker/Fokussaker/Sosial-mestring---avgjorende-for-hvordan-barnet-klarer-seg/
http://www.statped.no/Tema/Larevansker/Fokussaker/Sosial-mestring---avgjorende-for-hvordan-barnet-klarer-seg/
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2.4.2 Banduras teori om mestringsforventning 

Adoptivforeldrenes nye hverdag er på mange måter utfordrende. Bandura er opptatt av 

hvordan individer kan styre, håndtere og kontrollere ulike situasjoner og handlinger i den 

retning de ønsker gjennom egne forventninger. Jeg vil se nærmere på hvorvidt dette stemmer 

overens med mine informanters beskrivelser og opplevelser av både sosial og faglig mestring. 

Bandura (1997) tar i sin teori om mestringsforventning utgangspunkt i individets situasjon og 

mentale prosesser. Mestring sees i sammenheng med motivasjon og positive forventninger til 

egne ferdigheter. Begrepet ”self-efficacy” blir på norsk oversatt til mestringsforventning, og 

beskriver en persons egen opplevelse av å kunne kontrollere og påvirke handlinger og 

situasjoner i ønsket retning (Bandura, 1997; 2006). Et individs forventninger er viktige for 

dets motivasjon. Mestringsforventning påvirker hvordan vi opptrer, og individer handler på 

bakgrunn av forventninger om fremtidige handlinger. Mennesker med høy grad av 

mestringsforventning får følelsen av kontroll og forutsigbarhet. Disse følelsene kan igjen føre 

til velvære, trygghet og forsterkning av ferdigheter (Bandura, 1997). Bandura skiller mellom 

to typer mestringserfaring: reell mestring og opplevd mestring. Forventninger om mestring 

blir påvirket av opplevd mestring, mens opplevd mestring er et resultat av reell mestring 

(Bandura, 1997; Skaalvik & Skaalvik, 1996, s. 32). Ved oppnåelse av en 

mestringsforventning oppstår det en positiv sammenheng, motivasjon, livskvalitet og 

prestasjoner (Bandura, 1997; 2006, Leganger, Kraft & Røysamb, 2000). Individer med en 

generell mestringsforventning vil drives av optimisme om at de har ressurser til å håndtere en 

bred rekke utfordrende situasjoner (Schwarzer, 1994). Situasjonen i sitatet under belyses av 

denne teorien. 

Familie C: 

M: Vi visste at vi ville få et barn med raserianfall. Da tenkte vi at det viktigste vi kan 

gjøre er å sette grenser med en gang. Og det gjorde vi.  

2.4.3 Mangel på mestring 

Mestring er en grunnleggende ferdighet som er avgjørende for hva individer opplever i livet. 

Det stilles høye krav til mennesket med tanke på selvutvikling av refleksiv forståelse og det å 

kunne foreta riktige valg. Mangel på mestring kan føre til mistilpasning, problematferd, 

psykiske problemer og marginalisering. I verste fall kan lav grad av mestringsforventning 

lede til apati, hjelpeløshet og depresjoner (Bandura, 1997). Dårlig selvbilde medfører liten tro 

på seg selv og egne evner, og dermed dårlig mestringsforventning (Bandura, 1997). Et 
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menneske som har lav mestringsforventning, mangler ytre og indre ressurser. En mangel på 

mestringsopplevelse hindrer individer i sosial deltaking, og nederlagsfølelsen gir lite 

trygghetsfølelse og følelsen av mislykkethet. 

2.5 Motivasjon 

I tillegg til teorier om mestring og betydning av mestring har jeg funnet at begrepet 

motivasjon er nyttig i min analyse av språkets rolle i tilknytningsfasen. Motivasjon driver oss 

mennesker fremover og fører til at vi stadig arbeider for å nå nye mål. Graden av motivasjon 

kan variere, og det er naturlig å dele inn motivasjonsbegrepet i indre og ytre motivasjon.  

Indre motivasjon oppfattes som en iboende kapasitet. Motivasjonen kjennetegnes ved at 

individet ikke opplever press, det ønsker å tilegne seg ny kunnskap og motivasjon er 

selvbestemt. Deci & Ryan (1985) hevder i sin selvbestemmelsesteori, Self-determination 

theory (SDT), at mennesket har tre medfødte psykologiske behov som alle er viktige for indre 

motivasjon: 1) behovet for kompetanse, 2) behovet for autonomi / selvbestemmelse og 3) 

behovet for tilhørighet. Dekkes disse behovene oppstår en indre motivasjon og former for ytre 

motivasjon. Den ytre motivasjonen reguleres av individet. Ivaretas ikke behovene vil det gå ut 

over individets utvikling. Både miljø og egenskaper hos individet er avgjørende for 

motivasjonen. Ønsket er å tilegne seg informasjon som igjen fører til økt kompetanse. Teorien 

er ikke utarbeidet for å forklare hva som forårsaker indre motivasjon hos et menneske, men er 

ment å forklare hvordan tilfredsstillelse gjennom kompetanse, autonomi og tilhørighet må 

være til stede for å opprettholde denne tendensen. Et ektepar var fra de startet 

adopsjonsprosessen svært interesserte og motiverte til å lære seg spansk. De deltok ivrig på 

språkkurs som var rettet mot målet om å beherske språket. Informantene så språkopplæringen 

som meningsfull og nyttig. Det viste seg at språkkunnskapene ga dem selvtillit og ro, og ikke 

minst glede over å kunne snakke med barnet sitt umiddelbart. 

Familie E: 

F: I starten var vi litt usikre på om vi var gode nok. Ifølge Adopsjonsforums 

representant var vi absolutt akseptable. Å få den aksepten var veldig positivt. 

M: Så satte vi oss ned på huk og sa hvor glade vi var for å treffe barnet. Så gikk de 

andre i rommet ut og lukket døra … Isen ble brutt veldig fort ... Jeg følte at barnet 

forstod oss. Det var en veldig positiv opplevelse.  
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Indre motiverte handlinger er ofte regulert av ytre forhold. Ytre motivasjon oppstår når et 

individ utfører en handling på bakgrunn av press fra seg selv eller andre mennesker. Ifølge 

Deci & Ryans (1985) Organismic Intergration Theory (OIT), kan ytre motivasjon 

klassifiseres ut ifra hvor mye av motivasjonen som ble regulert av individet og forhold som 

forekommer innenfor en gitt kontekst. Disse forholdene kan fremme eller hindre 

selvreguleringen hos individet. Det er fire former for ytre motivasjon som er med på å øke 

graden av selvbestemmelse: 1) ytre regulering, 2) indre tvang, 3), identifisert regulering og 4) 

integrert regulering.  

2.6 Identitet og tilhørighet 

Identitet kan vise til både ytre og indre aspekter, og er derfor et sammensatt begrep. Når 

språket blir en del av barnet påvirker det også barnets identitet. Personlig identitet er 

individets egne tanker om seg selv, mens gruppe- eller sosial identitet er andre menneskers 

oppfatning av deg som person (Husen, 1984; Mæhlum, 2003). Menneskene rundt barnet kan 

påvirke barnets egen opplevelse av seg selv. Opplever barnet å bli sett, lyttet til og forstått blir 

det enklere for barnet å finne ord som gjør at det klarer å formidle tanker og følelser. Når 

barnet føler trygghet, er det større sannsynlighet for at det utvikler sin språklige kompetanse. 

Gruppetilhørighet er et viktig element for barnets selvopplevelse, og som påvirker den videre 

identitetsutviklingen.  

Indre arbeidsmodeller og identitet kan sees i sammenheng med hverandre. For at barnet skal 

føle seg som en del av sin nye familie, er det viktig at han eller hun har fått en tilhørighet til 

sine foreldre og eventuelt søsken. Barna har nå opplevd en trygg tilknytningsrelasjon og fått 

følelsen av at de kan stole på sine nye omsorgspersoner. Om et barn føler tilhørighet i 

familien, vil dette kunne påvirke om det føler seg trygg på seg selv og egen identitet. 

Omsorgspersoner som mor og far har altså stor betydning for barnets identitetsdannelse. 

Felles for indre arbeidsmodeller og identitet er at det dannes i samspill med omgivelsene. 

Indre arbeidsmodeller vil påvirke barnas identitetsdannelse på en positiv måte hvis 

tilknytningen i familien er sterk.   

Identitet utvikles gjennom individets liv og dannes i samspill med omgivelsene. 

Identitetsutvikling er individuelt, og gjennom livet prøver en å finne egen identitet. For noen 

adoptivbarn er dette ekstra utfordrende (Carli & Dalen, 1997). Mange utenlandsadopterte ser 
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på seg selv som norske, men på grunn av sitt utseende blir de i mange sammenhenger 

behandlet som ikke-norske. Dette fører til at det blir en konflikt mellom hvordan de adopterte 

selv oppfatter sin tilhørighet (etnisk selvidentifikasjon) og hvordan omverdenen kategoriserer 

dem (ekstern selvidentifikasjon) (Dalen & Rygvold i Befring & Tangen, 2008). 

Identitet kan defineres som: 

Identitet kan beskrives som en følelse av noe konstant og uforanderlig i vårt indre på 

tvers av ulike situasjoner. Å ha en identitet vil si å kjenne seg selv og vite hva en står 

for. Det er følelse av tilhørighet i forhold til fortid, nåtid og fremtid. Identitet 

innebærer å ha en trygg og stabil selvoppfatning og være seg bevisst sin sosiale 

forankring (Imsen, 1984, s. 107) 

 

Identitetsbegrepet er komplekst, og for mange er det en pågående prosess som utvikler seg 

etter som barnet blir større. Flere utfordringer kan oppstå, og for noen adoptivbarn vil 

identitetsbegrepet innebære flere utfordringer enn for andre jevngamle barn og ungdommer. 

Forskning og klinisk praksis viser at barn som avskjæres fra kontakt med sitt biologiske 

opphav, ofte vil ha et mangelfullt ankerfeste i tilværelsen. I psykologisk litteratur vises det til 

at for noen barn er adopsjon en kilde til rotløshet, forvirring og savn.  

Tilknytningsforstyrrelser i tidlig barndom kan føre til at noen barn får vansker. Brå brudd i 

nære relasjoner og usikkerhet rundt hvem de skal forholde seg til kan føre til at barnet får 

problemer med å utvikle grunnleggende trygghet og tillit. Adoptivbarnas ufullstendige 

livshistorie, alle puslespillbitene som ikke er på plass, kan medvirke til at de får psykiske 

vansker i perioder senere i livet. Det er en kjensgjerning at mange utenlandsadopterte nettopp 

har tilbrakt sine første år uten stabile voksenkontakter, og at dette i noen tilfeller har påvirket 

deres evne til senere å knytte dypere emosjonelle relasjoner til andre mennesker. Dette gjelder 

selvfølgelig alle barn som starter livet sitt under lignende forhold, adopterte eller norskfødte. 

En grunnleggende trygghet og tillit behøver ikke å være knyttet til biologisk opphav (Dalen & 

Rygvold i Befring & Tangen, 2008). Alle adopterte må forholde seg til en spesiell dobbelthet 

i sin livssituasjon. De har to sett med foreldre: De biologiske som fødte, men som ikke maktet 

å beholde dem, og adoptivforeldrene som de ikke har genetiske bånd til, men som valgte og 

ønsket dem spesielt. Da de ble adoptert, mistet de fleste muligheter for kontakt med sine 

biologiske og kulturelle røtter. Det sentrale, eksistensielle spørsmålet i ungdomsårene ”hvem 

er jeg?”, synes å ha et annet, dypere og mer komplisert meningsinnhold for dem enn for de 

fleste andre ungdommer på deres alder.  
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Tilhørighetsbegrepet kan generelt sett sies å beskrive en følelse av å høre til eller å høre 

sammen med noen (Redtvedt, 1981). Teoretisk sett kan begrepet forstås på ulike måter, og det 

brukes ofte i forskning på tilhørighet til sted, nasjonalitet og kultur. I min studie er det 

imidlertid tilhørighet til familie som er det sentrale, og som jeg viste i innledningskapitlet, kan 

tilhørighet til familie i dagens samfunn forstås både som basert på biologiske bånd, og på 

sosiale bånd. 

2.7 Språk og kommunikasjon 

Språk kan betegnes som en samling av ord og et knippe regler for hvordan disse ordene kan 

kombineres (Kristoffersen, 2005). Språket er et system hvor lyder kombineres og danner ord. 

Videre blir disse ordene til setninger (Bloom & Lahey, 1978).   

Språk kan defineres som: 

A language is a code whereby ideas about the world are represented through a 

conventional system of arbitrary signals for communication (Bloom & Lahey, 1978).  

 

Språkforståelsen er grunnlaget for all språklig aktivitet. Å inneha en språkforståelse betyr at 

individet får mening ut av det som blir sagt (Bishop, 1995). 

Språkforståelse kan defineres på følgende måte: 

Comprehension involves selecting a meaning from a range of possibilities, rather than 

simply decoding the meaning (Bishop, 1995, s. 12).  

 

For å uttrykke språket slik at andre kan forstå hva vi vil kommunisere, bruker de fleste av oss 

tale (Dalen & Rygvold i Befring & Tangen, 2008). Talespråket regnes som det viktigste 

kommunikasjonsmiddelet vi mennesker har. Ulike former for kroppsspråk kan være en stor 

eller mindre del av det å kommunisere. Språket er et viktig verktøy for å forstå sosiale og 

miljømessige forhold. Det internasjonalt adopterte barnet har opplevd et dramatisk brudd i sin 

sosiale og temporale verden. Ankomsten til det nye landet representerer et skille mellom 

fortid og nåtid i forhold til sosiale og miljømessige forhold og i forhold til språk. Språket er et 

hjelpemiddel for barnet til å forstå, strukturere og skape mening i den nye livssituasjonen i 

årene etter adopsjonen. Derfor er det vesentlig at barnet mestrer overgangen til det nye 

morsmålet på en god måte. For at barnet skal kunne utvikle seg og forstå meningen med 

ordene i et nytt språk, er det viktig at foreldrene er delaktige og viser interesse. Med 
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foreldrenes aktive tilrettelegging for språklæring i hjemmet, vil barnets overgang bli mykere. 

Foreldrenes språkkunnskaper er en faktor som kan ha innvirkning på barnets språkutvikling. 

Kan foreldrene kommunisere på spansk, er sannsynligheten stor for at de vil være viktige 

bidragsytere i det arbeidet som ligger foran barnet i å lære seg norsk.  

Det er viktig å være seg bevisst at språkbegrepet ikke bare er knyttet til det talte språket. 

Kroppsspråk som ansiktsuttrykk, mimikk osv. som ledsager språk, betegnes som nonverbal 

kommunikasjon. Den nonverbale kommunikasjonen formidler særlig følelsene våre, men 

uttrykker også noe om forholdet mellom mennesker som snakker sammen. For å 

kommunisere verbalt og ikke-verbalt må vi ikke bare mestre språket, vi må også kunne gå inn 

og være en del av et sosialt samspill. Språkmestring dreier seg ikke bare om ord og setninger, 

men like mye om kommunikasjon og sosiale samspillsferdigheter (Rygvold i Befring & 

Tangen, 2008). 

Kommunikasjon, språk og læring er nært knyttet til hverandre. Det er det sosiale og 

følelsesmessige samspillet mellom foreldrene og barnet som ligger til grunn for 

kommunikasjons- og språkutviklingen. I en startfase kan det for noen familier være aktuelt å 

ta i bruk barnets morsmål. Foreldre og barn vil kommunisere på et felles språk, men da er det 

ikke det norske språket som det fokuseres på. Barnets medfødte evne til språklig læring kan 

ikke utvikle seg dersom den ikke får hjelp av minst én voksen person, siden mange av 

adoptivbarna har hatt mangelfull voksenkontakt. Derfor er det viktig at foreldrene er svært 

bevisste på barnets spesielle språklige situasjon. Dette kan komme til syne ved at foreldrene 

legger forholdene til rette for barnet. Eksempler kan være at foreldrene lærer seg ord og 

uttrykk på barnets språk (Carli & Dalen, 1997).  

2.7.1 Språk og språkutvikling 

Adoptivbarnet skal bli en del av en ny familie, lære seg et nytt språk og en ny kultur. Dette er 

en krevende tilpasnings- og læringsoppgave som må skje gjennom en gradvis utvikling 

(Dalen & Sætersdal, 1999; Dalen & Rygvold, 1999). Utviklingen til barnet blir påvirket av 

foreldrenes initiativ og deltakelse i tilpasningsprosessen til barnet. Adoptivbarn har en atypisk 

språkutvikling ved at den er avbrutt og ikke kontinuerlig. De skiller seg dermed fra barn som 

er enspråklige eller tospråklige (Hene, 1993; Dalen & Rygvold, 2008; Rygvold, 2009). Barnet 

har først erfart språket i opprinnelseslandet i perioden før adopsjonen, for så å bli introdusert 

for et nytt språk og miste kontakten med sitt opprinnelige språk. De internasjonalt adopterte 



 

26 

 

barna er blitt referert til som ”second first language learners” (Dalen & Rygvold, 2006; 

Rygvold, 2009). Språkbruddet er mest merkbart i de tilfellene der barna er så store at de har 

utviklet et språk (Rygvold, 2006). De Geer (1992) hevder at det er minst tre utfordringer 

barnet står overfor i prosessen med å lære et nytt språk:  

 En kommunikasjonsoppgave, hvor barnet i samspill med sine foreldre lærer å forstå og 

bli forstått. 

 En læringsoppgave, hvor barnet tilegner seg et nytt språk. 

 En sosial oppgave, hvor barnet gjennom delaktighet skaper en atmosfære for 

kommunikasjon i fellesskap med andre mennesker.  

2.7.2 Ulikt språknivå ved ankomst 

Mange adopterte barn har allerede et forsinket språk før de blir adoptert (Ersvik, Hesthamar & 

Rakstang, 2006b, s. 10), og adoptivbarn har svært ulikt språknivå når de kommer til Norge. 

Viktige faktorer som spiller inn på barnets utvikling og språk er barnets alder, tidligere 

livssituasjon og kommunikasjonssamspill. Erfaringsmessig har barnehjemsbarn hatt lite 

kommunikasjonssamspill med nære omsorgspersoner, og har ikke fått den nærheten og 

kroppskontakten som preger foreldre-barn-samspillet. Dette kan også føre til en forsinket 

språkutvikling. Reaksjoner på tidligere erfaringer som brudd på relasjoner med nære 

omsorgspersoner og tilknytning mellom barn og nye foreldre, vil fremtre etter adopsjonen. 

Tilknytningsprosessen og barnets opplevelse av trygghet er veldig viktig i denne 

sammenheng. Barn som ikke er trygge, har vansker med å ta inn ny læring, herunder språklig 

utforskning og utvikling (Rygvold, 2006).  

Hvordan adopsjonen kan påvirke kommunikasjons- og språkutviklingen er blant annet 

avhengig av barnets individuelle forutsetninger, stabilitet i levekårene før adopsjonen og 

kommunikasjons-/språkerfaring fra adopsjonslandet. Selv om de tidligere erfaringene har hatt 

innflytelse på den tidligere språkutviklingen, vil den nye livssituasjon med stor sannsynlighet 

bidra til gunstigere utviklingsvilkår. I tillegg til barnets egne forutsetninger, vil tilknytningen 

mellom barn og adopsjonsforeldre og tilpasningen til en ny situasjon være av betydning 

(Dalen & Rygvold i Befring & Tangen, 2008). 
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2.7.3 Språktilegnelse 

Alle mennesker er unike individer og barna reagerer derfor naturlig nok ulikt i møte med sitt 

nye hjemland og sine nye foreldre. Noen blir stumme, andre bruker kroppsspråk eller sitt 

opprinnelige språk (Carli & Dalen, 1997). Opplevelsen kan betegnes som en 

kommunikasjonskrise for en del av barna når ingen forstår hva de prøver å formidle. Felles 

for barna er at de stort sett tilegner seg norsk talespråk veldig raskt, og deres språkutvikling 

ser ut til å følge samme mønster som det man finner i enspråklig utvikling. Adopterte søsken 

som har mulighet til å bruke førstespråket seg imellom, mister også morsmålet (Dalen & 

Rygvold i Befring & Tangen, 2008). 

 Den viktigste språkopplæringen skjer i hjemmet. Språket må være en integrert del av 

samspillet i familien for at det skal opprettholdes (Ersvik, Hesthamar & Rakstang, 2006b, s. 

10). En studie viser at barn som ble adoptert da de var mellom fire og åtte år, mistet deler av 

sitt morsmål allerede før det var gått seks måneder etter adopsjonen, og kunne ikke bruke 

språket funksjonelt etter ett år. Det ser med andre ord ut til at adopterte barn kan ha en 

motstand mot å bruke sitt første språk etter at de er kommet til sitt nye hjemland. Kanskje 

markerer de en tilknytning til sin nye familie ved å snakke bare norsk, samt at et felles språk 

kan være et ledd i deres emosjonelle og sosiale tilpasning. At adopterte barn snakker 

utelukkende norsk så raskt etter ankomst til Norge, kan, i tillegg til å markere tilknytning, 

henge sammen med at noen barn er særlig flinke til å imitere, deriblant enkelte adoptivbarn. 

Dette er funksjonelt når man skal tilegne seg et nytt språk, fordi det raskt gir mulighet til å 

kommunisere med omgivelsene. Samtidig kreves det en langt bredere språklig og kognitiv 

utforskning for virkelig å tilegne seg det nye språket. En høy hastighet i språktilegnelsen kan 

innebære en risiko for at adopterte barn får overflatisk språklæring. Studier fra Skandinavia 

og USA konkluderer imidlertid med at de fleste barna mestrer overgangen til et nytt morsmål 

godt. De tar igjen sine ikke-adopterte jevnaldrende språklig og har et aldersadekvat språk før 

de kommer i skolealder. Men det er store individuelle variasjoner i utviklingstakten, og vi 

finner større spredning i deres språkmestring enn hva vi finner blant jevnaldrende ikke-

adopterte (Dalen & Rygvold i Befring & Tangen, 2008).  

2.7.4 Sen språkutvikling 

Selv om de aller fleste adopterte barn klarer seg godt språklig, bør det presiseres at sen 

språkutvikling ikke er et uvanlig fenomen. Spesielt kommer dette til syne hos barn som har 
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tilbrakt tid på barnehjem. Likevel er det vanskelig å avgjøre hvorvidt de er i en sen språklig 

utvikling, tatt i betraktning at de er adoptivbarn. Språkutvikling omfatter imidlertid flere 

språkferdigheter, og i forståelsen av språkmestring kan det være hensiktsmessig å se på tre 

aspekter: (Dalen & Rygvold i Befring & Tangen, 2008, s. 628). 

 Dagligspråket, eller hverdagsspråket, hvor mening og forståelse er knyttet like mye til 

kroppsspråket og situasjonen her-og-nå som til ordene selv.  

 Skolespråket hvor meningen i mindre grad formidles gjennom selve situasjonen. Det 

er mer abstrakt og løsrevet fra her-og-nå-opplevelser, som lærerstyrt undervisning og 

det å oppfatte beskjeder gitt en hel klasse.  

 Skriftspråket hvor mening i prinsippet er helt løsrevet fra kroppsspråket og fellesskap i 

situasjonen. Det som i dagligspråket formidles non-verbalt, må gjenskapes i en tekst. 

2.7.5 Svak språkforståelse 

Det er ikke uvanlig at adopterte barn har språklige utviklingsproblemer. Ett av problemene 

kan være en svak språkforståelse selv om de har et godt talespråk. Studier viser at flere av 

barna har en dårligere språkforståelse enn språkproduksjon. Dette kan være vanskelig å 

oppdage, da mange av barna tilsynelatende viser en god språkmestring gjennom godt 

talespråk. Ulike former for problemer med språktilegnelse kommer imidlertid til syne. Noen 

adopterte barn utvikler sitt ordforråd senere enn det alderen skulle tilsi, mens andre kan ha 

store problemer med å forstå og kunne forklare vanlige ord som de bruker korrekt (Dalen & 

Rygvold i Befring & Tangen, 2008).  
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3 METODE 

3.1 Metodologisk utgangspunkt 

Formål og problemstilling er utgangspunktet for forskningstilnærming, og de valgene som er 

blitt gjort har vært på bakgrunn av følgende problemstilling: 

Hvor viktig er det for tilknytningsprosessen og barnets språklige utvikling at adoptivforeldre 

snakker språket i barnets opprinnelsesland? 

Ønsket med problemstillingen var å gå i dybden og få tak i de personlige erfaringene til 

adoptivforeldrene gjennom deres fortellinger og refleksjoner. Det ble derfor naturlig å ta i 

bruk kvalitativ metode, hvor forskeren ønsker å undersøke og få en dypere innsikt i 

fenomener. Datamaterialet skal ikke tallfestes, men være grobunn for videre 

meningsfortolkning (Kalleberg & Holter, 1998).  

Kvalitativ metode legger ”grunnlag for å oppnå en forståelse av sosiale fenomener på 

bakgrunn av fyldige data om personer og situasjoner” (Thagaard, 2003, s. 83). Individets 

tolkninger og reaksjoner skal føre til at forskeren skal kunne finne frem og konkludere med 

ulike meninger og innhold basert på nevnte tolkninger i spesifikke situasjoner. Kvalitativ 

metode er mer fleksibel enn kvantitativ metode. En kvalitativ tilnærming kjennetegnes av data 

som tekstutsnitt som belyser teoretiske variabler, fleksibilitet, fortolkning under 

datainnsamling og overførbarhet. Forskeren arbeider hele tiden parallelt med de ulike delene i 

forskningsprosessen. Det er muligheter for å endre intervjuguide og problemstilling underveis 

om det skulle vise seg at det er hensiktsmessig for prosjektet (Thagaard, 2003). Det finnes 

flere muligheter innen innsamling av data, men jeg har i hovedsak valgt å benytte meg av 

intervju, samt noe direkte observasjon.  

3.2 Tilgang til feltet 

Samarbeidet med Adopsjonsforum ble utledet ved at jeg sendte en e-post til daglig leder 

Øystein Gudim for å høre hvilken interesse de hadde for mitt tema. Jeg ble raskt innkalt til et 

møte med sosialfaglig rådgiver Marianne Robertsen og teamleder for Latin-Amerika Clara 

Zamudio. Sammen diskuterte vi oss frem til et tema som var interessant for begge parter. 
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Adopsjonsforum har vært behjelpelige med å nå ut til adoptivforeldre samt å komme i kontakt 

med relevante personer i Chile. 

3.3 Utvalg og innpass 

For å komme i kontakt med potensielle informanter var jeg avhengig av mennesker som har 

hatt eller har direkte kontakt med foreldrene: ansatte i Adopsjonsforum. Disse personene 

fungerte som døråpnere i min studie.  

I november 2011 og i januar 2012 ble det delt ut informasjon og forespørsel om å delta i 

studien på språkkursene Adopsjonsforum tilbyr. Brevet inneholdt informasjon om studiens 

bakgrunn og formål, opplysninger om gjennomføring av intervjuene og konfidensialitet. De 

som ønsket å delta, kunne ta kontakt med meg via e-post eller telefon. Tre par stilte seg 

umiddelbart til disposisjon, men for å bli aktuelle for studien måtte de dra på hentereise i løpet 

av våren 2012. I begynnelsen av juni 2012 hadde imidlertid ingen av dem ennå fått tillatelse 

til utreise. Derfor vurderte jeg det som lite sannsynlig at jeg kunne intervjue dem, siden jeg 

var avhengig av at de hadde fått litt tid sammen etter at de var tilbake i Norge.  

I slutten av mars ble derfor en annonse med forespørsel om deltagelse lagt ut på hjemmesiden 

til Adopsjonsforum, nettsiden til Chile-klubben og Facebook-sidene til Adopsjonsforum 

Hordaland og Adopsjonsforum Oslo. Fire familier meldte raskt sin interesse, men av ulike 

årsaker fikk jeg kun intervjuet to av familiene. Opprinnelig ønsket jeg å intervjue ti familier, 

fem med og fem uten språkkurs. Det var imidlertid lavere interesse for min studie enn jeg 

antok i utgangspunktet, og jeg måtte derfor redusere antall familier til tre familier pr. gruppe. 

Ved utgangen av mai var tre av intervjuene gjennomført. Jeg manglet fremdeles tre familier, 

og fikk derfor hjelp av Adopsjonsforum til å sende ut en direkte forespørsel til de familiene 

som adopterte fra Chile i 2011. I tillegg til annonsen på hjemmesiden, ble en kortere annonse 

satt inn i medlemsbladet som ble utgitt i juni 2012. Tre familier meldte sin interesse, to av 

dem ble intervjuet i slutten av juni. Det tredje intervjuet foregikk via e-postkorrespondanse. I 

slutten av juni hadde jeg gjennomført de siste tre intervjuene. To familier kunne vise til 

språkkurs i forkant av hentereisen, to par hadde ikke hatt noen form for språkopplæring og i 

de to siste familiene kunne én av foreldrene en del spansk grunnet tidligere opphold i Sør-

Amerika.  
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3.3.1 Språkkurs i regi av Adopsjonsforum 

Språkkursene er utviklet av kursleder Christina Violeta Thrane Storsve, og er rettet mot 

adoptivsøkere som skal adoptere fra Chile, Peru eller Colombia. Christina er selv adoptert fra 

Guatemala, og kom til Norge som ettåring. Da hun var 20 år reiste hun tilbake til sitt fødeland 

og tilbrakte ett år sammen med sin biologiske mor. I ettertid har hun utdannet seg til tolk og 

fagoversetter.  

Kurset legger vekt på at adoptivsøkerne skal få en praktisk tilnærming til de tingene 

deltakerne og kursleder i samarbeid tror vil være nyttige i ulike praktiske situasjoner. Kurset 

går over 12 ganger med totalt åtte hovedtemaer: 1) kjærlighet, 2) mat, 3) lek, 4) sove,            

5) kroppen, 6) reise, 7) planlegging og rutiner og 8) hjemme. Hvert tema inneholder råd og 

veiledning som er en del av forberedelsen på det å bli foreldre. I løpet av kurset vil deltakerne 

arbeide med skriftlige og muntlige oppgaver. De skriftlige oppgavene tar for seg praktiske 

situasjoner og vil være aktuelle på hentereisen. Muntlig konversasjon praktiseres med andre 

kursdeltakere, din partner eller kursleder. Kursdeltakerne har ansvar for egen læring, og det 

forventes derfor at de mellom hver kursdag gjennomfører ulike oppgaver i hjemmet.  

3.3.2 Opplysninger om utvalget 

Utvalget består totalt av seks foreldrepar med ulike språklige forutsetninger. Alle familiene 

har adoptert ett eller flere barn fra Chile i tidsperioden 1989–2011. Noen familier hadde vært 

hjemme i mange år da jeg intervjuet dem, andre en lengre tidsperiode, mens enkelte fremdeles 

var i tilknytningsfasen. Målet var å få et detaljert innblikk i adoptivforeldrenes tanker og 

holdninger ved å fokusere på tilknytning, tilpasning, språk og kommunikasjon. 

Oversikten under viser hvor mange barn hver familie har, barnas alder ved intervjutidspunktet 

og barnas alder ved adopsjon. For å sikre anonymitet omtales alle barna i studien som 

”barnet” eller ”det”. I datapresentasjonen har jeg tatt i bruk initialene M=mor og F=far. Alle 

foreldrene er yrkesaktive og barna går i barnehage, på skole eller er yrkesaktive. Familiene 

som har deltatt i studien er fra ulike fylker på Østlandet og Vestlandet.  
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Oversikt over utvalget:  

 

Familier  
 

         

        Barn 

 

   

    Alder i dag 

 

    Alder ved   

    adopsjon 
Familie A 3 barn Eldste: 8 år                       

Yngste: 6 år 
6 år 
4 år 

Familie B 1 barn 6 år 3 år 

Familie C 1 barn 5 år 2 år og 11 md. 

Familie D 1 barn 13 år 8 md. 

Familie E 1 barn 6 år 6 år 

Familie F  2 barn Eldste: 22 år 
Yngste: 19 år 

7 uker 
1 år 

 

3.4 Åpen observasjon 

Ved observasjon studerer, registrerer og tolker forskeren andres kroppslige og språklige 

uttrykk og handlinger (Widerberg, 2001, s. 16). Metoden gir forskeren et mer direkte innblikk 

i sosial interaksjon og sosiale prosesser. Observasjon er best egnet til problemstillinger knyttet 

til et avgrenset geografisk område. I mitt tilfelle foregikk observasjonene gjennom 

tilstedeværelse på språkkursene til Adopsjonsforum. I åpen observasjon er aktørene fullt klar 

over at forsker er til stede.    

3.4.1 Deltakende observasjon på språkkurs 

Observasjonene under språkkursene hadde ikke som hensikt å bli en bærende del av 

oppgaven. Likevel fant jeg det svært interessant, både for å skaffe potensielle informanter, 

samt å se hvilket språklig utbytte deltakerne hadde av å gjennomføre kurset.  

Jeg hadde ikke mulighet til å følge de to språkkursene som ble avsluttet i desember 2011 fra 

begynnelse til slutt. Mine observasjoner ble gjennomført i slutten av kursrekken, og flere av 

deltakerne var derfor svært aktive. Deltakerne i de to gruppene var veldig ulike. Den ene 

gruppen var svært livlig og praten gikk ustanselig. Stemningen var preget av mye latter og 

humor. I den andre gruppen var deltakerne mer tilbaketrukne, men det var fortsatt en hyggelig 
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stemning. To nye kurs startet i februar 2012. Jeg var til stede den første kursdagen for å 

presentere meg og mitt prosjekt. Ingen av kursdeltakerne som meldte seg som 

intervjuobjekter hadde hentet barnet sitt innen jeg var ferdig med intervjufasen, noe jeg var 

avhengig av for at de kunne være med i studien.  

3.5 Intervju 

Intervju er en samlebetegnelse som omfatter mange varianter, fra et rent strukturert intervju til 

det som nærmest karakteriserer en uformell samtale (Kleven, 2002). Thagaard (2003) skiller 

mellom strukturert og delvis strukturert intervju. Jeg har i dette prosjektet valgt delvis 

strukturert intervju fordi jeg som intervjuer tar utgangspunkt i ett eller flere temaer som 

innleder til en diskusjon. I tillegg står informantene i et halvstrukturert intervju fritt til å 

utforme svarene som best beskriver deres tanker og meninger. Intervjueren får bedre mulighet 

til å diskutere temaer mer inngående enn ved et strukturert intervju, som er en mer muntlig 

variant av en spørreundersøkelse. I kvalitativ metode benytter man seg oftest av delvis 

strukturert intervju eller halvstrukturert intervju. Sistnevnte omtales som det kvalitative 

forskningsintervju (Kalleberg & Holter, 1998). Informantene skal gi forskeren nyanserte 

beskrivelser av sin livsverden. Dette skjer gjennom ord og ikke tall. Den som intervjuer 

oppfordrer informantene til å beskrive sine opplevelser, følelser og handlinger så nøyaktig 

som mulig (Kvale & Brinkmann, 2009). En av forutsetningene for et vellykket intervju er at 

intervjuer stiller forberedt og følger en nøye gjennomtenkt intervjuguide. Som Kvale (1997) 

sier, er intervjuet vår viktigste kilde og råmaterialet for den senere analysen.  

3.5.1 Intervjuguidene blir til 

Jeg har vært ute etter detaljerte historier og livserfaringer rundt et gitt tema (tilknytningsfasen 

i den første tiden etter barnets ankomst til Norge). Derfor ble intervjuguiden utarbeidet med 

tanke på et delvis strukturert intervju. Da fikk jeg mulighet til å ta utgangspunkt i noen tema 

og spørsmål som innledet til en diskusjon. Intervjuguiden startet med en kort presentasjon av 

meg selv og prosjektet, informasjon om anonymitet og konfidensialitet, muligheten for å 

trekke seg fra studien, bruk av båndopptaker og informasjon om gangen i intervjuet. Denne 

informasjonen hadde informantene mottatt skriftlig i forkant, men jeg ønsket likevel å gjenta 

deres muligheter før vi gikk i gang med selve intervjuet. Samtalen begynte alltid med at 

foreldrene fortalte litt om barna sine. Jeg holdt meg til noen fastlagte temaer med relevante 
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underspørsmål som jeg ønsket svar på. Samtidig ønsket jeg at informantene skulle stå fritt til å 

utforme de svarene som best beskrev deres tanker og meninger rundt de aktuelle temaene. 

Flere av temaene og spørsmålene var svært personlige. Jeg hadde derfor i forkant sendt 

intervjuguiden til Adopsjonsforum, og fått råd og veiledning til spørsmålsstilling og ordvalg. 

De ulike temaene ble presentert kronologisk, det vil si i den rekkefølgen jeg antok var mest 

naturlig for foreldrene å fortelle ut ifra hendelser de hadde opplevd. Intervjuene ble avsluttet 

med at foreldrene fikk mulighet til å komme med kommentarer og utdypende informasjon 

dersom det var noen temaer de syntes var utelatt, men som var viktige.  

Til sammen benyttet jeg to ulike intervjuguider da jeg intervjuet foreldre. Intervjuguidene 

som ble brukt i samtale med adoptivforeldrene, inneholdt samme tema, utenom spesifikke 

spørsmål relatert til språkkurset. En tredje intervjuguide ble utarbeidet med hensyn til den 

kommende reisen til Santiago, Chile. Denne guiden hadde som hensikt å avdekke hvilke 

erfaringer myndighetene i Chile sitter med i forhold til utenlandsadopsjon til Norge. I og med 

at de har fremmet krav om språkkunnskaper hos adoptivsøkerne, ønsket jeg innblikk i deres 

syn på både bakgrunnen for kravet og hvilke endringer det har resultert i. Her fikk jeg møte 

og intervjue to representanter fra den chilenske barnevernstjenesten (SENAME). 

Intervjuguiden inneholdt spørsmål vedrørende bakgrunnen for kravet om språkkunnskaper 

hos adoptivsøkere, deres erfaring med barnas bakgrunn før adopsjonen og om de har erfart 

endringer i samspillet mellom barn og foreldre.  

3.5.2 Gjennomføring av intervjuene 

Jeg gjennomførte to prøveintervjuer i april for å teste flyten i skjemaet, intervjuets varighet og 

hvorvidt spørsmålene måtte justeres. Siden jeg selv er adoptert, valgte jeg å bruke moren min 

til et testintervju. Alle spørsmålene var ikke nødvendigvis relevante for henne, men tanken 

var at hun har mange minner og mye kunnskap som ville vært svært lik det jeg ville oppleve 

ved å intervjue mine kommende informanter.  

Undersøkelsen er basert på intervjuer med et utvalg bestående av seks foreldrepar. Tre 

foreldrepar tok kontakt etter å ha sett annonsen for prosjektet mitt, og jeg ble invitert hjem til 

dem for å intervjue dem etter at barna hadde lagt seg.  

Det første intervjuet fant sted i begynnelsen av april 2012 og det andre i slutten av samme 

måned. Det tredje avtalte intervjuet ble av praktiske årsaker aldri gjennomført. Etter en ny 
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annonse i juniutgaven av medlemsbladet til Adopsjonsforum, meldte tre nye familier sin 

interesse. To av familiene intervjuet jeg i deres hjem, mens den tredje familien besvarte 

spørsmålene fra intervjuguiden på e-post. En fjerde familie tok kontakt etter å ha blitt 

kontaktet av Adopsjonsforum som informerte dem om min studie. De fire siste intervjuene ble 

gjennomført i månedsskiftet juni/juli. Et intervju ble, som tidligere nevnt, gjennomført per e-

post da denne familien ikke hadde mulighet til å møte meg. Jeg sendte derfor intervjuguiden 

til både mor og far, så de individuelt kunne svare på spørsmålene.  

Intervjuene varte mellom 1 ½ – 2 1/2 time. De fleste intervjuene ble gjennomført på kveldstid, 

etter leggetid for barna. Min opplevelse var at foreldrene var svært engasjerte i å fortelle om 

sine personlige erfaringer og minner fra tilknytningsfasen. De var opptatt av ulike tema, men 

felles var at alle hadde svært mye de ønsket å formidle.  

Under intervjuene prøvde jeg til enhver tid å være påpasselig med først og fremst å være en 

lytter. Intervjuguiden ble utgangspunktet for samtalen, men det var foreldrene som skulle 

snakke så mye og så fritt som mulig. Innimellom stilte jeg oppklaringsspørsmål, men 

mesteparten av tiden fikk foreldrene fritt spillerom til å fortelle deres egen historie.   

Jeg ønsket foreldrenes felles opplevelse av tilknytningsfasen til barnet. I alle intervjuene var 

derfor begge foreldrene til stede, og jeg var forberedt på at jeg måtte styre samtalen til en viss 

grad om en av partene ville være dominerende. Mødrene tok til ordet oftest, men dette virket 

ikke ødeleggende for fedrene. Min følelse var at de fikk sagt det de ønsket å si, samtidig som 

de var tydelige i sitt kroppsspråk. Slik fikk jeg også dannet meg et mer helhetlig inntrykk. 

Spesielt én familie imponerte meg med detaljerte gjenfortellinger, på tross av at hendelsene 

var noen år tilbake i tid. Totalt sett var alle foreldrene aktive i samtalen, og jeg ble både 

overrasket og imponert over deres åpenhet om både positive og negative opplevelser. De viste 

også en oppriktig interesse for vår felles forståelse rundt adopsjon. Dette opplevde jeg 

utelukkende som positivt. 

3.5.3 Bruk av båndopptaker 

Graue og Walsh (1998) skriver i sin artikkel at en båndopptaker kan være til bry for 

informanten, da forskeren ikke vier sin fulle oppmerksomhet til det som blir sagt. I tillegg 

nevner de at det kan oppstå teknologiske utfordringer. En begrensning ved bruk av 

båndopptaker kan være at informantene blir svært observante på hva som blir sagt, og kan i 
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noen tilfeller overdrive eller forsøke å fremstå som bedre enn det de faktisk er. På tross av at 

noen ulemper kunne oppstå, valgte jeg å ta i bruk båndopptaker under alle intervjuene. 

Primært var dette for å sikre meg at jeg ikke gikk glipp av viktig informasjon, og for å få en 

mer nøyaktig transkribering. Informantene ble informert i forkant av intervjuet, og det var 

ingen som så på det som en hindring. Jeg valgte likevel å ta notater underveis i tillegg. Med 

båndopptakeren kunne jeg vie min fulle oppmerksomhet til informantene, og samtidig 

observere viktige faktorer som ordbruk, tonefall og pauser (Kvale & Brinkmann, 2009). 

3.5.4 Transkribering 

Alle lydopptak ble transkribert umiddelbart etter at intervjuet var over. Det var nå all muntlig 

informasjon skulle bli skriftlig. Ikke bare blir samtalene mer strukturerte, de fører også til at 

materialet er mer egnet for analyse. Det å strukturere og transkribere materialet er 

begynnelsen på selve analysen (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 188-189). Dette ga meg 

muligheten til å gjenoppleve intervjuet. Først under transkriberingen ble jeg observant på 

betydningsfulle observasjoner som pauser, tonefall og latter som ble nedskrevet under 

transkriberingen. Underveis i intervjuet hadde jeg hele tiden en notatblokk tilgjengelig. Her 

skrev jeg ned stikkord som jeg syntes var viktige for mitt videre arbeid med tanke på detaljer. 

Mine håndskrevne notater ble så renskrevet og brukt som kilde i kombinasjon med 

transkripsjonene. 

3.6 Analyse og bearbeiding av data 

3.6.1 Grounded Theory 

Jeg har brukt Grounded Theory som utgangspunkt for analyse og bearbeiding av data i denne 

studien. Mange tar utgangspunkt i eksisterende teorier eller hypoteser, men Grounded Theory 

kjennetegnes ved at en ny teori utledes eller genereres gjennom de dataene som kommer frem 

under analyseprosessen (Strauss & Corbin, 1998). Forskeren ønsker systematisk å utvikle en 

teori som forklarer prosess, handling og interaksjon rundt et tema. Forskeren starter helt 

åpent, og analysen begynner således allerede ved datainnsamlingen (Creswell, 2007). Selv om 

analysen ikke konkretiseres før gjennomgang og arbeid med kommentarer og notater, er den 

tilstedeværende gjennom store deler av prosessen, i forskerens ideer og tanker (Hammersley 

& Atkinson, 1998). Datainnsamling, analyser av observasjoner og dokumenter er tett 
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forbundet med hverandre. Deltakerne som blir intervjuet er teoretisk valgt for å hjelpe 

forskeren med å forme teorien (Creswell, 2007).  

Det er informantenes egne oppfatninger og perspektiver som danner utgangspunktet for 

analysene. Gjennom en nærmere definert kodingsprosess utvikles en teori omkring sentrale 

fenomener i det empiriske materialet. Teorien som skal utvikles, skal være utledet fra det 

empiriske datagrunnlaget, og nettopp dette er kjernen i Grounded Theory (Dalen, 2004).  

Et grunnleggende trekk er at teorien om sentrale fenomener utledes fra det empiriske 

datamaterialet gjennom induksjon. Forskeren beveger seg fra data til teori. Denne utviklingen 

skjer gjennom en nitidig kodingsprosess. Koding er et sentralt trekk ved Grounded Theory, og 

det er utviklet ulike nivåer i denne prosessen. En grunnleggende operasjon i kodingsprosessen 

er systematisk sammenligning. Det å kode eget materiale er en spennende, men tidkrevende 

prosess. Du må heve deg over de konkrete ordene og utrykkene du finner i intervjuutsagnene. 

Dette krever at forskeren blir godt kjent med eget datamateriale parallelt med at egne kreative 

og skapende tankeprosesser slipper til (Dalen, 2004).  

I Grounded Theory benyttes tre kodingskategorier for å analysere datamateriale: 

 Åpen koding – forskeren begynner med åpen koding, som er en form for råkoding av 

materialet. Ord og utsagn fra informantene samles, sammenliknes og grupperes 

tematisk. Flere mønstre vil kunne komme til syne, men det er viktig at forskeren er 

klar over at datamaterialet gir ulike muligheter gjennom hele forskningsprosessen. 

Under kodingen leter forskeren etter overkategorier og underkategorier som skal bidra 

til å systematisere materialet. Hovedformålet er å identifisere begreper som igjen kan 

inngå i kategorier.  

 Aksial koding – beskriver ulike underkategorier i forhold til en kategori. I 

kodingsprosessen beveger man seg rundt en kategori, som en akse. Dette gjøres for å 

kunne plassere de ulike underkategoriene i forhold til ulike karakteristika ved et 

fenomen. Forskeren tar i bruk paradigmekoder/logiske diagram for å identifisere et 

sentralt fenomen, og data organiseres rundt denne kjernen. Kategoriene rundt kjernen 

består av kausale forhold, faktorer som forårsaket hovedfenomenet, strategier og 

handlinger. Underkategoriene bidrar til å styrke forklaringene bak fenomenet, eller 

gjøre fenomenet tydeligere. Slik utvikles kategoriene og knyttes sammen med 

underkategorier.  
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 Selektiv koding – kategoriene forbedres og forskeren kan danne seg ulike teorier om 

fenomener og sammenhenger, slik de fremkommer av kodingsprosessen. Etter at 

forskeren har funnet frem til flere kjernekategorier og analysert forbindelsene mellom 

de ulike kategoriene, er målet å samle alle trådene i en overordnet forståelse av det 

som fremstår som det mest sentrale i forhold til fenomenet som studeres. I denne siste 

analysefasen forsøker forskeren å utvikle teoretiske begreper og modeller for 

forståelsen av det aktuelle fenomenet. Gjennom hele analyseprosessen beveger 

forskeren seg mellom de ulike analysekategoriene. Analyse av data er grunnlaget for 

dannelsen av hypoteser og teorier som igjen danner grunnlag for ny gjennomgang av 

datamaterialet. Slik utvikles sentrale begreper og teorier rundt det tema som studeres.  

 

I Grounded Theory skal forskeren stille med et åpent sinn og blanke ark. Hypoteser skal ikke 

utledes fra en eksisterende teori, men være et resultat av innsamling og analyse av 

datamaterialet, og teorien skal begrunnes i dataene som fremkommer. Jeg har likevel valgt å 

presentere eksisterende teori; Bowlbys tilknytningsteori, Antonovskys mestringsteori og 

Banduras teori om mestringsforventning og motivasjonsteori. Dette er gjort for at jeg skulle 

utvide min forforståelse rundt temaet i forkant av analysearbeidet.  

3.6.2 Analyseprosessen 

Jeg har valgt å ta i bruk en empirinær tilnærmingsmåte, hvor temaene blir hentet fra det 

empiriske materialet (Widerberg, 2001 s. 127). Alle intervjuene ble transkribert umiddelbart 

etter at de var gjennomført. Til sammen utgjorde dette en stor mengde med datamateriale som 

skulle systematiseres og bearbeides, for til slutt å analyseres. Intervjuguiden fungerte som 

utgangspunkt for rådkodingen, men mye tid gikk med til å kode datamaterialet så nøyaktig 

som mulig. Jeg brukte lang tid på å systematisere datamaterialet i kategorier som gjorde det 

mer oversiktlig. Utsagn ble kategorisert og selve datamaterialet ble mer håndterbart. Denne 

inndelingen bidro til at jeg etter hvert både fant mønstre i datamaterialet samtidig som jeg 

oppdaget hver enkelt families unike og særegne historier. Under kodingsprosessen var jeg 

både på et åpent og et aksialt nivå.  
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3.7 Reliabilitet og validitet 

Innen kvalitative metoder er begrepene reliabilitet og validitet omstridte begreper. Mye av 

debatten handler om hvorvidt kvalitativ metode kan sies å dekke disse begrepene innen 

forskning. Et generelt krav til vitenskapelig metode er at resultatene og forskningen skal 

kunne være overførbare til andre situasjoner, finne troverdige forklaringer og at analysen skal 

kunne reproduseres dersom andre enn den gitte forskeren hadde hatt tilgang til dataene. Dette 

gjelder både for kvalitativ og kvantitativ metode. Årsaken til at dette er et større problem 

innen kvalitative metoder, er at det i metodene nesten alltid inngår ansikt-til-ansikt-kontakt 

mellom forskeren og informanten, enten gjennom intervju eller observasjon (passiv eller 

deltakende).  

3.7.1 Reliabilitet 

Reliabilitet er knyttet til forskningsresultatenes konsistens og troverdighet. Begrepet 

behandles ofte i sammenheng med spørsmål om hvorvidt et resultat kan reproduseres på andre 

tidspunkt av andre forskere. Mens det er ønskelig med en høy reabilitet av intervjufunnene for 

å motvirke en vilkårlig subjektivitet, kan en for sterk fokusering på reliabilitet motvirke 

kreativ tenkning og variasjon (Kvale & Brinkmann, 2009). 

Begrepet reliabilitet handler først og fremst om hvor reliable eller pålitelige våre tolkninger av 

data og dermed også våre funn er. Spørsmålet er hvorvidt en annen forsker ville fått de 

samme resultatene dersom vedkommende skulle gjort den samme analysen av datamaterialet. 

Innen kvalitativ forskning er forskeren selv sitt eget verktøy, og tolkningen vil dermed alltid 

være subjektiv og influert av forskerens egen selvforståelse av fenomenet. Likevel påpeker 

Clifford Geertz (1973) at det er viktig med fyldige beskrivelser av data. Dette gjør det enklere 

for en ekstern forsker å se hva det var med denne situasjonen som fikk forskeren til å tolke 

den slik han gjorde. Likevel er det viktig å understreke at tolkning alltid foregår på bakgrunn 

av en kulturell kontekst.  

3.7.2 Validitet 

Validitet omhandler en uttalelses sannhet, riktighet og styrke. Altså hvorvidt en metode er 

egnet til å undersøke det den skal undersøke (Kvale & Brinkmann, 2009). Forskeren har en 

førforståelse, noe som kan påvirke valg av informanter, metodisk tilnærming og teoretisk 
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utvelging, samt prosessen med fortolkning, koding, drøftelser hele veien og frem til 

presentasjon av resultater (Dalen, 2004). Derfor må forskeren være seg bevisst sin 

førforståelse.  

Intern validitet 

Intern validitet handler om troverdighet eller gyldigheten av dataene; at vi måler det vi er 

ment å måle. Innen kvantitativ forskning handler dette om å være bevisst på at variablene 

faktisk påvirker den ene eller den andre veien, samtidig som at man er observant på tilfeldige 

sammenhenger. Spuriøse sammenhenger er tilfeller der en bakenforliggende variabel påvirker 

den avhengige og den uavhengige. Dermed samvarierer de to variablene uten at det er en 

direkte årsakssammenheng mellom dem. I kvalitativ forskning gjelder mye av de samme 

prinsippene. Innen kvalitativ forskning kan intern validitet være et problem fordi det kan være 

vanskelig å vite hvor mye data en trenger for å dekke fenomenet på en tilfredsstillende måte.  

Ekstern validitet 

Ekstern eller ytre validitet handler om hvorvidt resultatene og funnene kan overføres til andre 

sammenhenger. Et annet brukt ord er generalisering. Innen kvalitativ forskning kan man 

muligens antyde at dette er den største problematikken i forskningen. Mye av kvalitativ 

forskning beskjeftiger seg med enkelte case / tilfeller som i stor grad er tids- og 

kontekstbundet, noe som gjør at resultatene vanskelig lar seg overføre til andre situasjoner. 

Likevel betyr ikke dette at kvalitativ forskning ikke har noe for seg og ikke lar seg 

generalisere. Den kan imidlertid ofte være mer problematisk innenfor kvalitativ forskning enn 

kvantitativ. Innenfor kvantitativ forskning lar resultatene seg i mye større grad overføres til 

andre situasjoner fordi man ofte tar utgangspunkt i enkelte variabler som f.eks. klasse og 

kjønn for å se hvordan dette er signifikant for utdanningsvalg. Hensikten med kvalitativ 

forskning er å få et dypere, mer holistisk bilde av et fenomen eller en prosess. Dette gjør 

bildet mer komplekst og fører til at resultatene vanskelig lar seg overføre.  

3.8 Etiske refleksjoner 

Etiske refleksjoner er alltid sentralt i en forskerstudie. Creswell (2007) nevner tre 

retningslinjer; 1) informert samtykke, 2) anonymisering, og 3) ivareta respondentenes 

integritet. Dette er generelle krav til all forskning. Anonymisering betyr at navnene til de 
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aktuelle i studien ikke skal kunne gjenkjennes og spores tilbake. Det tredje punktet betyr at 

forskeren skal beskytte respondentene for eventuell stigmatisering eller problemer som følge 

av studiet. Deltakerne skal ikke ta noen skade av å delta i forskningsprosjektet.  

3.8.1 Informert samtykke 

I mye av forskningen der mennesker er involvert, er det en forutsetning at forskeren har 

informantens informerte samtykke. Dette innebærer at vedkommende det blir forsket på har 

rett til å vite hva prosjektet dreier seg om. På bakgrunn av dette har vedkommende frihet til å 

velge om han/hun vil delta i forskningsprosjektet eller ikke. Hvis vedkommende takker ja til å 

delta i prosjektet, har han eller hun når som helst rett til å avbryte sin deltakelse (Thagaard, 

2003). Selv om informantene godkjente deltakelsen skriftlig per e-post, signerte de også 

erklæring om samtykke, og fikk muntlig informasjon før selve intervjuet startet.  

3.8.2 Anonymisering og personvern 

Konfidensialitet og anonymisering er viktige etiske overveielser. Personlige opplysninger om 

deltakerne behandles konfidensielt, og deltakernes anonymitet er blitt sikret ved at krav til 

oppbevaring av navnelister og lagring av data er blitt ivaretatt. I min studie har dette vært 

viktig siden adoptivfamilier er en synlig og marginal gruppe. Dette handler om vern av 

privatlivet, og målet er å hindre at bruk og formidling av informasjon skal være til skade for 

deltakerne i forskningsprosjektet (Befring, 2007). Navn på personer ble erstattet av kodelister 

hvor mødrenes navn ble erstattet med Mor 1–6, fedrene med Far 1–6 og barna som ”barnet”. 

Informantene er anonyme, det vil si at ingen skal kunne gjenkjenne dem etter å ha lest 

oppgaven, men bruk av sitater kan føre til at informanten selv kan kjenne seg igjen. 

Opptakene har hele tiden blitt oppbevart på en trygg og sikker måte. Studien inneholder 

personlige opplysninger og er derfor meldt til Personvernombudet for forskning, Norsk 

samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS (NSD), og alle etiske retningslinjer er blitt fulgt.  

3.8.3 Forskerens rolle 

Kvalitative studier kjennetegnes ved at forskerens egen kunnskap og erfaringer har 

innvirkning på forskningsresultatene. Jeg antar at det med stor sannsynlighet har virket 

positivt inn på informantene at jeg selv er adoptert. Mitt inntrykk er at informantene til en viss 

grad kan ha vært mer åpne mot meg som selv er en del av en adoptivfamilie. Flere av 



 

42 

 

samtalene og intervjuene var av svært privat karakter, noe jeg tror ble mer naturlig ettersom vi 

har hatt lignende opplevelser og felles interesseområder rundt adopsjonsfeltet. Som forsker og 

intervjuer satt jeg med makten når det gjaldt å styre samtalen og dens innhold, men 

helhetsinntrykket er at vi alle var deltakere.  

Under gjennomføringen av intervjuene med representanter i Chile hadde jeg en annen følelse 

av det å opptre som forsker. Jeg bar nok litt preg av at intervjuene foregikk på spansk og jeg 

var redd for at spørsmålene jeg stilte skulle være for direkte og bli dårlig mottatt hos 

informantene. Selve intervjuet var mer formelt, men stemningen var likevel avslappet. Igjen 

tror jeg at min rolle som intervjuer ble styrket av at jeg er adoptert. Jeg sitter igjen med en 

følelse av at de var nysgjerrige på min bakgrunn, mine interesser for adopsjon og mine 

personlige erfaringer. 
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4 ADOPSJONSPROSESSEN I CHILE 

Hensikten med reisen til Chile var å få et innblikk i hvordan adopsjonsprosessen foregår i 

landet. Jeg var svært spent på forholdene på ulike barnehjem, hva slags tiltak den chilenske 

barnevernstjenesten SENAME har iverksatt for å ivareta og forberede barna, hvem som 

utfører denne forberedelsen og ikke minst deres personlige synspunkter med tanke på 

erfaringer med utenlandsadopsjon til Norge. Jeg var spesielt interessert i å høre hvilke rutiner 

de har i forberedelsesprosessen med barna før de adopteres bort, og hvilke kunnskaper og 

tanker de har rundt viktigheten av spanskkunnskaper hos adoptivfamiliene. Ønsket var å få 

nyttig informasjon fra fagpersoner som jobber med barna under adopsjonsforberedelsene i 

Chile.  

Psykologene Jessica Zavala og Marisol Fernández var positive til å bli intervjuet. De arbeider 

begge i SENAME og har lang erfaring med adopsjonsforberedelser. De var til stede ved flere 

av møtene som fant sted mellom SENAME og Adopsjonsforum. Direktør i PRI Santiago, 

María Guzmán, var også til stede ved et av møtene til PRI, SENAME og Adopsjonsforum. 

Hun tilbød seg i etterkant av møtet å være behjelpelig om jeg hadde noen spørsmål jeg ønsket 

svar på. Språket er det sentrale i oppgaven, men jeg mener likevel at det er nyttig å få 

kjennskap til hva SENAME og PRI vet om barnas bakgrunn, da det gir et innblikk i hvilken 

prosess barna må gjennom.   

4.1 Den chilenske barnevernstjenesten (El servicio 

Nacional de Menores – SENAME) 

SENAME er en statlig etat i rettssystemet under Justisdepartementet i Chile.  

Alle adopsjoner skal godkjennes av den chilenske barnevernstjenesten Servicio Nacional de 

Menores (SENAME). Adoptivsøkerne må reise til den byen der barnehjemmet ligger, fordi 

det skal avsies adopsjonsdom i en lokal «barnedomstol» (rama juvenil del organismo 

judicial).  De siste årene har de fleste barna kommet fra Santiago-området, men 

Adopsjonsforum har hatt adopsjoner fra flere andre byer – til og med fra Punta Arenas, som 

ligger ved Magallan-stredet, mer enn 2000 km sør for hovedstaden. Søkerne skal (som i 

Norge) være mellom 25 og 45 år, men det gjøres unntak for adopsjon av større barn. De må 

også ha vært gift i to år på tildelingstidspunktet (unntak gjøres for søkere med sterilitetsattest). 
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Adoptivsøkerne må selv reise for å hente barnet. Etter at et tildelt barn er akseptert, tar det 

mellom to uker og tre-fire måneder før man kan reise. Oppholdet er i de fleste tilfelle på rundt 

seks-syv uker, men chilenske myndigheter krever nå at søkerne må undertegne en bekreftelse 

på at de vet at oppholdet kan bli opp til ni uker, og er villige til å være i Chile så lenge 

(Adopsjonsforum, 2012). 

Chile vil nok alltid være et land med få utenlandsadopsjoner, men det er potensial for en 

økning av adopsjonene. SENAMEs målsetting er at de foreldreløse barna skal bo kortest 

mulig tid på barnehjem før de blir adoptert enten i sitt hjemland eller til utlandet. Grunnen til 

forandringene som ble gjort i rettsapparatet, var nettopp med tanke på å gjøre 

frigjøringsprosessen for barna kortere. Mange av de barna som kan bli aktuelle for adopsjon 

til Norge, er barn med litt større behov for omsorg enn andre barn, fordi de startet livet sitt 

uten den omsorgen et barn har krav på, eller fordi de ble født med helsemessige problemer. 

”For disse barna søker vi etter foreldre på Internett og i medlemsbladet vårt. Disse barna har 

fått god oppfølging og behandling i Chile, før det bestemmes at de skal gå til adopsjon, men 

siden de har større behov for oppfølging enn andre barn, ber SENAME oss ofte om å lete etter 

foreldre til barna”, står det skrevet på Adopsjonsforums hjemmeside (Adopsjonsforum, 2012). 

4.2 EL Programa de Intervención con Niños – PRI
6
 

PRI består blant annet av fagteam med psykologer som er tilknyttet SENAME. Psykologene i 

PRI arbeider på barnehjem som ikke har tilgang på egne psykologer (Storsve, 2012). 

Hensikten med programmet er å forstå og bearbeide betydningen av livshistoriene og 

erfaringene til de barna som er plassert på institusjoner. De ønsker å oppmuntre til etablering 

av trygge og sunne bånd med betydningsfulle mennesker, for at inkluderingen i en ny familie, 

et alternativ til deres opprinnelse, skal foregå så uproblematisk som mulig (Gobierno de 

Chile, 2010). Psykologene tar i bruk tilpasset psykoterapi for å gjøre tilknytningsprosessen 

lettere (Storsve, 2012). Prosessen består av fire faser, hvor hver fase har spesifikke aktiviteter. 

Fasene er som følger: Diagnose, utarbeidelse av individuell behandlingsplan, implementering 

av individuell behandlingsplan og program for avslutningen av fasene. Psykologene tar i bruk 

”livsboken” i sitt arbeid med barna. Her får barnet tegne, skrive og fortelle sin egen historie. 

Boken følger barnet fra barnehjemmet til det er i Norge, og inneholder informasjon om 

                                                 
6
 El Programa de Intervención con Niños er et program som forbereder forlatte barn på adopsjon. Vil herhetter 

bli kalt PRI. 
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biologiske foreldre, hvem barnet har bodd hos og hvor det har bodd. Slik får barnet 

muligheten til å gjenoppbygge sin egen livshistorie. Det terapeutiske arbeidet skal bidra til at 

barnet får sørge over tapet av foreldrene, samtidig er boken og relatert håndarbeid en kilde til 

stimuli av barnets selvverd og selvfølelse ved mestring. Samspillet mellom psykologen og 

barnet lærer barnet hvordan det skal regulere og viser følelser gjennom ord (Storsve, 2012). 

Målet med behandlingen er at barnet klargjøres for en familieintegrasjon. Hensikten er at 

barnet skal få muligheten til å se at ulike aspekter kan få ny mening, integrere dem i deres 

livserfaringer og hjelpe dem til å kunne etablere forhold med mennesker som er viktige for 

dem. I deres tilfelle gjelder det først og fremst å være innlemmet i en alternativ familie som er 

ulik deres opprinnelige familie. Programmet er rettet mot barn over tre år, men de fleste barna 

er mellom fem og syv år (Gobierno de Chile, 2010).  

4.3 SENAME og PRI – deres faglige kompetanse gir 

barna et godt utgangspunkt 

Hvilke erfaringer og årsaker førte til at dere i SENAME og PRI stiller krav om 

spanskkunnskaper hos adoptivsøkere? 

Guzmán (direktør i PRI) mener at kravet til språkkunnskaper i spansk hos adoptivforeldrene 

ble til fordi de ønsket at foreldrene skal forstå fraser og ord som vil forenkle 

kommunikasjonen mellom barna og foreldrene. Dette skal bidra til å etablere tillit og være 

positivt for den kommende koblingen mellom dem. Representantene fra SENAME forklarer 

at det  ikke er lovpålagt å kunne spansk for å søke om adopsjon fra Chile. De påpeker 

samtidig at det er en sterk oppfordring til alle som ønsker å adoptere. Et av argumentene for 

hvorfor dette er så viktig, er at i de fleste tilfeller av internasjonal adopsjon fra Chile er barna 

eldre enn fem år. Ofte er de åtte-ni år gamle. Dette er barn som kan forklare seg verbalt og har 

et eksisterende talespråk. Både PRI og SENAME har etter år med erfaring opplevd at når 

adoptivforeldrene har grunnleggende ferdigheter i spansk får barna muligheten til å forklare 

og uttrykke seg. Dette er viktig spesielt den første tiden. I de første ukene og månedene 

påvirker foreldrenes språkkunnskaper interaksjonen mellom dem og barnet. Psykologer og 

andre ansatte ved barnehjem har ved flere anledninger opplevd at barna sliter under det første 

møtet med foreldrene. De har erfart at foreldrene er mer selvsikre når de behersker litt spansk. 

Det er noen adoptivforeldre som kan si ”hei”, men ikke noe mer enn det. Tanken til SENAME 

er at når et ektepar ønsker å adoptere barn fra Chile, vil de også melde seg på spanskkurs. Det 
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skal være et ønske der fra foreldrenes side om å lære spansk for barnet sin skyld. Igjen er det 

viktig med språket siden barna har så høy alder. De er vant til å omgi seg med språk i 

hverdagen. Noen av barna frykter at deres nye foreldre ikke skal forstå dem. Det presiseres 

samtidig at språket ikke er det eneste som må fokuseres på. En bør se på andre, ikke-verbale, 

faktorer også.   

Barnas bakgrunn 

PRI får tilgang til informasjon om barnas opprinnelse gjennom sosialrapporter skrevet av 

team ved boligene der barna bor og teamene til SENAME. PRI har ikke direkte informasjon 

fra foreldrene eller biologisk familie og tar heller ikke kontakt med dem angående barna. De 

søker informasjon fra andre kilder som ansatte ved boliger og ikke minst informasjon fra 

barna selv; de minner og bilder som barna gir i løpet av intervensjonsperioden de 

gjennomfører sammen med dem.  

Guzmán hevder at flere faktorer avgjør hva barna vet om sin opprinnelse. En av faktorene er 

alderen da separasjonen med den biologiske familien oppsto. Dette kan avgjøre hvorvidt 

barnet har minner fra sin første levetid. En annen faktor er hvilken mulighet barna har til å 

motta informasjon fra sine egne foreldre eller biologisk familie, gjennom kontakt eller besøk i 

løpet av institusjonaliseringen. Barnet kan også ha mottatt informasjon fra profesjonelle team 

eller omsorgspersoner i boligen. Barn som krever informasjon eller forklaring fra institusjoner 

kan ha spørsmål rundt hvorfor ikke foreldrene lever sammen med dem eller besøker dem.  

Zavala og Fernández kan fortelle at mange barn er tre-fire år på institusjon før de blir adoptert 

bort. Adoptivforeldre får all informasjon tilsendt. Siden barna som blir adoptert til Norge er 

større barn, har de fleste bodd på barnehjem. Sannsynligvis har barnet bodd sammen med sin 

biologiske mor de første månedene eller årene. Noen barn har opplevd endring av bosted flere 

ganger, og barn tilbringer kort eller lang tid på institusjonen. Det er en lang prosess før de får 

foreldre. Mange av barna husker lite fra sin opprinnelige familie. Barna kan ha fått falske 

forhåpninger om familieliv. Intensjonen hos deres biologiske familie var nok gode, men de 

har ikke lyktes med å kunne beholde barnet. Det er også noen barn som har opplevd at mor 

har gitt dem lovnader om at hun skal komme tilbake og være sammen med dem. Dette gjør 

det ekstra vanskelig for barnet når det viser seg at det ikke er reelt.  
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Hvorfor har så mange av barna høy alder når de adopteres? 

Både Guzmán og representantene fra SENAME forteller at de aller fleste adopsjoner foregår 

innad i landet. Internasjonal adopsjon er datterselskapet til nasjonal adopsjon. De prøver alltid 

å finne en chilensk familie til barnet først. Chilenske ektepar er villige til å adoptere spedbarn 

eller veldig små barn. Barn som er over fem år er det vanskelig å få adoptert innenlands i 

Chile. I tillegg har barn som er eldre enn fem år ikke vært akseptert før av to grunner: Enten 

fordi barnet ble atskilt fra sine biologiske foreldre i høy alder, eller at barnet på tross av lav 

alder ved ankomst til barnehjemmet ikke er blitt adoptert fordi de biologiske foreldrene har 

vært delvis til stede. Hvis foreldrene etter veiledning og hjelp fra barnehjemmet ikke har 

vilkår til å ta vare på barnet sitt, frigis barnet for adopsjon.  

Barna forberedes på å få nye foreldre 

SENAME forteller om flere institusjoner som har liten kapasitet til ta seg av hvert enkelt barn. 

De presiserer at det er stor variasjon fra institusjon til institusjon. Barna som er i denne 

situasjonen har det bra med tanke på relasjonen til de voksne. De ser likevel dialogen mellom 

dem selv og institusjonene som krevende. Målet er å hele tiden jobbe så mye som mulig med 

barna. Terapeutene fremhever at det er viktig at institusjonene hjelper barnet, at de er 

oppmerksomme på hva som skjer og hører på deres tankedrømmer. ”Vi jobber hele tiden for 

at barnet skal være så forberedt som mulig på å kunne integrere seg på nytt”, sier Zavala. Når 

barnet har fått tildelt en spesifikk familie starter forberedelsen på adopsjonen ved hjelp av 

bilder. Nå er dette deres familie. Barna blir fortalt at de skal reise for å bo i et annet land, de 

må fly, det er et annet klima, kultur og språk. I noen tilfeller sender familien en beskjed, et 

kort eller en gave. Det presiseres at de forventer forberedelser også hos adoptivforeldrene. De 

skal etter hvert kunne forstå og snakke litt spansk. Det er stor forskjell på nivå av 

forberedelse. Sosialarbeidere og psykologer skal støtte barna gjennom den prosessen de er i. 

Adopsjon er en fin mulighet for barnet. De voksne støttespillerne er med på å åpne verden for 

barnet. Derfor er de svært viktige brikker i denne prosessen.  

Forventninger til foreldrene og erfaringer med foreldrenes språklige ferdigheter  

Zavala forteller at å adoptere et stort barn eller søsken kan være en vanskelig erfaring. Barna 

er så innstilt på å få foreldre. Hun fremhever imidlertid at de har gode erfaringer med Norge 

som adopsjonsland, og forteller at de er ganske fornøyde med forberedelsene til 

adoptivforeldrene. De er opptatt av å velge familier som de tror passer godt til barnet. Det 
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forventes av adoptivforeldrene at de er veldig motiverte. Aksept og lek er viktig når de skal 

skape en relasjon mellom seg selv og barnet sitt. Alle disse momentene er en del av det å være 

forberedt. Representantene fra SENAME forteller at det er mange følelser som kommer frem i 

en slik prosess. PRI erfarer at i de fleste tilfeller kjenner foreldrene i en viss grad til språket 

(ord, fraser), men med større forutsetninger til å forstå enn å bruke språket. Men når 

foreldrene endelig får møte barna er det sannsynlig at følelsene som blir utløst, spesielt angst, 

kan blokkere denne kunnskapen. Guzmán håper at foreldrene kan forstå og muligens si noen 

grunnleggende spanske fraser som hjelper barnet. Da vil han/hun føle seg trygg på at 

foreldrene ønsker dem velkommen og gi dem omsorg. Sentrale fraser kan være:  

”Jeg elsker deg, jeg vil ta vare på deg eller vi elsker deg veldig høyt etc., føler du deg dårlig, 

har du vondt noe sted, hva vil du spise og hvor vil du gå”.  

Manglende språkkunnskaper hos adoptivforeldrene – et stort problem? 

PRI har gjennom sitt arbeid hatt ulike erfaringer med forhold mellom barna og foreldrene. 

Generelt har ikke språkkunnskapene til foreldrene vært et relevant tema under det første 

møtet. PRI har erfart at i lignende situasjoner med spanske foreldre, har ikke utfallet vært 

bedre eller verre til tross for at de snakket samme språk. Sannsynligvis er det mer relevant at 

foreldrene forstår mer enn de snakker, og at språket blir et element i de forskjellige måtene å 

kommunisere på.  

Fernández og Zavala hevder at det reageres ulikt når foreldre ikke kan spansk. Hvis de skal 

trekke frem noe positivt, må det være de tilfellene hvor foreldrene mestrer å leke og vise vilje 

til å kommunisere med barna på andre måter enn med det verbale språket. Barna kan både 

forstå og uttrykke mye selv om foreldrene ikke snakker spansk. Det legges ikke skjul på at 

noen av de aktuelle barna har opplevd vanskelige situasjoner. Barna er store og språket er 

viktig for dem. Barn har kommentert at de syntes det er vanskelig når foreldrene snakker og 

de ikke forstår hva de sier. Barna er forberedt på mye nærhet, men de syntes til tider at det er 

vanskelig å få denne følelsen med adoptivforeldrene.  

Zavala kan fortelle om flere ulike reaksjoner blant barna når foreldrene ikke har vært i stand 

til å kommunisere på spansk. Tilknytningen hos de forskjellige barna og hvordan de har 

konstruert tilknytningsbånd med miljøet sitt er avgjørende for hvordan de reagerer. De har 

opplevd tilfeller der de har observert at barn realiserer sine intensjoner om å kommunisere 

med foreldrene ved å bruke en distinkt form som er forskjellig fra den de vanligvis bruker. 
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Dette har kommet til syne ved at de snakker saktere, repeterer setninger, bruker mer 

kroppsspråk og forklaringer, eller at de søker mot representantene som er med for at de kan 

hjelpe dem med å overføre kommunikasjonen.  

Språket er et godt hjelpemiddel. Men det er ikke en faktor som er ensbetydende for at foreldre 

og barn skal kunne danne en tilhørighet og trygg tilknytning. Samtidig har det selvfølgelig 

stor betydning for de litt større barna.  

”Empati og kjærlighet er viktigere enn språket” 

 (Jessica Zavala, psykolog i SENAME) 

 

 

Hvem er jeg og hvor kommer jeg fra? 

Både SENAME og PRI hevder at barnet har krav på å få vite om sin opprinnelse. SENAME 

er opptatt av at barna som blir adoptert fra Chile har rettigheter, og dermed krav på å få vite 

om sitt opphav. Det er viktig at adoptivforeldrene forteller barna hvor de kommer fra. De 

store barna forstår mye av dette selv og kan huske mye fra sitt tidligere hjemland. Noen av 

barna kan ha følelsen av nasjonalitet. De ser det som viktig at adoptivforeldrene er 

oppmerksomme på om barnet for eksempel ønsker kontakt med andre chilenske barn. De blir 

forklart hvorfor de blir adoptert av en annen familie. Adoptivforeldrene bør omtale Chile i en 

positiv tone. Hvor mye de snakker om Chile avhenger av barnet. Det er stor forskjell på om 

barnet får en følelse av å identifisere seg med sitt opprinnelsesland. Fagfolkene som arbeider 

med forberedelsene i forkant av adopsjonen ser viktigheten av at barnet får et innblikk i sitt 

nye hjemland. Det er en prosess hvor de nøye blir fortalt hva som kommer til å skje. I 

intervensjonsprosessen ønsker PRI at barnet/barna skal få innsikt i aspekter ved deres 

livshistorie. Denne prosessen er basert på loven om at alle mennesker har krav på å få vite det 

om seg selv og deres livshistorie. Prosessen styres i stor grad av barnets behov. Terapeutene 

vil bidra til at barnet kan se tilbake på fortiden, være til stede i nåtiden og være beskyttet i 

fremtiden. Ideen er at barnet får bearbeidet hendelser fra fortiden, slik at det kan se fremover, 

være positivt, og etter hvert tørre å stole på nye voksne mennesker. Adopsjon innebærer 

separasjon fra barnets opprinnelige familie, noe som vil påvirke dem hele deres liv, og som de 

sannsynligvis vil kreve ytterligere forklaringer og informasjon om etter hvert som de vokser 

og utvikler seg. Bidraget til PRI er betydningsfullt for barnets liv, da de bygger en slags livets 

bok sammen med barna. Dette arbeidet blir overført til adoptivforeldrene, og boken er et 

verktøy som kan gjøre dem til ansvarlige og hele mennesker.  
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4.4 Observasjoner  

Under reisen til Chile fikk jeg muligheten til å besøke to barnehjem i Santiago. På begge disse 

barnehjemmene bor det barn som adopteres bort til europeiske land, blant annet Norge. 

Besøkene ble gjennomført i etterkant av intervjuene med representantene i SENAME og PRI. 

Jeg var spent på om mine observasjoner og inntrykk ville samsvare med den informasjonen 

jeg satt igjen med etter intervjuene.  

Det første barnehjemmet var stort med velstelte hus, hager, blomsterbed og mange ansatte på 

jobb. Barna hadde et stort hus hvor de ble aktivisert gjennom lek, sang og dans. Det var et 

stort utvalg av nye og moderne leker som barna kunne ta i bruk. Ved hjelp fra spesialister skal 

hjemmet bidra med å reparere skadene barna er påført tidligere i livet (Fundación Regazo, a). 

Barn i ulik alder er plassert sammen for at de skal lære å ta vare på hverandre og få følelsen 

av å være en familie. De fokuserer på begrepet familie, og selv om barna er revet bort fra sine 

biologiske foreldre, ønsker barnehjemmet å gi dem følelsen av at de er hjemme (Fundación 

Regazo, b). Omvisningen og samtaler med ansatte ga meg følelsen av at barna ble godt 

ivaretatt. De fikk bearbeide tidligere opplevelser og erfaringer, og stifte bekjentskap med nye 

voksenpersoner i et sosialt fellesskap. 

Barna som bor på det andre barnehjemmet er henvist av familiedomstolen. Hjemmet består av 

totalt åtte hus hvor inntil ni barn bor sammen i et hus som inneholder soverom, bad, kjøkken, 

stue og bakgård. Hvert hus har en pedagog som fungerer som beskytter og gir dem opplæring 

i form av en morsrolle. Hjemmet har et tverrfaglig team som arbeider direkte med familiene 

til barna. Alle barna er innlemmet i det formelle utdanningssystemet, helt fra barnehagealder 

til skolegang og videre utdanning. Barnehjemmet blir finansiert av SENAME (40 %) og 

Sociedad de San Vicente de Paul – SSVP (40 %).
7
 Barna vi fikk møte lekte godt sammen og 

virket å ha stor glede av hverandre. Pedagogen vi snakket med var en rolig og vennlig dame, 

og det virket som barna hadde tillit til henne.  

Mitt inntrykk er at mye av den informasjonen jeg fikk under intervjuene med SENAME og 

PRI stemmer med de observasjonene jeg gjorde på barnehjemmene. Tross korte besøk tyder 

det på at begge barnehjemmene holder god standard med tanke på kvalifiserte psykologer og 

pedagoger. De ansatte arbeider hardt for å ivareta barna på best mulig måte. De fokuserer på 

                                                 
7
 Sociedad de San Vicente de Paul, SSVP, er en multinasjonal veldedighetsorganisasjon som kjemper mot 

fattigdom. 
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barnas behov med tanke på forberedelsesprosessen de skal gjennom, hvor barna har samtaler 

med profesjonelle psykologer. Den fysiske standarden på husene og tilgjengelige materielle 

goder utgjorde forskjellen hos de to barnehjemmene. Det viktigste for et barn er likevel 

kjærlighet og omsorg, noe jeg følte var til stede på begge hjemmene, både fra pedagogens 

side og barna seg imellom.  
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5 PRESENTASJON OG ANALYSE AV 

DATA 

Med utgangspunkt i noen av grunnprinsippene i Grounded Theory, ble datamaterialet 

kategorisert. Gjennom kodingen fant jeg fire hovedtemaer som ble vektlagt av alle 

informantene. Formålet med den tematiske fremstillingen i dette kapitlet er å tydeliggjøre 

hvordan informantene erfarer viktigheten av å snakke spansk når de adopterer fra Chile. 

Kodingen og inndelingen i temaer har gjort meg bevisst på at språkets rolle hele tiden skal stå 

i sentrum. I tillegg er utgangspunktet og motivasjonen for å søke om adopsjon og foreldrenes 

forberedelsesprosess viktige faktorer som har påvirket adoptivforeldrenes nye hverdag. Med 

tanke på språkets rolle og utvikling, vil jeg derfor innledningsvis presentere temaene jeg 

mener er viktige å ha i minne. Temaene har fått navnene: 

 Et annerledes utgangspunkt 

 Språklig utvikling 

 Det sosiale aspektet 

 Tid og oppfølging 

Kategoriseringen har vært en langvarig prosess som startet på et tidlig tidspunkt allerede da 

jeg utarbeidet intervjuguidene. På dette tidspunktet var kategoriene vide og spørsmålene 

relativt åpne. Likevel resulterte intervjuguiden i ulike temaer som fulgte meg som en rød tråd 

i mine intervjuer med informantene. Under arbeidet med datamaterialet søkte jeg hele tiden 

etter fellestrekk og særtrekk. Fellestrekk for å lete etter og finne mulige likheter og 

sammenhenger, og særtrekk som ville beskrive særegne opplevelser og hendelser hos den 

enkelte forelder eller familie. Alt materialet ble kodet og kategorisert under de ulike temaene.  

Jeg har hele tiden vært bevisst på at det er foreldrenes stemmer og historier som er bærende 

for denne studien. Dette kommer også tydelig frem gjennom presentasjonen av materialet, og 

hvor mye av plassen som er viet foreldrene og deres utsagn. Foreldrenes ord og uttalelser vil 

bli presentert gjennom sitater. I noen av sitatene har enkelte ord blitt byttet ut. Dette er gjort 

for å tydeliggjøre hva informanten ønsket å formidle. Ordbyttingen har ikke gått ut over 

meningsinnholdet i uttrykkene. Jeg syntes de gir en direkte og nøyaktig fremstilling av hva 
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som har blitt uttrykt i intervjuene. I de ulike temaene er det større eller mindre samstemmighet 

mellom intervjuobjektene. I noen tilfeller vil derfor sitat som blir brukt være representative 

for flere familier, mens andre sitat vil beskrive det særegne opplevd av en enkelt familie. 

5.1 Et annet utgangspunkt 

Adopsjon innebærer store endringer, både for foreldrene som adopterer og for barnet som blir 

adoptert. Barnet får en ny familie og foreldrene et nytt familiemedlem. Å bli kjent med et nytt 

menneske og kunne tilpasse seg hverandre krever tid og tålmodighet, enten barnet er egenfødt 

eller adoptert. Et adoptivbarn har i motsetning til egenfødte barn opplevd et skifte av 

omsorgspersoner. Utenlandsadopsjon forutsetter i tillegg at barnet må lære seg et nytt språk 

og bli en del av en ny kultur.  

5.1.1 Det gjennomtenkte valget 

Å søke om adopsjon er et stort steg å ta og er derfor svært gjennomtenkt fra adoptivsøkernes 

side. Det er ikke en avgjørelse som blir tatt fra en dag til en annen. Ofte blir adopsjon som 

tema aktuelt etter at foreldrene har vært gjennom en lang prosess hvor flere tiltak er blitt 

prøvd ut. For mange familier er dette en av de aller største og viktigste avgjørelsene de tar i 

løpet av livet. Ønsket om å bli foreldre var for alle mine informanter årsaken til at de valgte 

adopsjon, men familiene har oppgitt ulike årsaker til hvorfor adopsjon ble et tema. Noen 

familier hadde gjennomgått en prosess preget av årevis med venting, mens for andre familier 

gikk prosessen relativt fort. Sitatet under viser hvilket tidsperspektiv en adopsjon kan ha. 

Familien hentet barna sine i løpet av første kvartal i 2010. 

 Familie A: 

M: Vi startet prosessen i 2005 og så hørte vi ikke noe på lenge. Vi hadde vel papirene 

i tre år. I januar 2009 så ringte de fra Adopsjonsforum og spurte om vi vil bli vurdert 

for tre barn som er søsken. 

 

Myndighetene i Chile har strenge krav som må oppfylles for å bli godkjent for adopsjon. 

Kravene som stilles er språklig kompetanse i spansk, adoptivsøkernes alder og personlig 

egnethet. Det er kjent fra tidligere adopsjonshistorier at det kan være flere ulike grunner til at 

en familie velger å søke om adopsjon. En av hovedfaktorene har imidlertid hele tiden vært 

barnløshet. Det er ikke uvanlig at familier gjennomgår en lang utredningsprosess eller flere 
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runder med prøverørsforsøk, før de bestemmer seg for å søke om adopsjon. Dette er en 

medvirkende faktor til at det tar lang tid fra prosessen starter til et par endelig kan adoptere og 

hente barnet sitt. Denne situasjonen var også opplevd blant informantene mine, noe som 

fremkommer i sitatet nedenfor.   

 Familie E: 

M: Det er litt av en prosess. Det har jeg tenkt mange ganger. Vi sendte dokumentene, 

og da hadde det tatt et og et halvt år. Men det var jo en lang prosess. Styr med 

prøverør. Det har vært et langt svangerskap. 

 

Felles for de fleste av adoptivforeldrene jeg intervjuet, var at de ikke hadde egenfødte barn før 

de startet adopsjonsprosessen. Det regnes som den største naturlighet å skulle få barn en gang 

i løpet av livet. Men slik er det ikke for alle. I det følgende sitatet beskriver en mor hvordan 

det gikk mange år før de i det hele tatt tenkte på barn.  

Familie D: 

M: Jeg var veldig sånn at jeg skulle ikke ha barn. Når mannen min fridde så sa jeg at 

jeg ikke ville ha barn. «Det var ikke det jeg spurte om», sa han. Vi hadde vært gift i 

mange år uten å tenke på barn. Vi skulle ikke ha barn i det hele tatt. Så var det min far 

som lurte oss. Vi skulle møte min mor og min far i byen på en jazzklubb. Og så var det 

et adopsjonsmøte. Da ble vi solgt. Da var vi solgt altså. Så begynte vi å sette oss inn i 

det. 

 

Mange faktorer har innvirkning på et adoptivbarns utvikling. I tillegg til barnas alder, 

psykiske og fysiske helse og tidligere erfaringer i hjemlandet stilles det store krav til 

adoptivforeldrene. De er bærebjelkene i barnets nye liv og barnet er avhengig av sine nye 

foreldre for å mestre utfordringer som de vil møte i hverdagen.  

5.1.2 Å adoptere som godt voksen 

Adoptivforeldrene som ble intervjuet var alle godt voksne da de søkte om adopsjon. De fleste 

av informantene var i midten eller slutten av 30-årene da de startet prosessen. Felles for flere 

av adoptivforeldrene var at de hadde gjennomgått en langvarig prosess fra de sendte den 

første søknaden til de fikk hente barnet sitt. På hjemmesiden til Adopsjonsforum (2012) står 

det at adoptivsøkere som ønsker å adoptere et barn fra Chile må være forberedt på å få tildelt 

et barn som er fem år eller eldre, en søskengruppe eller et barn med særskilte omsorgsbehov. 
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Et flertall av informantene hadde opprinnelig søkt adopsjon fra et annet land i Sør-Amerika, 

men grunnet lang ventetid ble de anbefalt å bytte søkerland til Chile.  

Flere så det kun som positivt at de ikke var i tjueårene da de hentet barnet/barna sine. De 

antok at deres stabile forhold gjennom mange år, som også har vært preget av oppturer og 

nedturer, har styrket dem og gjort at de stiller mer forberedt til å få et barn med høy alder. 

Livserfaring var en viktig faktor for mange av parene. Foreldrene var sikre på at de stilte 

sterkere, om ikke sterkt, til å gi barnet oppmerksomhet og dele sin erfarte kunnskap enn yngre 

foreldre ville gjort. Å adoptere krever mye av foreldrene. De må være ekstremt motiverte til å 

yte det som kreves av barnet uten at den nye familiesituasjonen skal føre til at de føler at egne 

muligheter og opplevelser blir hindret. Det er et bevisst valg de har tatt: det å bli foreldre. Det 

er den mentale biten som er avgjørende. Sammen med en positiv innstilling er det dette som 

avgjør hvordan barnet vil oppfatte foreldrene. En far beskriver sine tanker slik: 

 Familie D: 

F: Det kan jo være at når de valgte foreldre så hadde de en tanke om at det var et 

ressurskrevende barn, siden barnet var født med åpen gane. At de faktisk ønsket noen 

foreldre med livserfaring, som kunne være forberedt. 

5.1.3 Å adoptere et større barn 

De fleste barna som blir adoptert fra Chile til Norge har en relativt høy alder. Vanligvis er 

barnet i tre-fire årsalderen eller eldre på adopsjonstidspunktet. Er barnet mindre, adopteres det 

ofte sammen med eldre søsken. Barn med spesielle behov adopteres vanligvis ikke innad i 

Chile. Dette blir bekreftet i intervjuet med representantene fra SENAME og PRI. Så langt det 

lar seg gjøre forsøker myndighetene i Chile å gjennomføre så mange innenlandsadopsjoner 

som mulig. Informantene jeg snakket med ga ikke inntrykk av å ha noen problemer med å 

adoptere et barn med høy alder. Dette fremkommer i sitatet under. 

Familie E: 

M: Jeg er såpass voksen at jeg visste at vi ville få et stort barn uansett. Så vi sjekket og 

Chile har et godt rykte. 

 

Det er ikke alltid at adoptivforeldrenes alder er årsaken til at de velger å adoptere et større 

barn. En familie fortalte at de hele tiden hadde ønsket seg barn med høy alder. I det følgende 

sitatet beskriver et foreldrepar hvilke forventninger de hadde til sitt kommende adoptivbarns 

alder.  
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Familie C: 

M: Vi var vel ikke så veldig opptatt av å få små barn. Hvis man ønsket større barn så 

var det greit å søke Chile. Så ønsket vi i utgangspunktet søsken, men det ble vi ikke 

godkjent for. Vi var vel innstilt på å få en fire-fem åring, vi.   

 

”En fordel at barna var så store” 

Sitatet over viser tydelig at familien var bevisst i sitt valg med tanke på barnets alder da de 

søkte om adopsjon fra Chile. At barna har en fortid med mange minner fra Chile er ikke 

nødvendigvis negativt for deres videre utvikling. En far beskriver verdien av å få så store barn 

at de selv kan fortelle hva de har opplevd tidligere i livet. Han ser det som utelukkende 

positivt at barna var så gamle at de med egne ord kunne fortelle om følelser, bekymringer, 

gleder og sorger.  

Familie A: 

F: Jeg ser også fordelen med å få et litt større barn. De har alltid historien sin med 

seg. De vet hva de kommer fra, for det har de opplevd. Det er ganske sterkt 

innimellom. Jeg hører at de sitter og forteller: ”før så hadde vi ingenting. Vi var jo 

fattige. Måtte låne forskjellige klær hver dag”. Du får de historiene. Istedenfor at vi 

sitter og forteller dem, kan de fortelle selv.  

5.1.4 Preadopsjonsforhold 

Mange av barna til informantene hadde tilbrakt mesteparten av livet på barnehjem. Dette er 

forenlig med Miller (2005), som påpeker at dette er svært vanlig blant mange internasjonalt 

adopterte barn. Hun nevner flere risikofaktorer som kan påvirke barnets utvikling: Dårlig 

ernæring, mangel på medisinsk bistand, de er utsatt for infeksjoner, fysisk og psykisk og 

emosjonell forsømmelse. Det er ingen tvil om at barn har ulike forutsetninger for hvor godt de 

håndterer det å være på en institusjon over lengre tid.  

Det er ikke uvanlig at barn på barnehjem opplever lite stimuli. Dette svekker deres videre 

utvikling kommunikasjonsmessig, ikke minst med tanke på språkutviklingen (Miller, 2005). 

På et barnehjem er det mange barn og ikke nok ansatte til at barna til enhver tid har en 

voksenperson som kan fokusere på ett bestemt barn. Et liv på barnehjem er vanligvis 

rutinepreget. Dette kan føre til en negativ utvikling med tanke på det enkelte barns 

språkutvikling. Studier viser at barn som fra de er få måneder gamle opplever liten respons fra 

voksne på sine kommunikasjonsforsøk, har dårligere forutsetninger for å ha en normal 

språklig progresjon (Miller, 2005). Moren som siteres i utsagnet nedenfor påpeker at 
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kjærlighet og omsorg er av de absolutt viktigste komponentene for at et barn skal kunne 

utvikle seg. Til tross for at det kan virke som at barnet burde ha blitt stimulert i større grad 

med tanke på språklig utvikling, er de svært takknemlige for at barnet har opplevd nærhet 

mens det bodde på barnehjemmet.  

Familie B: 

M: … Vi tror barnet har hatt det veldig bra. Det har ikke fått mye stimuli som barn 

som bor i en familie får, men vi opplever at det har fått mye kjærlighet. De var veldig 

nære barnet og opptatt av det. Vi følte at barnet aldri var blitt avvist å få kjærlighet.  

5.1.5 Godt forberedte barn 

SENAME presiserer at å adoptere et barn med høy alder eller søsken kan være en vanskelig 

erfaring for adoptivforeldrene. Samtidig er disse barna innstilt på å få foreldre og 

forventningene er ofte skyhøye. Adoptivforeldrenes arbeid med å gi barnet trygghet starter 

allerede i Chile når barnet forberedes på adopsjon.   

Familie A: 

M: Da barnet flytta inn … Det tok tak i far med en gang. Barnet ønsket seg en pappa 

for alt på denne jord. 

 

Godt kvalifiserte psykologer jobber med barna for at de skal få innsikt i hva det innebærer å 

få en ny familie. Felles for nesten alle familiene var at de var svært positive og imponerte over 

hvor godt forberedt barna var på at de skulle adopteres til Norge. Flere av barna hadde ved 

ulike anledninger gitt klart uttrykk for at de var forberedt på hva som skulle skje. I kapittel 

fire ble deler av forberedelsesprosessen mellom barn og psykologer beskrevet. Psykologene 

Guzmán, Zavala og Fernández bekrefter at det gjennomføres velutviklede 

forberedelsesprogram med barna i forkant av adopsjonen. Slik jeg tolker informantenes 

uttalelser stemmer det godt overens med at mange av barna er forberedte på det som møter 

dem. 

Familie C: 

M: På vei ut av barnehjemmet så hadde barnet en foreldre, altså meg og faren i hver 

sin hånd. Barnet gikk ut og snudde seg ikke. Så seg ikke tilbake. Og det har på en måte 

vært litt der barnet har vært …  Det var veldig klar for å få noe godt, få foreldre, få 

noen voksne for seg selv.  
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Foreldrene er imponerte over samarbeidet mellom de ansatte på barnehjemmene og 

terapeutene. Tankene som kommer til uttrykk i sitatet nedenfor deles av flere foreldre.  

Familie A: 

F: Psykologen hadde gjort en veldig bra jobb. 

M: Helt utrolig. Barna var klare.  

 

Det kan være komplisert å skulle formidle til et barn hva det innebærer å få nye foreldre og 

flytte langt av gårde til et fremmed land. Hvis barnet har en lav alder eller har ulike former for 

økt omsorgsbehov, kompliserer det forberedelsesprosessen. Terapeutene tar derfor ofte i bruk 

albumet som adoptivforeldrene har sendt dem og snakker med barnet mens de ser på bildene. 

Utsagnet nedenfor viser tydelig at psykologene i dette tilfellet klarte å nå frem til barnet og 

forklare hva som skulle skje.  

Familie C: 

M: Barnet var forberedt på oss, og det var veldig forberedt på at vi skulle fly hjem 

igjen. For barnet gikk og maste om fly …  Jeg var veldig overrasket, positivt 

overrasket over hvor forberedt de klarte å få en treåring på det som skulle skje.  

 

En del av adopsjonsprosessen som foregår i Chile går ut på at barna skal knyttes til potensielle 

adoptivforeldre som de på papiret passer best sammen med. SENAME er opptatt av at de skal 

velge ut familier som de tror og håper skal passe sammen med barnet. Chile opererer ikke 

med ventelister og barna blir valgt til en familie ut ifra behov. Det er et kriterie at barn og 

foreldre settes sammen etter beste evne. Flere av foreldrene sitter igjen med et positivt 

inntrykk av hvor godt SENAME har mestret og gjennomført denne prosessen i Chile. Dette 

kommer frem i et av sitatene fra en mor.  

Familie C: 

M: … Så barnet passa på en måte godt inn hos oss. Jeg tenker at de har gjort en god 

jobb der også, at de har kanskje matchet barnet til noen de trodde ville fungere.  

5.1.6 Adoptivsøkere og språkopplæring 

Adopsjonsforum oppfordrer alle adoptivsøkere til å komme i gang med språkopplæring i 

spansk så tidlig som mulig, da det ikke er mulig å anslå behandlingstiden på søknaden. 

Kunnskaper i spansk fører naturligvis til at kommunikasjonen blir enklere mellom 

adoptivforeldrene og barna. SENAME og PRI forventer at foreldrene stiller forberedt, men 



 

60 

 

har ved flere anledninger erfart store forskjeller i forberedelse hos adoptivforeldrene. Under 

intervjuene kom det frem at språkkunnskapene blant mine informanter også var veldig 

varierende. Det neste sitatet viser hvordan en familie hadde planlagt å lære seg spansk, men 

grunnet rask behandlingstid og tildeling, reiste de til Chile på hentereise uten å ha 

gjennomført språkkurs i forkant. Eksemplet under bekrefter hvor kort tid det kan ta fra 

adoptivsøkerne blir godkjent til de får forespørsel om å adoptere et barn.  

 Familie C: 

 F: Vi rakk ikke å begynne å vente engang.  

M: … Jeg var veldig mentalt innstilt på en femåring. Vi bestilte oss spanskkurs, men 

det ble avlyst. Vi tenkte at ja ja, vi har god tid. Så satte vi opp et nytt kurs over jul, 

men da måtte vi reise. 

 

Vanlige kveldskurs er ikke rettet mot kommende adoptivforeldre og fokuserer mye på ord og 

uttrykk som ikke vil være så relevante i daglig kommunikasjon med et barn. Hensikten med 

språkkursene til Adopsjonsforum er å gi adoptivsøkere en innføring i ord og uttrykk som de 

vil ha nytte av i sitt møte med adoptivbarnet. De skal tilegne seg grunnleggende kunnskap i 

spansk som vil føre til at barnet vil ha bedre forutsetninger for å forstå hva foreldrene ønsker å 

formidle til dem. Dette ble bekreftet i min samtale med Guzmán, som vektlegger viktigheten 

av at adoptivforeldrene kan kommunisere med barnet sitt fra første stund. Vokabularet kan 

bestå av enkle, men viktige fraser for barnet, som ”jeg elsker deg”, ”er du sulten?”, ”er du 

trøtt?” etc. Da vil barnet føle seg ønsket og bli trygg på at adoptivforeldrene er tålmodige og 

behjelpelige om det skulle oppstå problemer. Det kommer tydelig frem på Adopsjonsforums 

hjemmeside at det er spesielt viktig i samspill med barn med en så høy alder. Dette bekreftes 

av SENAME, som fortalte at flere av barna som har bodd på barnehjem i forkant av 

adopsjonen har hatt en vanskelig oppvekst. Barn med en høy alder og et godt utviklet språk 

vil føle et behov for å uttrykke seg og bli forstått. De kan syntes det er vanskelig om ikke 

adoptivforeldrene forstår hva de sier. En felles faktor for de fleste adoptivfamiliene i min 

studie var at enten mor eller far kunne litt spansk. Det som kjennetegnet de fleste av 

informantene var at de var i stand til å forstå enkle ord og setninger. Dette er i tråd med 

erfaringene til PRI, som hevder at adoptivforeldrene stort sett har lært seg noen relevante ord 

og fraser. Adoptivforeldrene forstår en del av det som blir sagt, men har ikke nok 

språkkunnskaper til at de kan respondere. Tankene rundt egne språkkunnskaper kommer til 

uttrykk i sitatet under. Denne følelsen ble støttet av flere av foreldrene.  
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 Familie A: 

M: Jeg kunne litt spansk, men ikke barnespansken. Jeg kunne forstå. Kunne si den 

primære biten.  

 

To familier skilte seg ut ved at de hadde deltatt på flere språkkurs mens de befant seg i 

søknadsprosessen. De frisket opp kunnskapene enten på egen hånd eller ved hjelp av 

privatundervisning i forkant av hentereisen. Fra de startet søknadsprosessen hadde de vært 

bevisste på at både mor og far skulle være i stand til å kommunisere med barnet sitt. For dem 

har det vært betydningsfullt å vite at de kunne beherske barnets morsmål. 

Familie E: 

Vi gikk på to kveldskurs i 2010. Også var det ett på våren 2011 og så hadde vi privat 

instruktør i fjor sommer.  

5.2 Språklig utvikling 

Gjennom analysen av temaet språklig utvikling kom det frem større variasjoner i 

informantenes uttalelser og erfaringer enn i det første temaet. Foreldre og barns personligheter 

og språklige forutsetninger er individuelle og unike. Derfor var det ventet at deres opplevelser 

og skildringer av språklig utvikling hos barnet ville avvike fra hverandre. Informantene var 

imidlertid alle svært interesserte i emnet og engasjerte når de fortalte om sine minner og 

historier. 

Språkutvikling innebærer flere faktorer som er viktige for barnets tilnærming til et nytt språk. 

Kjennetegn på at et barn er i en språkutviklingsfase kan være et større og stadig mer avansert 

ordforråd, samt et skifte i det grammatiske nivået. De nevnte faktorene foregår i samspill med 

barnets modningsprosess og kognitive utvikling (Clark, 2009; Snedeker et al., 2007).  

5.2.1 Tilknytning  

Når en tilknytning oppstår mellom mennesker knyttes det emosjonelle bånd mellom dem. 

Dette skjer også for omsorgspersoner og barnet etter en adopsjon. Barnet knytter seg til en 

eller flere mennesker og båndet er spesifikt til hver enkelt omsorgsperson. Båndet blir til en 

indre egenskap hos barnet som er skapt på bakgrunn av de erfaringer barnet har med sine 

omsorgspersoner. Evnen til å etablere nye tilknytningsbånd er en av de faktorene som gjør 



 

62 

 

adopsjon til en viktig beskyttelse for barnets videre utvikling. Gjennom adopsjon får barnet 

over tid mulighet til å utvikle nye bånd av høy kvalitet (Høgsberg & Buch-Illing, 2012, s. 30).  

Trygg tilknytning 

En tilknytning kan være mer eller mindre trygg. Et trygt tilknyttet barn beskrives ofte som 

glad, engasjert og ivrig. Barnet kan variere mellom å være trygt og likevel delvis reservert, 

eller åpent og mer direkte i sine følelsesmessige uttrykk (Killén, 2004). Opplever barnet at det 

kommer i en utrygg situasjon, vil det automatisk vende seg til sin omsorgsperson. Føler barnet 

trygghet, blir han eller hun mer selvstendig og kan utforske omgivelsene rundt seg på egen 

hånd. Om barnet viser tegn til savn når tilknytningspersonen ikke er til stede, er det et tydelig 

tegn på at barnet er trygt tilknyttet denne personen. Da viser barnet stor glede når de 

gjenforenes. Det trenger ikke nødvendigvis være mye fysisk nærhet mellom barnet og 

omsorgspersonen (Hart & Schwartz, 2009). I en trygg tilknytningsperson føler barnet en 

sikkerhet. Han eller hun vil beskytte dem og være til stede for dem om barnet skulle føle seg 

utrygt (Killén, 2007).  

Flere foreldre kunne fortelle at de umiddelbart opplevde en positiv og trygg tilknytning. De 

ble raskt knyttet til barnet og fikk inntrykk av at også barnet knyttet seg til dem. De virket 

overrasket over hvor fort et barn kunne vise dem tegn på tilhørighet og trygghet allerede ved 

første møte.  

Familie A: 

M: … Så gikk vi rundt inne på barnehjemmet for å se hvor de hadde vært. Da bar jeg 

rundt på barnet og sekken. … Fra da vi reiste så bar jeg på barnet i fem uker i 

Santiago … For det ene barnet fant meg og du hadde et barn i hver hånd.  

 

Utrygg tilknytning   

En utrygg tilknytning er sammensatt og kompleks. Kjennetegn ved en utrygg tilknytning er at 

barnet er lite oppmerksom på sin tilknytningsperson når de er i samme rom. Barnet gir heller 

ikke særlig uttrykk for engstelse eller uro når tilknytningspersonen forlater rommet. En 

gjenforening mellom barnet og dets tilknytningsperson kan føre til at barnet avviser 

tilknytningspersonen i form av uttrykk og handling. Barnet kan se bort fra 

tilknytningspersonen i stedet for å søke trøst og trygghet (Tetzchner, 2001). Utrygg 

tilknytning kan komme til syne ved at barnet får følelsessterke reaksjoner ved atskillelse eller 
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gjenforening. Barnet kan opptre utrøstelig og virke nedbrutt. En utrygg tilknytningsatferd hos 

barnet kan føre til at det søker trøst hos fremmede i like stor grad som hos sin egen 

tilknytningsperson (Killén, 2007). Frykten for å bli oversett kan føre til at barnet blir svært 

oppmerksomhetskrevende og dominerende. Barnet er da svært krevende, og kan benytte seg 

av ulike strategier i sin atferd mot foreldrene (Kvello, 2007).  

Klengete atferd 

Utrygg tilknytning kan føre til at barnet opptrer med en klengete atferd. Barnet kan vise denne 

atferden mot én eller begge foreldrene. Det er ikke uvanlig at barnet i den første tiden søker 

mer kontakt hos enten mor eller far (Kvello, 2007). En slik atferd vil være ekstremt slitsom og 

vanskelig både for den parten som barnet klenger seg til og for den parten som barnet da 

velger å ikke fokusere på. Familien som siteres under beskriver hvordan barnet deres raskt 

valgte én av foreldrene da de var i Chile. 

Familie B:  

M: Barnet ville bare ha far. Tvinna seg til han. Klamra seg veldig. Dette ble verre og 

verre for meg spesielt og for det andre barnet vårt.  

 

Avvisning  

Psykiater Joachim Haarklou (2006) hevder at barn som opplever et tap av en omsorgsperson 

kan oppfatte dette bruddet som en avvisning. Har barnet i tillegg opplevd å måtte omplasseres 

én eller flere ganger, kan det føre til ytterligere forvirring hos barnet. Et barn som ikke føler at 

dets grunnleggende behov blir oppfylt, kan reagere med sinne, frustrasjon og fortvilelse. 

Denne følelsen av avvisning og påfølgende reaksjon gjennom sinne, lagres hos barnet. Ifølge 

Haarklou (2006) utgjør disse lagrede erfaringene barnets sensomotoriske hukommelse. 

Barnets kropp husker å ha gjennomgått disse opplevelsene, men er ikke i stand til å kunne 

snakke om det. Senere vil barnet forsøke å gjenskape disse indre arbeidsmodellene når det 

reagerer med sinne og avvisning ovenfor én eller begge adoptivforeldrene. Et foreldrepar 

forteller at barnet allerede ved overlevering på barnehjemmet klamret seg til far og ikke ville 

ha noe med mor å gjøre. Avvisningen av mor gjorde det svært vanskelig for henne. 

Familie B: 

M: Så prøvde vi å trille bil med barnet og da begynte det med en gang. Det som 

skjedde da var at barnet ble veldig opptatt av far og støtte fra seg meg. Veldig avvisning.  
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Et ukritisk barn 

At barnet er ukritisk når det gjelder kontaktetablering kan fremkomme på ulike måter. Flere 

av adoptivforeldrene kunne fortelle at barna i den første tiden var svært ukritiske, de kunne 

vende seg mot en ukjent voksenperson som ga dem positiv oppmerksomhet. Dette er en 

prosess som adoptivforeldrene har jobbet mye med. De har hele tiden vært bestemte på at 

barna skal kunne danne tillit til andre voksne personer, men være i stand til å selektere hvem 

de kan føle trygghet og tillit hos. Derfor så de viktigheten av at kjernefamilien (mor, far og 

eventuelle søsken) var mye sammen i sitt eget hjem den første tiden. Sitatet nedenfor 

beskriver hvordan et av foreldreparene opplevde at barnet deres var ukritisk, men dette var 

felles for flere av informantene. 

Familie E: 

F: Vi var litt redde for at barnet var for sosialt. Det var veldig ukritisk. Nå er det nok 

litt mer redusert. Nå ser barnet på oss om det kan ta kontakt med nye mennesker.  

M: Tidligere gav barnet klem til hvem som helst. Så fikk vi beskjed om å skjerme så 

barnet skulle forstå forskjellen på familie, venner og ukjente. Det måtte vi jobbe med. 

 

Å sette seg på fanget til besøkende er en tilsynelatende positiv handling fra barnets side. 

Haaklou (2011) beskriver hvordan et barn med en såkalt udiskriminerende tilknytningsstil 

kjennetegnes ved at barnet både er blidt og hyggelig. De blir ofte kjent med mange 

mennesker. Som sitatet over viser, er en vanlig handling blant disse barna å sette seg på fanget 

til besøkende. Umiddelbart oppfattes denne oppførselen som positiv og gir en indikasjon på at 

barnet både er tillitsfullt og uredd. Atferden er derimot et tegn på at barnet har en 

tilknytningsproblematikk. Barnet er ikke godt nok knyttet til sine nye omsorgspersoner, og de 

blir derfor ikke brukt som en trygg base av barnet.  

Familie A: 

M: I begynnelsen kunne barnet gå litt til hvem som helst. Hadde du kommet for 

halvannet år siden hadde barnet kosa seg på fanget ditt. Da kunne barnet kommet bort 

og nesten vært med deg hjem. Men ikke nå. Barnet var veldig ukritisk. Nå er det veldig 

nær.  

 

”Det tok tid å bli kjent” 

Det er vanskelig for adoptivforeldrene å forestille seg hvordan barnet vil reagere når de møtes 

for første gang. Felles for de fleste adoptivforeldrene er at de følte seg forberedt. Med det 
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menes det at de hadde tenkt nøye gjennom hvilke situasjoner som kunne oppstå og var 

forberedt på at utfordringer ville komme. Flere fortalte ivrig om hvor positivt overrasket de 

ble over at tilknytningsprossesen forløp så rolig som den gjorde.  

Familie E: 

M: … Alt gikk jo så veldig greit, egentlig. Vi har blitt forberedt på alt mulig, men jeg 

følte ikke de tingene var der. Klokka åtte sa barnet: ”Kan jeg få lov til å legge meg?”. 

Men det opplevde vi som koselig.  

 

En mor forteller hvordan barnet på et tidlig stadie knyttet seg til far og avviste henne totalt. 

Situasjonen som er krevende i seg selv, føltes mer vanskelig og komplisert fordi hun ikke 

hadde forutsett denne atferden til barnet sitt. Derfor var dette svært vanskelig for henne, siden 

det var hun som ble avvist. På tross av denne voldsomme avvisningen som vedvarte over tid, 

forteller også mor sin historie, slik at jeg er sikker på at hun hele tiden mestret å vise barnet 

sitt kjærlighet og ikke gi opp, selv om hun mange ganger fikk negativ tilbakemelding fra 

barnet gjennom dets handlinger.  

Familie B: 

M: Jeg hadde ikke forutsett det. Tenkt at det kom til å skje. Vi hadde ikke snakket 

veldig mye om sånne ting på forhånd. At barn kunne avvise den ene fullstendig. Jeg 

hadde på en måte … Hadde ikke vært innom den muligheten. 

 

Flere av foreldrene fortalte at de trengte tid for å bli ordentlig kjent med barnet. Selv om de 

følte seg komfortable i sin nye hverdag var det stadig nye situasjoner som dukket opp og som 

måtte håndteres. En familie opplevde tiden etter hjemkomst som vanskeligere enn den tiden 

de tilbrakte i Chile. 

 

Familie C: 

M: Det var kanskje den vanskeligste tiden, tenker jeg … For barnet knyttet seg veldig 

fort til oss. Og vi knytta oss jo på en måte til det. Men, når jeg ser det litt i ettertid 

eller ser tilbake, så brukte nok kanskje jeg mer tid til å knytte meg til barnet enn 

barnet brukte til å knytte seg til meg.  

5.2.2 Tilpasning  

Å tilpasse seg et nytt miljø kan være utfordrende og vanskelig enten vi er barn eller voksne. 

Adoptivbarn skal først bli kjent med sine nye foreldre og eventuelle søsken. Videre skal de bli 
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kjent med kulturen og samfunnet de skal leve i. De møter mange nye mennesker, skal 

opprette nye vennskapsbånd, og begynne i barnehage eller på skole. For å kunne innordne seg 

med slike store omveltninger, må barnet vanligvis vike fra de holdninger og vaner de har 

vokst opp med. Barn som sliter med tilpasning, kan reagere med handlinger som klenging, 

søvnproblemer eller oppmerksomhetssøking (Dalen & Sætersdal, 1992). Dette er ikke uvanlig 

i den første tilpasningsfasen. I sitatet under forteller en familie hvordan barnet likevel raskt 

fant sin plass i familien, blant venner og i skolesituasjon.  

Familie F: 

Barnet var lett å ha med å gjøre, et utrolig enkelt barn å forholde seg til både for 

voksne og andre barn. Dette har vedvart gjennom hele oppveksten. Barnet er en ener 

på alt det prøver på; var skoleflink, musikalsk, sosial, avbalansert, rolig og behagelig 

å være sammen med. Barnet ble også akseptert av eldre barn i leken. Det fant plassen 

sin i familien vår straks. Det var ingen bekymringer med barnet.  

 

Etter hvert som foreldre og barn blir mer kjent og trygge på hverandre, skapes det et forhold 

basert på tillit. Barnet skal etter hvert bygge mange slike tillitsforhold til andre utenfor 

kjernefamilien. I første omgang dreier det seg som regel om andre barn og voksne i 

barnehagen eller på skolen. Selv om barna har tilpasset seg godt i sitt nye hjem, kan det til 

tider være vanskelig å bli trygg og skape det samme forholdet på andre arenaer. En mor 

forteller hvordan barnet har tilpasset seg over all forventning til henne selv og mannen. Det 

har likevel den siste tiden oppstått ulike situasjoner i barnehagen.  

Familie E: 

M: Nå begynner det å komme litt ting. Utfordringer. Ikke her hjemme, men andre 

steder. Det fungerer ikke alltid i barnehagen. Noen ganger er det verre, andre dager 

er det bedre.  

F: Så er det når barnet blir sint. 

M: Kaster ting og biter tantene i barnehagen. Det er ikke bra.  

 

En vanlig oppfatning er at jo yngre barnet er ved separasjon fra sin biologiske mor, jo mindre 

skade vil det medføre barnets utvikling. Madeleine Kats (1997) hevder det motsatte. Jo yngre 

barnet er, jo mer sensitivt er barnet for en separasjon. En mor fortalte at de hentet barnet sitt 

da det kun var syv uker gammelt. Barnet har i oppveksten slitt med å tilpasse seg, både i 

sosial omgang med venner og på skolen. Dette fremkommer i sitatet under.  
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Familie F: 

Senere ble barnet gradvis mer frustrert over at vårt andre barn som var elleve 

måneder yngre hadde bedre motorikk enn det selv, løp fortere, var flinkere i fotball, 

lærte seg å sykle etc. og fikk venner lettere. Da kom barnet med drapstrusler til vårt 

andre barn og sparket og slo det. Dette vedvarte frem til barnet var i 13–14 års 

alderen. Barnet hadde ikke atferdsvansker utenfor familien og var godt likt av andre 

barn.  

 

Dalen & Sætersdal (1992) hevdet at jo høyere adopsjonsalder barnet har, desto større 

tilpasningsproblemer vil barnet potensielt kunne utvikle. Pruzan (1977) som selv er adoptert, 

er svært uenig, og har etter forskning kommet frem til at forholdet mellom adopsjonsalder og 

tilpasningsvansker ikke kan sees i sammenheng med hverandre. En mor forteller at barnet var 

seks år gammelt da det kom til Norge. På tross av en høy alder har ikke barnet hatt 

nevneverdige problemer med å tilpasse seg sin nye hverdag, med tanke på foreldrene, 

skolesituasjonen eller å få venner.  

Familie A: 

M: Barnet er utrolig smart og modent. Barnet tenker konsekvenser uten å vite at det 

tenker konsekvenser. Det er utrolig fascinerende. Barnet skjønner veldig mye. Det har 

knekt mange koder. Det er morsomt å se som barnet har blomstra. Særlig når barnet 

har hatt det så tøft som det har hatt det. At barnet har fått til ting og får til ting. 

Selvfølgelig har det kommet med at barnet har fått venner.   

5.2.3 Tilhørighet og tillit mellom foreldre og barn  

Å bli foreldre er et enormt ansvar. En skal imøtekomme barnets grunnleggende behov og ikke 

minst gi det omsorg og kjærlighet. Adoptivforeldrene har ansvar for at det utvikles en nær og 

kjærlig relasjon mellom seg selv og barnet. Flere adoptivforeldre forteller at de opplevde at 

barnet ble sterkere jo mer de kunne kommunisere med hverandre. Stern m.fl. (2000) hevder at 

en nybakt mor eller far vil oppleve at forholdet til barnet vil mobilisere og sette spørsmålstegn 

ved tidligere erfaringer med intimitet og relasjoner til mennesker som står en nær. Med dette 

som bakgrunn er det sannsynligvis individuelle forskjeller i hvordan foreldre vil oppleve og 

beskrive følelsene de har overfor barna sine. De følelsesmessige båndene mellom foreldre og 

barn dannes ved at foreldrene har evne til å identifisere seg empatisk med barnet, og at de 

øyeblikkelig er i stand til å forstå hvordan barnet har det. Gjennom denne forståelsen utvikles 

relasjonen, og foreldrene blir bedre kjent med barnet sitt. Sentralt i relasjoner mellom 

mennesker står kommunikasjon. Samspillet mellom foreldre og barn er den første tiden preget 

av kommunikasjon med få eller ingen ord, slik at foreldre vil utvikle sin egen måte å 
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kommunisere med barnet på. Etter hvert som barnet blir flinkere til å uttrykke seg verbalt, vil 

nok mange foreldre oppleve at relasjonen blir tettere og nærere.  

Det er ikke uvanlig at barnet trenger tid på å tilpasse seg sin nye hverdag. I denne pågående 

prosessen skal det dannes tillit og en følelse av tilhørighet mellom adoptivforeldrene og 

barnet. I sitatet under beskriver en far at det tok lang tid før de med sikkerhet kunne 

konstatere at barnet fullt og helt følte seg som en del av familien.  

Familie B: 

F: Det var vel ganske lenge jeg var usikker på hvor godt tilknytta barnet var til oss 

etter at vi kom hjem. Jeg tror det tok et par år før jeg var sikker på at det virkelig følte 

seg hjemme her. Jeg syntes det tok litt tid før barnet viste veldig tydelig med handling 

at det ville til oss. Men barnet kom jo til oss, men vi lurte litt på om det var fordi det 

ikke hadde noe trygt alternativ eller i hvor stor grad det var oss.  

 

Tilhørighet og trygghet er viktige faktorer for at barnet skal utvikle seg språkmessig. Lek er 

en aktivitet som ikke krever verbal tale for at den kan gjennomføres. Barna kan få en sterk 

følelse av tilhørighet gjennom lek. Både SENAME og PRI oppfordrer foreldre til å leke med 

barnet sitt helt fra de møtes for første gang. De ser på denne handlingen som mer 

betydningsfull for enkelte barn enn at foreldrene kan noen få ord og fraser på spansk. En mor 

forteller i sitatet under hvordan mannen hennes fra første stund har vært den lekne av dem, og 

hvordan dette har ført til hans nære kontakt med barna.  

 Familie A: 

M: Han er den fødte pappa, da. Helt fra da barnevernet var her så var han den lekne, 

ned på gulvet med dem, en veldig nærhet og de elsker det. Han er flink til å gi og å 

være til stede hos ungene … Vi utfyller hverandre. Det gir en helhet.  

 

Adoptivforeldrene har hele tiden vært tydelige på at barnets behov for trygghet og omsorg har 

vært prioritert. De ser en nær relasjon mellom dem selv og barnet som en stor 

påvirkningsfaktor for barnets videre utviklingsmønster. Språket er en av hovedkomponentene 

som barnet skal tilegne seg relativt raskt. Det er stor enighet blant adoptivforeldrene at 

språklig kommunikasjon har ført dem nærmere barnet sitt. De presiserer at kommunikasjonen 

var god i fasen før barnet kunne uttrykke seg på norsk, men at forholdet mellom dem er blitt 

gradvis sterkere etter at de kunne snakke samme språk. Tidligere kommuniserte de med svært 

få ord, men foreldrene evnet å kommunisere med barnet på sin egen måte. Til tross for denne 

enigheten blant foreldrene, kom individuelle forskjeller til syne med tanke på foreldrenes 
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beskrivelser av sine tanker og følelser overfor barnet sitt. Stern m.fl. (2000) hevder at 

følelsesmessige bånd mellom foreldre og barn dannes gjennom foreldrenes evne til å 

identifisere seg med barnet på en empatisk måte. Foreldrene må være i stand til å sette seg inn 

i barnets situasjon og forstå hvordan barnet har det. Klarer foreldrene å forstå barnets 

situasjon, vil det utvikles en relasjon mellom dem som fører til at de blir kjent med hverandre.  

5.2.4 Forskjellige barn – ulikt språklig utgangspunkt 

Barnets kognitive og språklige utvikling påvirkes av forhold før adopsjonen fant sted. 

Faktorer som kan ha innvirkning på prosessen, er forhold i fødelandet, rundt graviditet, fødsel 

og barnets første levetid. Alt dette virker inn på barnet både fysisk og psykisk (Dalen & 

Rygvold, 2004; Miller, 2005). Derfor er det vanskelig å fastslå med sikkerhet eksakt hvilke 

påvirkningsfaktorer som preger deres språklige utviklingsprosess.  

I de nordiske landene defineres barn som er blitt adoptert etter fylte tre år som sent adopterte 

barn. Disse barna besitter en spesiell form for tospråklighet, hvor det første språket barnet er 

oppvokst med glemmes. For adopterte barn som har kommet sent til Norden fra land i Asia, 

Sør-Amerika eller Øst-Europa har denne form for tospråklighet vist seg å være et potensielt 

problem i forhold til innlæring av et nytt språk. Vil barnets opprinnelige språk ha innvirkning 

på det nye språket barnet skal tilegne seg både muntlig og skriftlig? (Høgsberg & Buch-Illing, 

2012, s. 129-130).  

Mange av barna har et relativt godt utviklet språk når de blir adoptert. De er i en alder hvor de 

har utviklet seg intellektuelt og kan uttrykke seg godt på spansk. Disse barna har en tendens 

til å lære seg det norske språket raskt. Det er imidlertid viktig at de blir stimulert til å uttrykke 

seg på norsk. Flere informanter forteller at barna hadde en stor språklig utvikling den første 

tiden de var i Norge. Alle barn er unike individer som utvikler seg ulikt, alt etter sine psykiske 

og fysiske forutsetninger. De utenlandsadopterte barna kommer derfor til et nytt land med 

ulikt språklig utgangspunkt (Dalen & Rygvold, 2004; Scott et al., 2008).  

Det er vanlig at barn lærer språk uten at de er avhengige av noen form for formell læring. De 

er heller ikke avhengige av en bevissthet om språkets underliggende logikk for å tilegne seg 

nye ord og setninger (Rygvold, 1999). Barn uten spesielle problemer tilegner seg vanligvis 

språk i løpet av få år. Dette er gjennomgående for barn generelt, ikke bare i Norge. 

Språktilegnelsen finner sted uavhengig av intelligens og uten formell instruksjon (Simonsen 
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& Christensen, 2000; Smith & Ulvund, 1999). Barnets språklige utvikling henger sammen 

med dets kognitive utvikling (tankeutviklingen). Språket er en integrert del av barnets 

kognitive, sosiale og emosjonelle utvikling (Dalen & Sætersdal, 1999; Dalen & Rygvold 

1999). Alle områder påvirker hverandre gjensidig. Utvikling skjer i interaksjon med miljøet 

rundt barnet (Wirkola, 1999). Forskere er ikke enige om det er en spesifikk språklig evne som 

fører til barnets språklige utvikling, eller om utviklingen er en integrert del av et barns mer 

kognitive utrustning. Noen barn avviker fra den ovennevnte språktilegnelsen. Som det neste 

sitatet viser, hadde barnet et dårlig utgangspunkt i og med at det bare kunne si noen få ord da 

det var tre år gammelt. I dag, to og et halvt år senere har barnet et overraskende godt språk. 

Barnet har mestret å tilegne seg ferdigheter innen uttale som veldig mange barn sliter med.  

Familie B: 

M: Barnet snakker veldig bra. I språk ligger det kjempe godt an. Barnet har lært seg 

sj-lyd, s-lyd og f-lyd som mange andre strever med lenge. Barnet hadde full kontroll 

på det veldig fort og det er veldig rart. Men det er mange ting det ikke får til som 

forklaringer. Abstrakte ord er vanskelig.  

 

Det er store individuelle forskjeller i hvor raskt adoptivbarna tilegner seg det norske språket. 

En familie hentet barnet sitt da det var ca. åtte måneder gammelt. Barnet var født med åpen 

gane og hadde gjennomgått én operasjon i Chile. Flere operasjoner skulle gjennomføres i 

Norge etter hvert som barnet vokste opp og utviklet seg. I starten slet barnet derfor med 

uttalen, men jevnlig trening sammen med mor har ført til at dette forsvant etter hvert som 

barnet vokste opp. 

Familie D: 

M: Barnet var født med åpen gane og hadde derfor vanskeligheter med uttale. Likevel 

skrek det mamma allerede etter at vi hadde hatt barnet i en uke i Chile. Vi øvde mye 

på lyder. Jeg hadde en øvingssekvens jevnt og trutt fra barnet var åtte måneder. 

Blåsing i sugerør, forming av lepper etc. Vi begynte i musikkbarnehage sammen da 

barnet var ett år. Det var perfekt for lyder. Fra barnet var ett år kom ord for ord. 

Barnet var nysgjerrig og ivrig.  

 

Noen barn har et begrenset ordforråd. Understimulering eller andre psykiske årsaker kan ha 

hindret barnet i å utvikle seg på lik linje som jevnaldrende barn. Det kan være utfordrende for 

adoptivforeldrene å ta tak i språksituasjonen dersom barnet knapt kan kommunisere på sitt 

opprinnelige språk. En mor forteller hvordan barnet gikk fra å nesten ikke ha ordforråd på 

spansk til å snakke norsk idet de kom til Norge.   
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Familie B: 

M: Barnet sa jo nesten ingenting i Chile. Det snakket veldig lite spansk. Selv om 

barnet var tre år så kunne det kanskje fem-seks ord. Nesten ikke ordforråd. Vi så jo at 

alle snakket med barnet og det smilte og lo og var helt med, men det svarte ikke. 

Barnet kunne sol, måne, tante og sånt. Men da vi kom til Norge på flyplassen så 

begynte det å si enkelte norske ord. Så det var veldig spesielt egentlig. Da ble ting 

veldig annerledes. Men det ligger bak andre barn som er seks år.   

 

Barn som nesten ikke snakker sitt eget morsmål, kan i mange tilfeller likevel forstå mye av 

det som blir sagt selv om de ikke er i stand til å uttrykke seg verbalt. I følgende sitat er mor 

sikker på at barnet var blitt fortalt at det skulle bli adoptert av en familie fra Norge. Selv om 

barnet med stor sannsynlighet ikke har sagt noe særlig til psykologene eller de ansatte på 

barnehjemmet, viste dets holdninger og handlinger at det var forberedt.  

Familie C: 

M: Barnet hadde ikke så veldig mye språk. Det hadde ca. 15–20 aktive spanske ord 

med litt dårlig uttale. Men det forsto jo sannsynligvis veldig mye mer enn det kunne si. 

De hadde klart å formidle mye til barnet. 

 

Eksemplene over viser hvordan barn som har hatt minimalt med språklig utvikling i løpet av 

sine første leveår, kan mestre overgangen til et nytt språk på en bedre måte enn man kunne ha 

forestilt seg. De har tilegnet seg språket raskt og har, med tanke på deres korte tid i Norge, et 

rikt ordforråd. Barna ligger fremdeles etter i forhold til jevngamle barn, men det er ikke 

unaturlig ettersom de kom til Norge da de var over tre år gamle.  

5.2.5 Nonverbal kommunikasjon 

Kommunikasjon innebærer ikke bare verbal tale. Mennesker har opp gjennom tidene funnet 

måter å kommunisere med hverandre på uten å kunne snakke samme språk. Gestikulering, 

ansiktsuttrykk og andre former for kroppsspråk kan gi sterke uttrykk for hva et menneske 

ønsker å formidle. Det essensielle med nonverbal kommunikasjon er hvordan et menneske 

kan uttrykke følelser uten noen form for tale. Følelsene kan vises gjennom uttrykk for redsel, 

glede, avsky, forakt eller interesse. Store deler av den ikke-verbale kommunikasjonen er 

kulturavhengig, og det kan derfor være vanskelig for foreldre og barn å forstå hverandre. 

Likevel er det viktig å beherske nonverbale kommunikasjonsformer når en ikke snakker et 

felles språk. I det følgende sitatet beskriver en far hvordan de raskt måtte sette grenser selv 

om barna ikke forsto hva de sa når de snakket på norsk. Så fort det ble uenigheter, slo barna 
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hverandre i stedet for å snakke seg ut av uenighetene. En kombinasjon av norsk tale og 

nonverbal kommunikasjon fra foreldrenes side førte til at barna raskt endret seg. Eksempelet 

viser hvordan evnen til å kommunisere nonverbalt er en viktig del av et individs kompetanse 

på det kommunikative plan.  

 

Familie A: 

F: Ikke minst å lære dem å håndtere konflikter. For dem var det om å gjøre å slå 

hardest. 

 

Ulike former for nonverbal kommunikasjon er svært viktig for barnet, særlig i tidsperioden 

hvor de har få forutsetninger for å kommunisere på norsk. Denne typen kommunikasjon har 

stor betydning for barnets videre utvikling med tanke på deres videre språkutvikling 

(Söderbergh, 1979).  

5.2.6 Kroppsspråk   

En naturlig kommunikasjonsform mellom individer som ikke snakker samme språk, er å ta i 

bruk kroppsspråket. Kroppsspråket kan også fortelle noe om sosial identitet og helsetilstand.  

Flere informanter forteller at dette var spesielt nyttig den første tiden. Vi mennesker slutter 

aldri å benytte oss av kroppsspråk, og for mange mennesker er det en stor del av hvordan de 

kommuniserer. Dette  er tilfelle selv om de kommuniserer med mennesker som snakker 

samme språk som dem selv. Et tydelig kroppsspråk kan gi klare retningslinjer for hva en 

person synes om en sak, hva han/hun ønsker å gjøre, hvilket humør de er i etc. Flere 

informanter forteller at kroppsspråket til barnet har hatt stor betydning for dem i 

kommunikasjonsprosessen. Særlig i tilfeller hvor barnet har hatt et begrenset ordforråd, 

kommer det frem at kroppsspråket har vært avgjørende for at de umiddelbart har kunnet 

kommunisere med hverandre. Sitatet nedenfor viser at kroppsspråk har vært og er en stor del 

av familiens kommunikasjonsmønster. Barna bruker fremdeles kroppsspråket svært aktivt, og 

adoptivforeldrene tolker til tider mye basert på barnas ansiktsuttrykk.  

Familie A: 

M: Ja, jeg følte at vi forstod hverandre ganske fort. Vi brukte kropp og ting, noen ord 

og setninger. Det var masse kroppsspråk. Det er det vi fortsatt ser på i forhold til 

mimikk, øyne og uttrykk.  
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For enkelte barn kan kroppsspråket være en tryggere og enklere måte å uttrykke seg på enn å 

ta i bruke verbal tale. Bloom & Lahey (1978) beskriver ulike former for avvikende 

språkutvikling hos barnet. Problemer med språkutviklingen kan komme til syne ved at barnet 

har vanskeligheter med å lære seg ord, og heller erstatter dem med gester eller kroppsspråk. 

Selv om et barn kan uttrykke seg verbalt, formidler han eller hun hva det ønsker gjennom 

andre former for kommunikasjon, som for eksempel peking. I sitatet nedenfor forteller en mor 

hvordan barnet deres ofte tyr til nonverbal kommunikasjon selv om det kan uttrykke seg 

verbalt.  

Familie C:  

M: Barnet hadde et ekstremt tydelig kroppsspråk. Det var beskrevet at barnet ikke 

hadde lyst til å snakke. Barnet brukte kroppsspråk så det holdt. Det hadde det gjort på 

barnehjemmet. Og det gjør det i og for seg i dag også. Barnet skravler som en foss 

innimellom, mens andre ganger vil det ikke si noe. Da bare peker det. Barnet klarte 

veldig tydelig å formidle hva det ville og det har ikke vært noe problem.  

 

Om kroppsspråk tolkes feil, kan det forårsake undring, forvirring og misforståelser mellom 

barnet og den voksne. Barnet kan bli fortvilet over at det ikke forstår eller feiltolker signalene 

som blir gitt. En mor forteller hvordan hun syntes det var vanskelig å tolke blikket til barnet. 

Familie B:  

M: Vi kunne se usikkerhet i øynene til barnet. Jeg kunne sette meg ned og si ”kom!”, 

men barnet stod og vurderte og var usikker på om det skulle komme eller ikke. Nå 

opplever jeg ikke det i det hele tatt. Nå tror jeg barnet er helt sikker på at det er her 

det hører til.  

 

For barnet kan det være vanskelig å skille det språklige fra det ikke-språklige den første tiden 

i Norge. Begge komponenter er nødvendige i en fullverdig kommunikasjonsprosess. Derfor 

bør ord og tale sees i sammenheng med ikke-verbale kommunikasjonsformer. Tolkninger av 

barns ytringer må sees i lys av den sosiale sammenhengen ytringen står i. Kroppsspråket kan 

tas i bruk uavhengig av talespråket. Det kan også brukes sammen med tale ved at det 

forsterker hva som blir sagt. I slike tilfeller formidles budskapet gjennom både gester og ord 

(Allwood, 1979). 
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En handling kan si mer enn ord 

Frustrasjon og sinne kommer ofte frem gjennom fysiske handlinger hos et barn. Barnet kan 

slå, sparke, bite eller ødelegge leker eller møbler. En vanlig reaksjon er at barnet blir snakket 

til og forklart hva som er akseptabelt og ikke. Men det er ikke alltid at det er ord som skal til 

for at barnet skal bli roligere. Dette kommer tydelig frem i sitatet under.  

Familie A: 

M: Når det var frustrasjon og sinne var det bare å vise nærhet. Man trenger ikke å si 

så mye … Jeg ser jo det når de går inn i tunnelen nå, det hjelper ikke å si noe. Først 

bare roer vi dem ned. Kjenner at de blir roligere, da kan man snakke. Da kan man 

begynne å få respons.  

5.2.7 Hvor mye forstår barnet av det som blir sagt? 

I den første tiden kan det være vanskelig for foreldrene å vite hvor mye barnet faktisk forstår 

av det som blir sagt og gjort. Arnquist (1993) hevder det er store forskjeller mellom å kunne 

produsere språk og forstå språk. Språkproduksjon kommer til syne ved at barnet kan si navnet 

på personen på fotografiet. Dalen & Sætersdal (1999) hevder at et adoptert barns 

språkvansker vil kunne ramme barnets språkforståelse. Ofte blir barns språkutvikling knyttet 

til barnets alder og ikke dets funksjonsnivå. Dette kan føre til et misforhold mellom språklige 

krav og barnets forutsetninger for å kunne oppfylle kravene. Tankene som kommer til uttrykk 

i sitatet nedenfor deles av flere av foreldrene. Foreldrene har i ettertid innsett at barnet/barna 

ikke har forstått så mye som de trodde på et tidligere tidspunkt. 

 

Familie A: 

M: Jeg vet ikke om de hadde så godt utviklet språk. Det har jeg skjønt litt sånn i 

etterkant … Det kom når de begynte på skolen.  

 

Hvis barnet har et svært begrenset ordforråd, kan det være vanskelig for foreldrene å vite om 

barnet fullt ut forstår betydningen av det den voksne sier og gjør. Hvis barnet ikke er i stand 

til å bekrefte og gi tilbakemelding til foreldrene, vanskeliggjør det kommunikasjonen mellom 

foreldrene og barnet. Sitatet som følger gir innblikk i en families erfaringer fra dere første tid 

sammen med barnet her hjemme i Norge. De har i ettertid blitt oppmerksomme på at flere av 

barnets handlinger og reaksjoner kan ha vært en konsekvens av at det ikke har forstått hva 
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som er blitt sagt. Sitatet jeg har valgt ut er langt, men jeg syntes det gir et fint innblikk i en 

families erfaringer, samt deres refleksjoner. 

 Familie B: 

F: Det var jo en tilpasningsprosess for oss på flere måter. Vi skjønte så dårlig til å 

begynne med, tror jeg. Vi oppfatta at barnet av og til var ekstremt oppsetsig og ulydig. 

Så skjønte vi ikke hvorfor det oppførte seg som det gjorde. Først senere har vi skjønt 

at barnet antageligvis ikke har forstått hva vi har bedt det om. Vi har satt altfor høye 

krav. Da har barnet blitt frustrert og så har det gått i ball for barnet. Og det går nok 

ekstra lett i ball for barnet for det har konsentrasjonsproblemer og mye større 

problemer med å oppfatte ting og forstå dem enn barn på samme alder. Særlig da 

barnet var ny hos oss var det veldig store problemer. Barnet var nesten på 

spedbarnsstadiet på enkelte oppgaver. Det skjønte vi ikke for barnet var jo så stor i 

kroppen og kunne være sterk. Vi var nok veldig urimelige på mange måter og det 

skapte mange konflikter. 

 

I den første perioden etter hjemkomst kan det fort oppstå misforståelser. Det er for mange en 

del av prosessen med å lære seg et nytt språk. Både barnet og adoptivforeldrene kan misforstå 

eller føle seg misforstått. Barnet kan reagere med sinneanfall og gråt når de opplever at de 

ikke blir forstått. Barnet som blir beskrevet i sitatet under er fremdeles i den prosessen at det 

lett misforstår og feiltolker verbale og fysiske handlinger. Sitatet viser hvordan barnet 

reagerer når det misforstår et annet barn eller en annen sine handlinger. 

Familie B: 

F: … Hvis du for eksempel dulter bort i barnet, kan det tolke det som et angrep 

istedenfor et uhell. Da kunne det bare slå tilbake.  

 

For at barnet skal tilegne seg det norske språket, må adoptivforeldrene begynne å 

kommunisere med dem ved å snakke norsk. Ved å ta i bruk nonverbal kommunikasjon som 

peking i en kombinasjon med uttale av navnet på tingen de peker på, vil barnet relativt raskt 

huske flere av disse ordene. Barna vil etter hvert koble gjenstandene til ordet/navnet på 

tingen. For flere av familiene har dette vært en viktig del av læringsprosessen i hjemmet. 

Barnet som blir beskrevet i sitatet nedenfor, hadde et begrenset vokabular da det kom til 

Norge. På tross av minimalt med verbal kommunikasjon i Chile har det på overraskende kort 

tid lært seg norsk. Mye av den positive utviklingen er takket være adoptivforeldrenes 

bevissthet rundt innlæring av nye ord. De har ikke latt barnet få det det har ønsket ved å bruke 

ikke-verbale kommunikasjonsmåter.  
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Familie C: 

M: Barnet har et godt utviklet språk. Kusinen min er helsesøster og hun leste gjennom 

papirene før vi reiste. Hun ble veldig imponert over at barnet begynte å snakke så pass 

fort som det gjorde. Men vi jobbet veldig mye med det. Måtte på en måte prøve å si 

jus, melk etc. Altså måtte prøve å si noe. Fikk det ikke automatisk ved å peke på ting.  

 

5.2.8 Språklige utfordringer 

Dalen & Rygvold (2008) hevder at drøyt halvparten av de utenlandsadopterte barna har et 

tilsynelatende aldersadekvat norsk språk i løpet av det første året i Norge. Flesteparten av 

utenlandsadopterte barn har en god språklig mestring, men ikke alle. De hevder at nærmere en 

tredjedel av barna strever med språket på en eller annen måte. Det er som nevnt vanskelig å si 

noe konkret om årsaken til vanskene, men en konsekvens av deres livshistorie kan være at de 

har med seg mindre språklig bagasje til det nye landet (Dalen & Rygvold i Befring & Tangen, 

2008). Barnets alder på adopsjonstidspunktet og følgende språkvansker har flere ganger blitt 

sett i sammenheng med hverandre. Det er imidlertid ingen håndfaste bevis som bekrefter at 

det er et tilfelle (Dalen & Rygvold, 2004). Et barn kan synes å tilegne seg og mestre det 

norske språket med tanke på ordforråd. Men etter hvert som den språklige utviklingen pågår 

kan ulike former for språkvansker komme til syne. Det neste sitatet viser hvordan et barn 

sliter med å forstå forskjellen på kjønn.  

Familie C: 

M: Vi merker at barnet ikke skiller på kjønn. Barnet sier ho om han og han om ho. Det 

blander barnet sammen. Forhåpentligvis skjønner barnet det selv, at det ikke er riktig. 

Jeg merker at det er en del. Barnet snakker nok litt utydelig. Og når det da i tillegg 

ikke sier riktig kjønn så er det mange som ikke forstå hva det mener. Så vi har snakka 

en del om det så barnet vet. 

 

Som nevnt tidligere i oppgaven, har barn ulikt språklig utgangspunkt. Årsakene kan være 

knyttet til barnets tidligere oppvekst, men det er ikke en nødvendighet. Et barn kan fra fødsel 

eller tidlig av  ha en diagnose eller hemninger som gjør at det møter flere utfordringer når det 

skal lære å snakke. Barnet som blir beskrevet i sitatet under hadde åpen gane da det ble født. 

Mor forteller at det som i utgangspunktet var et potensielt hinder for uttale og tilegnelse av 

ord, likevel ikke har påvirket barnet negativt.  
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Familie D: 

M: Barnet har alltid vært knyttet til oss og det har vært flink til å uttrykke seg, også 

språklig. Barnet har ikke vært tilbakeholden språklig sett til tross for leppe-gane-

spalte. Det har tatt det som en utfordring og lært. Barnet har hatt en jevnlig utvikling 

og et bra ordforråd. Det kunne lese og skrive før skolestart.  

5.2.9 Hvilken betydning har barnets alder for dets språklige utvikling? 

Ved flere anledninger har det vært forsket på hvor viktig barnets adopsjonsalder er for barnets 

videre utvikling. Både foreldre og fagfolk deler oppfatningen om at jo yngre barnet er når 

adopsjonen gjennomføres, jo større sannsynlighet er det for at barnet vil få en god og positiv 

utvikling. De konkluderer med at de ser en tendens til økning av språklige problemer i 

sammenheng med adopsjonsalder. De påpeker imidlertid at det er flere tilfeller hvor barn som 

blir adoptert som spedbarn, utvikler språklige vansker (Dalen & Sætersdal, 1999). Språklige 

vansker avhenger ikke av barnets alder alene. Det er andre faktorer som også er av betydning. 

Faktorer som kan ha innvirkning, er barnets fysiske helse før adopsjonen, om barnet har vært 

mye alene uten særlig voksenkontakt og stimuli, samt hyppige separasjoner fra tidligere 

omsorgspersoner (Dalen & Sætersdal, 1999; Miller 2005). Tre av barna i mitt utvalg var 

under ett år da de kom til Norge, tre barn var i alderen to-fire år og de siste tre barna var seks 

år gamle.  

En av grunnene til at det er vanskelig å stadfeste årsaken til at barna utvikler språklige 

problemer, er at vi vet lite om barnets fortid (Miller, 2005). Felles for mange av mine 

informanter er at de sitter igjen med inntrykk av at de har mottatt den informasjonen de 

trengte om barnet før de reiste til Chile. En av familiene forteller at informasjon om barnets 

fysiske og psykiske tilstand gjorde at de fikk forberedt seg på hvordan de skulle håndtere 

ulike situasjoner som kunne oppstå. Barnet hadde bodd på barnehjemmet fra fire måneders 

alder, og de følte derfor at barnehjemmet hadde fulgt utviklingen det meste av barnets levetid. 

De opplevde at lite stimuli og grensesetting var en del av årsaken til at barnet deres ble 

beskrevet som et problembarn med raserianfall. Derfor var de veldig bevisste på grensesetting 

umiddelbart etter første møte med barnet.  

Familie C: 

M: Vi satte grenser med en gang og gikk aktivt inn og var foreldre fra den første 

dagen. Det virker som om det har lønt seg. Og det gjorde at barnet ga seg. Altså, det 

kan fremdeles være skrekkelig sint, men det hadde på en måte et skuespill rundt det å 

være sint. 
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5.2.10  Å kommunisere på norsk fra første stund 

Flere av foreldrene snakket norsk til barna fra første dag. Barna som ble adoptert før de var ett 

år gamle, kunne ikke uttrykke seg på spansk, og det var derfor naturlig at foreldrene snakket 

til dem på norsk fra de hentet barnet. Adoptivforeldrene forteller at barnet raskt kunne si 

mamma og pappa. En mor forteller at barnet sa mamma allerede den første uken de var 

sammen i Chile. En annen mor forteller at barna raskt snakket norsk etter at de kom tilbake til 

Norge.  

Familie F: 

Barnet kommuniserte med blikk og kroppsspråk inntil det begynte å snakke (norsk). 

Språket kom gradvis til forventet tid. Vårt andre barn snakket ikke spansk da vi fikk 

det. Barnet begynte gradvis å snakke norsk straks vi kom hjem (var 13 md. da). Det 

hadde ingen problemer med språkutviklinga.  

 

Det er ikke uvanlig at barn som blir adoptert føler seg ferdig med sitt ”gamle” liv og er åpne 

for sitt nye liv med nye foreldre. Barna legger sin tidligere tilværelse bak seg, og det 

innebærer også deres opprinnelige språk. Sitatet som følger viser dette.  

Familie A: 

F: De var jo veldig innstilt på å lære norsk tidlig. Gikk fort over til å snakke norsk seg 

imellom også. Det gikk veldig fort.  

5.2.11  Foreldrenes språklige kompetanse i spansk 

Det var store variasjoner i spanskkunnskapene til mine informanter. Men ett fellestrekk var at 

de aktivt brukte ordbøker for å supplere det de allerede kunne. Grunnen var at de ville 

forhindre eller oppklare mulige misforståelser med barnet ved å snakke spansk. De kunne 

også forklare barnet betydningen av norske ord og uttrykk, og vise hvordan barnet/barna 

skulle uttrykke seg på norsk.  

Spansk som inngangsport til det norske språket 

Etter at familien er tilbake i Norge, er en av hovedutfordringene til barnet å tilegne seg det 

norske språket. Flere av informantene tok i bruk det spanske språket i en overgangsfase før 

barnet fullt ut mestret sitt nye språk. En familie snakket spansk sammen med barnet sitt den 

første tiden etter at de kom hjem fra Chile. Dette delvis fordi det dermed var enkelt å forstå 
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hverandre og for å unngå misforståelser. Adoptivforeldrene er glad for at de mestret språket 

såpass godt i tilknytningsfasen.   

Familie E: 

M: Vi snakket mye spansk.  

F: Barnet så på tv, barne-tv og sånn. Barnet tolka jo mye ut ifra det som skjedde. Så 

sa vi hva ting het.  

M: Før så leste vi på norsk og oversatte til spansk. Nå leser vi nesten bare på norsk 

F: Jeg tar meg i å si noen setninger på spansk.  

 

I dette tilfellet var det ingen store problemer for adoptivforeldrene og barnet å kommunisere 

med hverandre. Barnet tilpasset seg likevel adoptivforeldrene hvis det var spanske ord og 

uttrykk foreldrene ikke forstod. Fernández og Zavala, psykologer i SENAME, har erfart at 

barn har endret kommunikasjonsform for å være i stand til å snakke med adoptivforeldrene. 

Det kan skje ved at barnet snakker saktere, repeterer ord det bruker eller bruker kroppsspråket 

aktivt for å formidle det de ønsker. Dette kommer frem i sitatet under. 

Familie E: 

M: Var det noe vi ikke forstod, så ble ikke barnet frustrert. Vi prøvde å få barnet til å 

forklare. Så var det frem med den lille ordboka vår. 

 

Det aktuelle barnet har hatt en normal utvikling selv om familien har prioritert å snakke mye 

spansk sammen. Et halvt år etter at barnet kom til Norge har det god språklig forståelse og et 

godt ordforråd.  

Familie E: 

M: Nå snakker vi sånn som vi snakker til deg til barnet og så ser vi bare om det forstår 

eller ikke. Noen ganger så spør vi så gjengir barnet på spansk og viser at det har 

forstått. Det har kommet flere setninger den siste tiden, korrekt bøying og alt. Det er 

ganske imponerende.  

 

Ingen av informantene ga uttrykk for at de snakket flytende spansk, men de mente likevel at 

de kunne kommunisere og stille barnet spørsmål de ønsket svar på. De er sikre på at de har 

unngått misforståelser, siden de gjensidig forstod hverandre. En av de viktigste fordelene ved 

å ha lært seg spansk, var at foreldrene kunne fortelle barnet hva som skulle skje. Likevel 

forteller adoptivforeldrene at de gjerne skulle ha kunnet enda mer spansk. Årsaken til dette er 

at de etter hvert har fått et større behov for å snakke om ting av litt mer alvorlig karakter.  
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Familie E:  

M: Vi har jo vært veldig heldige. Jeg følte det var tilstrekkelig. Nå føler jeg at det 

kunne vært mer. Når vi snakker om mer alvorlige ting, problemer. Kan du fortelle 

hvorfor du føler sånn? Hva kan du gjøre for å løse dette? Da føler jeg at jeg kommer 

litt til kort.  

 

Familien var overbevist om at en gradvis overgang fra spansk til norsk ville føre til at barnet 

tilegnet seg det nye språket bedre. Adoptivforeldrenes språkkunnskaper har vært en viktig 

faktor i arbeidet med å skape trygghet hos barnet. Barnet ble fortalt i forkant hva som skulle 

skje, og erfarte at det stemte. En far deler sine tanker rundt det å reise til Chile uten å ha 

forberedt seg i form av språkkurs i forkant. 

Familie E: 

F: Jeg tror jeg hadde blitt frustrert hvis jeg ikke kunne noe spansk. For min egen del. 

Og for å ta vare på barnet. Du vil jo yte det beste du kan og forstå hva barnet vil. Hvis 

du ikke forstår en dritt … 

M: Jeg tror at vi kunne såpass mye spansk har vært veldig viktig.  

 

Flertallet av mine informanter kunne som sagt uttrykke seg på spansk i form av enkle ord og 

setninger. Spansktalende land har forskjellige dialekter og uttale som kan gjøre 

kommunikasjonen vanskelig selv for dem som snakker språket til en viss grad. Inntrykket til 

informantene er at chilenere snakker fort, noe som kompliserer språkforståelsen. Hos 

chilenere er artikulasjonen litt lengre bak i munnen, og dette gjør at uttalen blir annerledes og 

litt utydelig. I tillegg har barn et annet ordforråd. En far opplevde at barnet ikke ga tegn til å 

forstå når han snakket til det. Han har i ettertid gjort seg opp flere tanker om hvorfor de ikke 

klarte å kommunisere med hverandre.  

Familie B:  

F: Jeg snakker ikke så godt spansk så jeg tror ikke det gjorde utslaget. Jeg klarte ikke 

å kommunisere med barnet på spansk. Jeg fikk ikke noe tegn på at det forstod meg, så 

det ga jeg opp rett og slett. Antakelig var det vanskelig for barnet for jeg snakker 

veldig gebrokkent og dårlig. Et annet tonefall, ordvalg og fullstendig feil grammatikk. 

Da tror jeg barnet ble så forvirra at det ikke skjønte bæret.  

 

Flere av informantene hadde svært begrensede spanskkunnskaper. De har kun benyttet seg av 

ordbok i forkant av hentereisen. Slik ble de kjent med noen ord som de regnet med at de ville 

få bruk for. For noen av informantene har det vært vanskelig å reise til Chile uten å ha lært 

seg språket i forkant. Andre sitter igjen med følelsen av at det ikke har vært noe stort tap for 
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dem at de ikke kunne kommunisere med barnet fra første stund. Representantene fra 

SENAME presiserer viktigheten av at adoptivforeldrene leker og er villige til å kommunisere 

med barna på tross av at de ikke snakker samme språk. Uavhengig av språket vil det 

sannsynligvis oppstå en positiv kontakt mellom dem. Barna har ofte evnen til å forstå mye av 

det som skjer rundt dem selv om ikke adoptivforeldrene snakker språket. En annen far gir 

uttrykk for at han ikke har følt det som noe hinder eller følt seg mindre knyttet til barna sine 

på tross av at mor kunne litt spansk, mens han selv ikke kunne noe.  

Familie A: 

F: Nei, jeg føler ikke det. Jeg var ute i bassenget med barna. Fikk den kroppslige 

nærheten. For når de var sinna og det var fighter i leiligheten tok jeg dem på fanget 

og snakket norsk til de. Det virket som de forstod hva jeg mente.  

5.2.12  Bør barnet oppmuntres til å beholde det spanske språket? 

Det er ikke uvanlig at adoptivbarn mister sitt morsmål i løpet av det første året i sitt nye 

hjemland. Dette forekommer også i familier hvor foreldrene snakker barnets morsmål (De 

Geer, 1992). For foreldrene som ikke har gått på språkkurs i regi av Adopsjonsforum, kan det 

være vanskelig å forstå hva barnet ønsker å formidle på spansk. Et begrenset ordforråd gjør 

det vanskeligere for foreldrene å være bidragsytere til at barnet skal beholde det spanske 

språket (De Geer, 1992). Skal barnet opprettholde og videreutvikle spansken, er det avhengig 

av aktiv språktrening. For familiene er det ikke nødvendigvis enkelt å komme i kontakt med 

andre familier som har barn som snakker spansk. Derfor glemmer mange av barna språket sitt 

relativt fort. En familie har vært svært bestemt på at barnet deres skal fortsette å snakke 

spansk og videreutvikle språket sitt dersom de kommer i kontakt med voksne som er 

spansktalende. De har allerede erfart at barnet har stagnert i utviklingen av det spanske 

språket etter at de kom hjem til Norge. Foreldrene antar også at barnet har tilegnet seg en del 

ord og uttrykk gjennom å snakke med adoptivforeldrene som ikke snakker spansk flytende. 

De er overbevist om at barnet vil føle en tilhørighet og kanskje også i større grad fortrolighet 

med andre mennesker som snakker spansk, siden dette er språket barnet foreløpig uttrykker 

seg best på.  

Familie E: 

M: Vi vil jo at barnet skal beholde spansken. Vi håper at vi kommer i kontakt med et 

chilensk miljø. Det vil være en utrolig lettelse for barnet å komme til noen som forstår. 

 



 

82 

 

I 2005 utførte Gindis en undersøkelse med barn i alderen fire til åtte år som er adoptert fra 

Russland. Resultatene viser at allerede etter tre til seks måneder var barna svakere i sitt 

morsmål. Videre undersøkelser viste at ett år etter adopsjonen reagerte ikke barna på 

kommandoer som ble gitt på deres opprinnelige morsmål (Geren, Snedeker & Ax, 2005). 

Denne utviklingen kom også til syne i mine samtaler med flere av informantene. En mor tror 

at den store omveltningen som har foregått etter at de forlot Chile førte til at barna raskt 

glemte å snakke på spansk. Likevel ser hun det som sannsynlig at barna vil reagere når de 

hører andre snakke spansk rundt dem.   

Familie A: 

M: Vi skal til Spania til sommeren. Jeg tror barna vil skjønne veldig mye av det som 

blir sagt, men at ikke de kan svare. Tenkemåten og alt er forandret.  

 

En annen mor er enig i sitatet over, og poengterer at barnets hverdag er blitt totalt annerledes 

enn det barnet var vant til i Chile. Å tilpasse seg sin nye hverdag er en altoppslukende 

prosess. 

Familie B: 

M: Det er så stort skifte, jeg tenker at barnet blir så fokusert på sin nye hverdag at de 

nesten bevisst prøver å glemme ting. 

 

Oppsummering 

Fra innledningen husker vi at problemstillingen stilte spørsmål om viktigheten av at 

foreldrene snakker spansk. Funnene tyder på at spanskkunnskaper hos adoptivforeldrene ikke 

må være til stede for at de skal oppleve en positiv tilknytning til barnet sitt. Utvalget er 

begrenset, men det er grunn til å tro at det er en klar fordel å kunne kommunisere med barnet 

på spansk i en overgangsfase under hentereisen og i de første ukene. Språkferdigheter hos 

foreldrene antas å være viktigere for dem som adopterer barn som er i skolealder enn for dem 

som adopterer barn i treårsalderen. Det fremkommer også i studien at adoptivforeldre knytter 

tette bånd med barnet sitt uten å snakke spansk. Adoptivforeldre som utstråler trygghet og 

viser oppriktig interesse for barnet gjennom kroppsspråk (blikk, fysisk kontakt) og ikke minst 

gjennom lek, har vist seg å ha satt det umiddelbare behovet for språkkompetanse litt i 

skyggen. Språkkunnskaper hos foreldrene er absolutt en positiv faktor, men mest sannsynlig 

ikke avgjørende for om foreldrene oppnår en umiddelbar og god tilknytning til barnet sitt.  
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5.3 Det sosiale aspektet 

Ved å diskutere det sosiale aspektet beveger vi oss ut av familiesfæren og ser nærmere på 

språkets betydning i det sosiale feltet. Begrepet sosialisering kan forstås som muligheten til å 

tilegne seg spillets regler, altså både skrevne og uskrevne regler og normer barnet må forholde 

seg til. Det kreves av barnet at det er i stand til å utføre bestemte komplekse handlinger i 

interaksjon med andre. Samtidig kreves det også at barnet skal kunne reflektere over 

samværet og justere seg til andre barn og deres forventninger (Høgsberg & Buch-Illing, 2012, 

s. 105). Dette er til tider vanskelig for mange barn, også for dem som ikke er adopterte. 

Adoptivbarn har imidlertid en ekstra utfordring ved at de sannsynligvis har vært vant til å leke 

under andre forhold enn barn i Norge. 

5.3.1  Utvikling av sosial kompetanse 

Adoptivforeldre blir rådet til å være hjemme med barnet så mye som mulig den første tiden 

etter at de er tilbake i Norge. I de fleste tilfeller har enten mor eller far permisjon som strekker 

seg over flere måneder. Barnet skal få tid til å bli ordentlig kjent med sine nye foreldre. Derfor 

er det sterkt anbefalt at ikke venner og bekjente tilbringer for mye tid hos den nye familien. I 

denne perioden dannes samspillet mellom barnet og foreldrene. Bruner (1983) hevder at 

barnet er avhengig av påvirkning og hjelp fra en voksen for å kunne utvikle seg.  

Alle familiene poengterer at barnas omgang og sosialisering med andre barn har vært viktig 

for deres eget barns utvikling. Individer har behov for påvirkning fra andre mennesker for å 

være i stand til å utvikle seg. Informantene poengterer at det er barna selv som skal ha æren 

for sin positive utvikling. Likevel sitter de selv igjen med følelsen av å ha vært sterke 

bidragsytere til at barnet har utviklet seg som det har.  

5.3.2 Sosial omgang med andre barn 

Flere av barna har gjennom barnehage og skole utvidet sin sosiale sfære ved å måtte 

sosialisere seg med andre barn. Haarklou (2011) hevder at adopterte barn har et særskilt 

behov for å tilbringe mye lengre tid i hjemmet for å knytte seg til sine omsorgspersoner. En 

mor har lest mye av Haarklou, og er enig i mye av filosofien hans. Likevel vurderte hun og 

mannen det som viktig at barnet fikk delta i lek sammen med andre barn i barnehagen.  
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Familie A: 

M: Stikk i strid mot alles råd tok vi barnet litt i barnehagen som ligger tvers over her. 

Det var bare noen timer i uka så barnet skulle bli kjent med andre barn. Men barnet 

var veldig lite der borte, var stort sett hjemme med meg. Det var der noen timer 

innimellom.  

 

På tross av Haaklous anbefalinger om at adoptivbarn skal tilbringe ekstra mye tid i hjemmet 

og helst unngå barnehager, mener moren at det har vært nødvendig med barnehage for at 

barnet skulle kunne lære seg å omgås andre barn. 

Familie B: 

M: Vi har følt at det har tatt lang tid for barnet å lære seg å være sammen med andre 

barn … Den sosialiseringen som har skjedd i barnehagen tror vi er kjempe, 

kjempeviktig. Der er det så mange forskjellige barn, så forskjellige uttrykk og måter å 

være på som jo er det verden består av, ikke sant? 

 

Alle informantene hadde etter en viss tid latt barnet så smått begynne i barnehage. De 

presiserte at dette ikke var lange, fulle dager, men de følte et behov for å forberede barnet på 

sosial omgang med andre barn, noe som igjen påvirker barnets språklige utvikling.  

 

Familie D: 

Da barnet var to år begynte det i barnehagen. Klart at det har noe å si for 

språkutvikling. Barn kommuniserer og lærer fort av hverandre om de liker å delta i 

det sosiale liv.  

5.3.3  Språkmessig eksplosjon gjennom lek 

Lek har tidligere i oppgaven blitt beskrevet som en aktivitet som er svært nyttig når barnet 

ikke har språk, eller har et svært begrenset ordforråd. Lek blir sett på som morsomt og 

aktiviserende for både voksne og barn. Lek stiller ikke krav til verbal kommunikasjon, men 

det er naturlig at barna etter hvert begynner å si ord til hverandre. For et barn som skal lære 

seg et nytt språk, er det vanligvis enklere å forstå andre jevnaldrende eller yngre barn enn å 

forstå voksne som snakker mer avansert. Barna har en tendens til å uttrykke seg med enkle 

ord og setninger. Derfor tar det ikke lang tid før barn i samspill med hverandre sier de samme 

ordene. Slik bygger barna opp språket sitt. Lek som i utgangspunktet ikke krever noen ord 

fører ofte til at språket eksploderer. Dette ble bekreftet av alle informantene i studien. 
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Familie A: 

M: Barnet fikk bestekamerater, språket eksploderte fra det begynte og frem til jul. Ble 

liksom en i gjengen. Barnet fant rollen sin og tok koden i forhold til andre barn. 

Barnet har vokst veldig på det.  

 

Barn som av ulike årsaker henger etter i språkutviklingen, har en tendens til å leke med barn 

som er i samme situasjon som dem selv eller barn som er yngre. Her får barnet en større 

mestringsfølelse enn når de er med jevnaldrende. Beskrivelsene som kommer frem i sitatet 

under, deles av flere av adoptivforeldrene. 

Familie C: 

M: Barnet henger stort sett med gutter og ofte gutter som har en svakhet i forhold til 

språk. Blant annet én med ikke-norske foreldre og et annet adoptivbarn. Nå vet jeg 

ikke hvordan språket er til det andre adoptivbarnet, men de er også sammen med ei 

jente som har et hørselsproblem. Så barnet er ikke først og fremst sammen med de 

barna som snakker godt norsk. Jeg har tenkt at det kan ha noe med hverandre å gjøre. 

På en måte er halvannet år forsinkelse ganske mye når du er fem år. Da har du språk 

som en tre og et halvt-åring.  

5.4 Tid og oppfølging 

5.4.1 Å trenge litt ekstra tid 

Barnet kan ha behov for litt ekstra tid uavhengig av om adoptivforeldrene kan spansk eller 

ikke. Det er ingen skam at barnet ditt trenger tid til å tilpasse og utvikle seg. Adoptivbarn har 

allerede opplevd tap av omsorgspersoner. Tilknytning er en relasjonsprosess mellom barnet 

og dets adoptivforeldre. Omsorgen fra adoptivforeldrene er helt nødvendig for barnets 

psykiske utvikling (Høgsberg & Buch-Illing, 2012). To par med adoptivforeldre kunne 

fortelle at de i forkant av adopsjonen fikk forespørsel om de ville adoptere et barn med en 

diagnose eller hvor det var beskrevet at barnet hadde ulike former for tilpasningsproblemer. 

Dette medførte at adoptivsøkerne måtte tenke seg godt om før de eventuelt takket ja til å 

motta akkurat dette barnet. Det var viktig for dem å reflektere over hvilke ekstra utfordringer 

som ville kunne oppstå, og om de ville kunne håndtere potensielle vanskeligheter og 

konflikter. Det var aldri et alternativ for dem å takke nei til å adoptere det aktuelle barnet. Det 

fremkommer i sitatet nedenfor at begge adoptivforeldrene på forhånd hadde bestemt seg for at 

de skulle ha faste rammer og regler helt fra de møtte barnet sitt. 
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Familie C: 

M: Vi visste at vi fikk et barn som hadde raserianfall. Tenkte at her må vi begynne å 

sette grenser relativt med en gang. Og det gjorde vi. Vi gikk på en måte aktivt inn og 

var foreldre kanskje til og med første dagen. 

 

Det er helt naturlig at adoptivbarn trenger tid for å tilpasse seg sin nye tilværelse. Det er 

derfor også sterkt anbefalt at barnet er mye hjemme sammen med adoptivforeldrene den første 

fasen etter hjemkomst. I enkelte tilfeller har barnet behov for mer tid enn det som er vanlig. 

Barnet som beskrives i sitatet nedenfor, er et eksempel på dette. Misforståelser fra barnets 

side, usikkerhet og mangel på ord for å uttrykke følelser og tanker gjorde at både 

adoptivforeldrene og barnet var usikre på hverandre.   

Familie B: 

M: Vi tror at barnet ikke skjønte så mye av det vi sa før lenge etter det vi trodde. Det 

trengte mer tid … Det er ikke sånn at vi har misforstått hverandre hele tiden, men vi 

ser at noen av episodene hadde med det å gjøre. Det tror jeg kan være en blanding av 

å ikke ha forstått og en blanding av usikkerhet. Nå er det ikke sånn lenger i det hele 

tatt, nå har vi jo skjønt mye mer av hva barnet trøbler med. Hjelp til å finne litt ut av 

det.  

5.4.2 Behov for økt oppfølging 

Adoptivforeldre som gruppe kjennetegnes ved at de er ressurssterke mennesker som lever et 

stabilt liv. Informantene har vært svært aktive og opptatt av barnas prestasjoner. Men 

adoptivforeldrene er avhengig av andre voksenpersoner som kan bidra med deres kompetanse 

og veiledning på de områder barnet måtte ha behov for. I de tilfellene der det har vært 

nødvendig, har adoptivforeldrene etablert kontakt med offentlige instanser som for eksempel 

pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT). Noen foreldre forteller at de i tiden etter 

hjemkomsten har oppdaget at barnet med stor sannsynlighet vil ha behov for ekstra 

tilrettelegging og veiledning i barnehage/skolesituasjon.  

Tre av familiene kunne fortelle om allerede oppdagede vansker hos barnet i forkant av 

skolestart. Et av barna var prematurt og hadde tilbrakt mye av sin første levetid på sykehuset, 

for så å bli flyttet direkte til barnehjemmet frem til det ble adoptert. En virkning av å være 

prematur, er at barnet i dag sliter med konsentrasjonsvansker. 

Familie B: 

M: Barnet har vært på utredning og vi er blitt mye bedre kjent med hverandre. Det 

betyr at barnet forstår oss og vi forstår det mye bedre enn da. Barnet er i tillegg født 
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altfor tidlig, så det har på en måte det som mange barn har som er så prematur får, 

vanskelig for å konsentrere seg. 

 

Hos en annen familie kom ikke barnets atferdsvansker til syne før barnet fikk søsken. Et nytt 

barn i familien førte til at det første barnet gradvis ble mer urolig. Foreldrene ønsket derfor 

etter hvert at barnet skulle utredes.  

Familie F: 

Barnet ble mer urolig etter at vi hadde hentet vårt andre barn. Vi fikk utredet barnet 

for mulig ADHD ved seks års alder selv om barnet var et sedat og rolig barn i mange 

situasjoner. 

 

Et av barna er svært aktivt og sliter med språket på tross av at det klarer seg fint i det daglige. 

Adoptivforeldrene har likevel vært svært observante og tatt kontakt med PPT for å få hjelp, 

både med tanke på utredning, men også veiledning og hjelp når barnet skal begynne på 

skolen. Barnet skal nå utredes for om hun har føtalt alkoholsyndrom (FAS). Føtalt 

alkoholsyndrom (FAS) er en medfødt tilstand som skyldes mors inntak av alkohol under 

svangerskapet. FAS er betegnelsen på de alvorligste tilstandene hvor fosteret har forandret 

utseende, er veksthemmet og har påvisbar hjerneskade. Men alkoholen kan også ha en rekke 

skadelige effekter på fosteret hvor skaden ikke er like tydelig. Det kan vise seg gjennom 

lærevansker, hyperaktivitet o.l. Slike forandringer kalles FAE – føtal alkoholeffekt. FAE 

forekommer nok langt hyppigere enn FAS (Norsk helseinformatikk, 2010).  

Familie C: 

M: Vi vet ikke, men vi har testa barnet og det har vært gjennom PPT systemet. 

Halvannet år forsinket språkutvikling kan jo stemme sånn omtrent med da vi hentet 

det. Det kan jo være at barnet rett og slett har et annet utgangspunkt i 

språkutviklingen. Det kan jevne seg ut. I ettertid, over tid så tror jeg det jevner seg ut. 

Uansett, det kommer jo bare litt senere i mål. 

 

Sitatet under viser hvordan lærevanskene ble synlige etter at barnet begynte på skolen. Barnet 

har trengt mye hjelp og oppfølging fra både adoptivforeldrene, lærere og pedagoger ved 

skolen. På tross av at barnet gjennom hele sin skolegang har vært avhengig av tett oppfølging, 

har ikke dette hindret barnet i å utvikle seg til å bli en positiv og livsglad person.  
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Familie F: 

Barnet har også dysleksi og trengte tilpasset opplæring og mye hjelp med leksene 

gjennom hele skoletiden og ut videregående. Barnet har fremdeles tydelige ordens- og 

organiseringsvansker og trenger hjelp av oss med økonomi og praktiske ting. Barnet 

er likevel en stolt, glad og utadvent person i dag.  

5.4.3 Utsatt skolestart – et alternativ? 

Å begynne på skolen medfører at det stilles nye krav til barnet. Dette gjelder også på det 

språklige plan. Språklige svakheter hos barnet kan først komme til syne etter at barnet har 

begynt på skolen. Hos noen barn forsvinner ulike former for språkvansker med alderen, mens 

for andre barn blir det mer synlig i skolesituasjonen. De fleste barna til informantene mine var 

under skolealder da de ble adoptert til Norge. Et fåtall skulle ha begynt på skolen samme året, 

men startet året etter på grunn av viktigheten med å tilpasse seg i familien. Flere 

adoptivforeldre har til felles at barna har begynt eller skal begynne på skolen selv om de ikke 

var/er skolemodne.  

 Familie F: 

Barnet ble mer ukonsentrert og impulsivt i den alderen og var ikke skolemoden, men 

begynte på skolen seks år gammel likevel for å unngå å komme i samme klasse som 

vårt andre barn året etter. Finmotorikken var dårlig og barnet hadde forsinket 

utvikling på flere områder. Barnet hadde ikke atferdsvansker av betydning på den tida, 

men ble en del sint og frustrert, var hardhendt og rotete og ødela lett utstyr i hjemmet 

som for eksempel fjernstyringer til TV og plukket fra hverandre ting. 

 

Det er både fordeler og ulemper ved å holde et barn hjemme lengre enn det alderen tilsier. 

Barnet kan utvikle seg mye på et år og sannsynligvis være mer modent om foreldrene velger å 

utsette skolegangen ett år. På den andre siden har de fleste barn gått i barnehage før de 

begynner på skolen. Her har de et nettverk med andre barn som de kan dra nytte av om de 

begynner på skolen samtidig. Da vil barnet ha et nettverk fra før, og kanskje kan den 

tryggheten hjelpe dem i skolesituasjonen. Adoptivforeldrene til barnet i sitatet under har vært 

gjennom en prosess hvor de nøye har vurdert utsatt skolestart eller ikke.   

 Familie B: 

M: Vi har diskutert utsatt skolestart, men har endt opp med at barnet begynner nå. 
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6 DRØFTING  

I kapittel fem ble funnene mine presentert. Den foregående presentasjonen og analysen ga et 

innblikk i informantenes historier og refleksjoner rundt deres rolle som adoptivforeldre, med 

tanke på tilknytning og språk. Noen av funnene ble drøftet i forhold til eksisterende teori og 

empiri. I dette kapitlet vil temaene bli knyttet ytterligere sammen gjennom videre 

teoretisering og drøfting. Som vi husker, er studiens problemstilling som følger: 

Hvor viktig er det for tilknytningsprosessen og barnets språklige utvikling at 

adoptivforeldre snakker språket i barnets opprinnelsesland? 

Temaene som drøftes beskriver særegne forhold som er knyttet til språkets påvirkning i den 

første tiden i adoptivfamilier. Informantenes utgangspunkt og deres bevisste valg om å 

adoptere et større barn drøftes i lys av motivasjon- og mestringsteori, og betydningen dette 

har for tilknytningsfasen. Videre drøftes ulike utfordringer knyttet til adoptivbarnets språklige 

utvikling, og til slutt hvilken innvirkning adoptivbarnets etablering av sosial kompetanse har 

for dets språkutvikling.  

drøftingsspørsmålene er som følger: 

F1 Hvordan opplever adoptivforeldre at kunnskap / manglende kunnskap i spansk 

påvirker deres kommunikasjon med barna? 

F2 Hvor relevant opplever adoptivforeldrene at språket har vært for den umiddelbare 

tilknytningen / første fasen mellom foreldre og barn? 

F3 Hvilken rolle har barnets språklige kompetanse for tilknytningen mellom 

adoptivforeldrene og barnet? 
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6.1 Bevissthet – mestring – kompetanse 

6.1.1 Et annet utgangspunkt 

Gjennom bearbeidingen av datamaterialet kom det frem at motivasjonen for å adoptere var 

gjennomgående høy. Informantene føler seg privilegerte med tanke på at de har fått ett eller 

flere etterlengtede barn, selv om det tok tid. I modellen ”Mestringens vilkår” trekker 

Sommerchild (1998) inn Antonovskys komponenter forståelse, håndterbarhet og 

meningsfullhet som avgjørende for å oppleve sammenheng i tilværelsen. Under punktet ”å 

møte og mestre motgang” skriver hun at alle mennesker kan møte motgang, men komme 

styrket ut av den hvis utfordringen blir sett på som overkommelig. Dette er i samsvar med 

erfaringene til informantene i studien. Tidligere negative tanker og erfaringer med barnløshet 

er blitt byttet ut med positivitet. De har fått erfare opplevelsen av kontinuitet og mening 

(Lundby, 1998). Dette kan sees i forhold til Antonovskys mestringsteori som fokuserer på 

helsefremmende tiltak som kan være med på å fjerne, dempe eller lette stressorer 

(Antonovsky, 2000). Forutsigbarhet må være til stede for at det kan skapes forståelse. For å 

håndtere en situasjon og finne gode løsninger, er en avhengig av en viss balanse. Delaktighet 

vil føre mennesker til følelsen av meningsfullhet, en må være delaktig for å få utbytte og 

oppnå følelse, og unngå likegyldighet (Antonovsky, 2000). Gjennom forutsigbarhet har 

informantene sett viktigheten av å kunne fokusere på nåtid og fremtid. Oversikt gjør det 

enklere å planlegge tiden fremover, samtidig som de har erfart at deres videre ønsker for 

fremtiden er oppnåelige og realistiske.  

Livserfaring ser ut til å ha stor betydning for adoptivforeldrene. Det fremkom under 

intervjuene at som godt voksne var de innstilt på et barn med høy alder. Informantene 

beskriver hvordan de var forberedt på utfordringer som ville kreve mye av dem som foreldre. 

Barnets spesielle bakgrunn var hovedårsaken til at adoptivforeldrene følte et større behov for 

forberedelse. Kravet fra myndighetene i Chile om språklige ferdigheter var en ekstra 

utfordring i forberedelsesprosessen. De ser en positiv sammenheng mellom livserfaring, 

motivasjon og mestring. For å forstå mestring, er det nyttig å forstå motivasjon. Foreldrene 

var realistiske, motiverte, beherskede og trygge i foreldrerollen. Utfordringer og krevende 

situasjoner har og vil forekomme, men tryggheten i foreldrerollen gir dem en ekstra ro til å 

håndtere utfordringene etter hvert som de oppstår. Adoptivforeldrenes livserfaring fremmet en 

tilknytningsprosess mellom barnet og dem selv. Tidligere kunnskap og erfaringer ble tatt i 
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bruk i arbeidet med å rette oppmerksomheten mot barnets behov. Adoptivforeldrenes 

livserfaring førte til tryggere forhold innad i familien som igjen påvirket 

tilknytningsprosessen positivt. Trygghetsfølelsen i foreldrerollen ga dem følelsen av mestring. 

Da ble det lettere for barnet å komme inn i en selvforsterkende mestringsprosess. 

Adoptivforeldrene syntes selv at de behersket foreldrerollen på en tilfredsstillende måte og at 

de har kommet styrket ut av vanskelige situasjoner. Grunnet en indre trygghet turte de stå i 

konflikter og uoverensstemmelser med barna. Selv om barnet til tider skrek og var vanskelig å 

kontrollere, hadde de hele tiden troen på at de ville finne gode løsninger. I uttalelsene 

fremkommer det at adoptivforeldrene er avhengige av å gå utenfor situasjonen og gjøre 

mestringen større. Trygghet hos adoptivforeldrene gjør dem til flinkere veiledere i 

mestringsprosessen. De har gjennom erfaring lært å komme videre i livet.  

Intervjumaterialet viser tydelig hvordan motivasjon og forberedelse var nøkkelelementer for 

tilknytning hos de adoptivfamiliene som adopterte barn med særskilte omsorgsbehov. 

Familiene var løsningsorienterte, og mye av hverdagen var preget av lek med barnet. Lek 

inneholder nyttige funksjoner for både barn og voksne med tanke på sosialiseringsprosessen. 

Den bidrar til å utvikle et barnets personlige og kulturelle identitet. Barnet lærer seg å løse 

problemer og utforske situasjoner som oppstår i dagliglivet. Gjennom lek i grupper lærer 

barnet å samhandle med andre barn og ikke minst lære seg selv å kjenne (Lillemyr, 2001). I 

lek er barnet den bestemmende part og derfor en aktiv deltaker. Adoptivforeldrene fungerte 

som gode tilretteleggere i leken. Lek gir barnet følelsen av forutsigbarhet, og fører igjen til en 

positiv relasjon med adoptivforeldrene (Ersvik, Hesthamar & Rakstang, 2006b). Tidligere i 

studien kom det frem hvor viktig lek har vært for en far som ikke snakket spansk (jf. kapittel 

5.2.3.). Han opplevde lek som avgjørende for at barna skulle få tillit og dermed trygghet til 

han som farsfigur. Dette kan være en peker på at det finnes elementer som kanskje er 

viktigere faktorer enn det å ha et felles språk.   

Uttalelsene fra informantene viser at arbeidet til psykologene i Chile har hatt positiv 

innvirkning på barnet og gitt det større forutsetninger for å håndtere sin nye hverdag på en 

god måte (jf. kapittel 4.3). Tross stor aldersforskjell på barna og deres allerede ulike 

utgangspunkt, har barna gitt uttrykk for at de var klare for å få nye foreldre, bevisste på at de 

skulle reise til et annet land med fly og starte på nytt der. Forberedelsesprosessen i Chile var 

første steg på veien for barnet med tanke på hva som skulle skje videre i livet. Forståelsen av 

å starte på nytt og vite hva det ville innebære, ga barna en trygghetsfølelse som de bar med 
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seg i sitt møte med adoptivforeldrene. Motivasjonen hos barna har vært en sterk bidragsyter i 

tilknytningsprosessen til foreldrene.  

6.1.2 Adoptivforeldrenes språkferdigheter – en mestringsfremmende 

faktor 

En del av datamaterialet tyder på at det var en fordel for adoptivforeldrene å kunne litt spansk 

de første ukene. Flere av informantene fortalte om en veldig god start. Det ga dem muligheten 

til å kommunisere med barnet umiddelbart. SENAME og PRI bekrefter at de første ukene er 

avgjørende for interaksjonen mellom foreldrene og barna. Et felles språk hjelper til, slik at 

barnet umiddelbart får følelsen av å bli forstått og akseptert. Det får inntrykk av at 

adoptivforeldrene er motiverte og har gjort en innsats i forkant av møtet (jf. kapittel 4.3). 

Adoptivforeldrenes språklige kompetanse spiller en rolle i barnets dannelse av trygghet i sin 

nye familie når det får følelsen av å bli inkludert og sett i familien. Dette er nødvendig for 

barnet. Ut ifra et mestringsteoretisk ståsted åpner språket for mer delaktighet og 

forutsigbarhet. Adoptivforeldrene slipper å gjette hva barnet sier, og de slipper usikkerheten 

rundt det å ikke forstå språket.   

Resultater fra analysene viser at mestring har vært en viktig komponent for adoptivforeldrene 

i den første fasen. Mestring er evnen til å mobilisere krefter i møte med noe som virker 

utfordrende, og dette påvirker selvbilde og livskvaliteten. For noen av informantene har 

språkkurs vært med på å fremme deres mestringsfølelse. En indre motivasjon til å 

gjennomføre språkkurs skapte også en god mestringsforventning. Spanskkunnskapene ga dem 

tro på egne ferdigheter, og det bekreftes at de fikk en økt trygghet i å mestre språket. De 

beskriver den fantastiske følelsen av å kunne imøtekomme barnas behov for å bli hørt, 

forstått, sett og inkludert. Kursene gjorde adoptivforeldrene tryggere i foreldrerollen. De var 

svært sikre på at begge parter ville ha stor nytte av et felles språk i startfasen, og det viste seg 

at de fikk rett. Gjennom språket fikk adoptivforeldrene muligheten til å påvirke situasjonen i 

større grad.  

Studien viser at adoptivforeldrene ikke er avhengige av et felles språk i startfasen for å få en 

umiddelbar kontakt med barnet sitt. Mestring foregår på flere arenaer, og adoptivforeldrene 

uten språkkurs ga uttrykk for at de fikk en sterk følelse av gjensidig kontakt med en gang. 

Omsorg ble vist gjennom blikk-kontakt og kroppslig berøring, og mange av aktivitetene 

foregikk i form av lek. Både SENAME og PRI hevder at adoptivforeldrene bør leke med 
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barnet fra første gang de møtes. Denne handlingen kan være vel så betydningsfull som at 

adoptivforeldrene har lært seg noen få fraser og ord.  

Det er funn i denne undersøkelsen som tyder på at adoptivforeldrenes livserfaring har en 

positiv betydning for hvordan de opplever og håndterer å få barn. Livserfaringen gir dem et 

godt utgangspunkt til å møte utfordringer i adoptivforeldrerollen. Tidligere opplevelser av 

mestringsfølelse har gitt adoptivforeldrene et bedre utgangspunkt og potensial til fremtidige 

hendelser. I Antonovskys modell (2000) om salutogenese fokuseres det på hvordan mestring 

oppnås gjennom løsningsorienterte tilnærmelser til å håndtere utfordringer. Adoptivforeldrene 

har hele tiden hatt troen på at de innehar ressurser, kunnskaper og ferdigheter som har hjulpet 

dem frem til å finne egne løsninger. Bandura hevder i sin teori om mestringsforventning at 

motivasjon må være til stede for at mennesker skal ha tro på egen kunnskap og ferdigheter 

(Bandura, 2006). Informantenes uttalelser tyder på at de alle var drevet av en indre motivasjon 

til å adoptere og en positiv følelse av mestringsforventning. Språkferdigheter hos 

adoptivforeldrene har en viktig betydning i den aller første fasen, men jeg tolker det slik at 

andre ikke-språklige faktorer kan ha like stor betydning for barnets følelse av tilhørighet og 

trygghet. De adoptivforeldrene som evnet å leke mye med barnet på barnets eget nivå, 

inkluderte barna raskt inn i en mestringsprosess. Det er derfor grunn til å tro at 

adoptivforeldrenes spanskkunnskaper er nyttige, men ikke avgjørende for barnets fremtidige 

språkutvikling.  

6.2 Utfordringer knyttet til adoptivbarnets språklige 

utvikling 

6.2.1 Individuelt språklig utgangspunkt 

Barna som ble adoptert ved treårs alder eller senere, hadde et forsinket språk på 

adopsjonstidspunktet. Noen av dem hadde et utviklet språk, mens andre bare hadde noen få 

ord i sitt vokabular. Funnene tydeliggjør at barn er individuelle personer med ulike 

forutsetninger, og at det ikke er uvanlig med en stor spredning i språklige ferdigheter hos barn 

i samme aldersgruppe. Informantene har fått erfare at selv om barnet snakket spansk, hadde 

det ikke nødvendigvis et så godt utviklet språk som de antok i starten. Barna har likevel hatt 

en fin progresjon i språkinnlæringen. Adoptivforeldrene så det som utelukkende positivt at 

barnet hadde et så utviklet språk at de var i stand til å fortelle om tidligere hendelser, følelser 
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og tanker. For barna var språk et positivt element som ga dem trygghet i tilknytningsfasen til 

foreldrene.  

De barna som hadde et tilnærmet ikke-eksisterende språk, har hatt en uventet positiv 

utvikling. Rett etter at familiene var tilbake i Norge begynte barna å snakke norsk. De har i 

dag et godt talespråk, men svakere språkforståelse enn hva som er vanlig hos jevnaldrende 

barn. Informantene bekrefter at barna har en dårligere språkforståelse enn språkproduksjon 

(Dalen & Rygvold i Befring & Tangen, 2008). Barna behersker dagligspråket ganske bra, 

men vil med stor sannsynlighet slite med innlæring av skole- og skriftspråk som krever en 

større begrepsforståelse og grammatiske ferdigheter (Dalen & Rygvold i Befring & Tangen, 

2008). Den hurtige språkinnlæringen kan være en medvirkende årsak til at barnet ikke innehar 

nok kunnskap om språkets struktur (Dalen & Rygvold, 2004).  

Det er ikke enighet blant forskere hvorvidt det er barnets språklige evne eller dets kognitive 

begavelse som fører til et barns språklige utvikling. Språkkravet til de chilenske 

myndighetene fører til at adoptivsøkere er skjerpet med tanke på innlæring av spansk, som i 

seg selv er en god ting. Den kognitive utviklingen handler om å tenke, vurdere og løse 

problemer. Språkutvikling er en del av de kognitive ferdighetene, og utvikles i samspill med 

flere faktorer (Bunkholdt, 1994, s. 97). Gjennom prosesser som modning, aktivitet og sosialt 

samspill tilegner barnet seg erfaringer med andre mennesker. Dette fremmes når barnet er i 

positiv og trygg interaksjon med miljøet.  

Er den språklige utviklingen en del av barnets alminnelige kognitive utvikling, er det i tråd 

med politikken til SENAME og PRI. Viktigheten er ikke like stor dersom det er et frittstående 

element. Dette er en tung og fundamental debatt, og ut ifra studiens resultater kan jeg ikke 

med sikkerhet si hva som er årsaken til barns språkutvikling, men det er grunn til å tro at 

arbeidet til SENAME og PRI har stor betydning for barnets videre utvikling på det språklige 

plan.  

6.2.2 Samspill og dialog 

Det er vanskelig å skille mellom kommunikasjon, læring og sosialt samspill (Rygvold i 

Dalen, Rygvold & Tangen, 1999, s. 132). Det gjensidige forholdet mellom informantene og 

barna er viktig for den videre kommunikasjonens utvikling, og talespråket er det viktigste 

kommunikasjonsmidlet mellom mennesker. Adoptivforeldrenes oppgave er å registrere, tolke 
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og gi positive reaksjoner på barnets kommunikasjonsforsøk (Rygvold i Dalen, Rygvold & 

Tangen, 1999, s. 132). Barnet er avhengig av adoptivforeldrene for på best mulig måte kunne 

utvikle seg og oppdage sin nye verden. Er dialogen mellom adoptivforeldrene og barna 

positiv, virker den selvutviklende på barnet. Det forutsetter at den voksne er klar over hvilke 

behov barnet har innen informasjon, grensesetting og beskyttelse (Bae, 1996; Hafstad & 

Øvreeide, 1998). Adoptivforeldrene har vært tydelige på at det er de som skal sette 

premissene og er ansvarlige for å danne grunnlaget for samspill i familien. Faste rammer og 

grensesetting har for flere av informantene vært avgjørende fra første stund (Jf. kapittel 5.2.9).  

Familie A: 

F: Barna testa oss ut noe vanvittig i begynnelsen. Du har ikke vært foreldre før. Så det 

ble litt spinn med grenser. Vi fant jo ut at det viktigste vi gjør nå er grensesetting. Ikke 

minst å lære dem å håndtere konflikter. For dem var det å slå hardest.  

M: Slå hardest eller finne noe å slå med. Det hadde vi hver eneste dag, flere ganger 

om dagen hadde vi episoder som var nye og krevende og som måtte løses. Vi gjorde 

det samme hver eneste dag, enkle og trygge rammer som de forholdt seg til.  

 

Informantenes uttalelser kan sees i sammenheng med Hafstad og Øvreeide (1998), som 

hevder at relasjonen mellom foreldre og barn må ha en hierarkisk struktur for at den skal være 

utviklingsstøttende. Adoptivforeldrene er de som har makt og ansvar, og dette bør komme 

frem gjennom foreldrenes overordnede posisjon til barnet. Det er adoptivforeldrene som skal 

lede og sette grenser for barnet.  

Samtidig ble også viktigheten av nonverbal kommunikasjon vektlagt av flere informanter. 

Kroppsspråket er ikke bare et middel for å forstå barnet i den første fasen. I flere tilfeller er 

det kroppspråket som signaliserer og får frem barnets følelser. Bae (1996) fremhever 

viktigheten av at foreldrenes oppmerksomhet ikke bare må være rettet mot ordene. De må 

hele tiden være oppmerksomme på metakommunikative signaler som blikk, kroppsholdning 

og tonefall. Kroppsspråk suppleres etter hvert med norske ord eller ord fra barnets første 

språk (Rygvold i Dalen, Rygvold & Tangen, 1999, s. 132). En kombinasjon av verbal og 

nonverbal kommunikasjon danner grunnlaget for forståelsen av hva barnet ønsker å formidle 

når det kommuniserer (Schibbye, 1996). Kroppsspråk og kommunikativt samspill mellom 

adoptivforeldrene og barna viser at det letter kommunikasjonen. Resultatene indikerer at 

språk ikke er avgjørende for rammer som grensesetting. Det viser at til tross for språkets 

betydning innen samspill og kommunikasjon, fremkom det i studien at de adoptivforeldrene 

som ikke snakket spansk, mestret grensesetting i like stor grad som de med språkferdigheter. 
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Dette indikerer at språket alene ikke er den avgjørende faktor for samspill og dialog så lenge 

adoptivforeldrene evner å være aktive og tydelige med barnet.  

Adoptivforeldrene presiserer at barna er hovedårsaken til den gode tilknytningen innad i 

familien. I samspill med hverandre har barnet vist mestring på ulike arenaer. Flertallet av 

barna har hele tiden vært sosiale og åpne for å møte nye mennesker. Heggen & Øia (2005), 

fremhever at mestring på sentrale arenaer har en sammenheng med barnets positive 

selvoppfattelse. Jeg antar at grunnlaget for denne type mestring og selvoppfattelse hos barnet 

ble dannet i samarbeid med psykologene i Chile. Sosiale ferdigheter og mestring påvirker 

hverandre gjensidig, og sosiale ferdigheter er forutsetninger for mestring. Selv om det har tatt 

tid, viser barna i dag villighet til å samarbeide med adoptivforeldrene og er blitt mer bevisste. 

Dette har ført til større selvtillit og økt selvkontroll hos barnet.   

Informantene viste en imponerende evne til å håndtere egne følelsesuttrykk. Flere av barna 

har fortalt om tidligere erfaringer, og adoptivforeldrene uttrykker en bevissthet på at det 

sannsynligvis vil komme flere historier i fremtiden. Det er naturlig som foreldre å få 

reaksjoner når barnet forteller om vanskelige historier, men i slike situasjoner er det viktig at 

den voksne er innforstått med sine egne følelsesmessige reaksjoner (Øvreeide, 2000). 

Historiene til informantene viste deres modenhet og hvordan de klarte å skape trygghet og ro. 

At adoptivforeldrene viste at de hadde en indre ro, ser de som positivt i samspillet med barnet. 

De ser livserfaring som årsak til at de innehar disse viktige egenskapene. Refleksjon rundt 

egne opplevelser og reaksjoner gjør det enklere for adoptivforeldrene å skille hva som foregår 

i dem selv og hva som potensielt foregår i barnet (Bae, 1996). Følelsene hos den voksne skal 

ikke gjemmes bort eller kontrolleres, men det er viktig med en bevisstgjøring slik at de kan 

beherske de atferdsmessige uttrykkene.    

Jeg kan ikke med sikkerhet si hvilken påvirkning språket har for samspill og dialog mellom 

adoptivforeldrene og barnet. Informantene i denne studien utgjør en liten gruppe, men 

resultatene tyder på at språk er viktigere jo eldre barna er når de blir adoptert. Dette viser at en 

institusjonspolitikk med språkkrav blir for generell om den gjelder alle alderstrinn. Fem-seks-

åringer har et større behov for språklig kommunikasjon enn treåringer.   
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6.2.3 Tilknytning og tilpasning mellom foreldre og barn 

Alle informantene har bevisst skjermet barnet i hjemmet den første tiden, noe 

Adopsjonsforum hele tiden har vært tydelige på. Den språklige kompetansen barnet oppnår i 

hjemmet har stor betydning når det innlemmes i andre læringsarenaer og i samspill med andre 

mennesker. Innlæring av språk og sosiale koder påvirkes av hvor trygt barnet føler seg i 

hjemmet. Et trygt barn er mer mottakelig for ny kunnskap. Majoriteten av informantene 

opplevde at barnet raskt knyttet seg til dem, tatt i betraktning de store omveltninger barnet 

stod overfor. Ved flere av intervjuene skildret adoptivforeldrene den første fasen som en 

”solskinnshistorie”. De kunne fortelle at tilknytningsfasen som helhet gikk overraskende bra i 

forhold til hva de hadde forventet seg i forkant av hentereisen.  

Det er nesten litt tabu, derfor snakkes det ikke så mye om de adoptivforeldre som ikke får 

denne umiddelbare betingelsesløse kjærligheten til barnet sitt. Grøntoft (2002) hevder at flere 

adoptivforeldre opplever en form for skuffelse over barnet sitt i begynnelsen. En mor fortalte 

at hun trengte tid og fant det utfordrende at hennes tilknytning til barnet tok lengre tid enn hun 

var forberedt på. Det fremkommer i sitatet under.  

Familie B: 

M: Du kjenner ikke barna, historiene. Vet ikke hva barnet tenker. Jeg opplevde det 

med vårt andre barn også. Barnet ble jo født av oss, men det tok jo tid før jeg skjønte 

hvem det var. Jeg hadde det ikke sånn med det barnet heller, at jeg liksom elsket det 

når det kom ut av magen. Og ikke gjorde jeg det samme med dette barnet heller. Jeg 

har trengt tid på det. Lengre tid på det. Man skjønner det.  

 

Utrygghet hos barnet vanskeliggjør den videre prosessen med tanke på ny innlæring. Språklig 

utvikling blir påvirket av barnets følelsesmessige bånd. Dette gjør samspillet mellom 

adoptivforeldrene og barna mer komplisert. Informantene tolker barnas utrygghet som et 

resultat av at de ikke var sikre på sin tilhørighet til adoptivforeldrene. Flere av informantene 

ga eksempler på former for tilknytningsforstyrrelser (jf. kapittel 2.2.2 og 2.6) hos barnet. 

Ukritiskhet (jf. kapittel 5.2.1) var gjennomgående hos flere av familiene. Barna som har vist 

tegn på utrygg tilknytning i form av ukritisk atferd, var alle fylt tre år da adopsjonen fant sted. 

De hadde ikke lært å binde sammen følelser og relasjoner, og hadde derfor problemer med å 

regulere disse i takt med annen utvikling. Dette er en indikasjon på at det fremkommer oftere 

i adoptivfamilier. Det mest gjennomgående tegnet på utrygg tilknytning i studien, var barnas 

manglende kritiske evne. Selv om flere av barna den første tiden kunne gå til ”hvem som 
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helst” bare de viste vennlighet, har barna i senere tid blitt mer kritiske og trygge på 

tilhørighet. Dette er et resultat av at de har forstått hvem som er deres omsorgspersoner og en 

del av deres indre krets.  

Et barn slet med å tilpasse seg den nye hverdagen over lengre tid. Barnet handlet i en 

kombinasjon av å være klengete mot far og avvise mor. For mor føltes avvisningen urettferdig 

og far opplevde også situasjonen som slitsom og vanskelig.  

Familie B: 

M: … Jeg ble veldig fortvila, rett og slett. Og helt sånn rådvill. Husker at hun som vi 

snakket med i Adopsjonsforum sa at det var det aller beste som kunne skje for da 

hadde barnet den evnen til å knytte seg til noen. Det var ikke så lett å se den når du 

stod midt i det i et fremmed land … Jeg husker at jeg følte at det var forferdelig 

urettferdig. For det var vel kanskje jeg som hadde dratt denne prosessen mest. 

F: Det var vanskelig for meg også, faktisk. Ikke bare litt, men veldig, fordi at mor og 

vårt andre barn syntes det var så vanskelig at de måtte holde seg unna meg og barnet. 

Jeg gikk jo med barnet alene, de to andre avviste meg, så det var skrekkelig tungt rett 

og slett den første tiden. 

 

Tilknytningsprosessen inneholder verbal og nonverbal kommunikasjon. Flere av 

adoptivforeldrene snakket til barnet sitt på norsk umiddelbart, selv om barnet ikke hadde noen 

forutsetninger for å forstå hva som ble sagt. Informanter kunne fortelle at kroppsspråket 

spiller en stor rolle i det daglige selv om barna nå har et godt språk og kan uttrykke det de 

ønsker å formidle. Gjennom bearbeiding av datamaterialet kommer det frem at barnas nye 

livssituasjon og positive tilknytning er betydningsfull med tanke på videre utvikling og 

tilpasning. Trygghet og tilknytning fremmer språkutviklingen hos barnet. De tidligere 

erfaringene i livet som kan ha hemmet barnet på et tidligere stadie, er ikke like 

betydningsfulle.  

Lek kan påvirke språket positivt og fremme tilknytning og tillit mellom adoptivforeldrene og 

barnet. Barn med begrenset språk vil gradvis gjennom lek komme i dialog med andre barn og 

utvikle sitt språklige utgangspunkt. Aktiviteter som innebærer lek anbefales sterkt av 

SENAME og PRI (jf. kapittel 4.3). Lillemyr (2001) hevder at lek kan virke oppmuntrende og 

motiverende for barnet. I lek får barnet mulighet til å prøve og feile i en uforpliktende 

sammenheng som ikke virker skremmende. Alle barn vil ha nytte av å bli lekt med, både med 

tanke på sosial og språklig utvikling.   



 

99 

 

Resultatene fra analysene viser at barn med godt språk har et godt grunnlagt for ny 

språkinnlæring som igjen trygger dem i tilknytningsprosessen. Det har vist seg at barn med et 

lite eksisterende språk også kan ha stort utviklingspotensial når de tilegner seg norsk. De vil 

mest sannsynlig ha større utfordringer i overgangen fra et dagligspråk til skolespråk og 

skriftspråk. Kanskje viktigere enn språklig kompetanse er barnets motivasjon til å lære. Dette 

kan sees i sammenheng med de forberedelsene som ble gjort med barnet i Chile. Betydningen 

av språk er en positiv komponent, men ikke en avgjørende faktor for et godt samspill i dialog 

i familien. Betydningen av språk er større jo eldre barna er. Adoptivforeldrenes arbeid med 

klare rammer og grensesetting viser at språk ikke alltid er avgjørende. 

6.3 Etablering av sosial kompetanse 

6.3.1 Barnehage og skole – en arena for sosialt samspill og språklig 

utvikling 

Valget om å sende barnet i barnehage var enstemmig blant informantene. Adoptivforeldrene 

bekrefter at barnehagen ble en nødvendig arena for barnets videre læringsprosess og 

språkutvikling. Haarklou (2011) hevder at nyadopterte barn ikke bør gå i barnehagen. Barnet 

skal i sine første leveår gjennom en emosjonell og følelsesmessig grunntilknytning til sine 

omsorgspersoner og dette bør foregå i hjemmet. Utrygg tilknytning blir tatt med inn i det 

neste stadiet, det sosiale. Her utvider barnet sine primære tilknytningserfaringer med nye 

mennesker og går vanligvis i barnehagen. Den tredje fasen er den kognitive fasen. Barnet 

utvikler seg til å bli et intellektuelt vesen og skal snart begynne på skolen. Det er den 

emosjonelle utviklingen som er mest betydningsfull for videre utvikling, både kognitivt og 

sosialt. Tatt i betraktning at barna har ulik bakgrunn har de alle opplevd tap av 

tilknytningspersoner. Dermed må grunntilknytningen relæres hos baret. Dette bør ikke foregå 

i barnehage. Haarklou anbefaler at et emosjonelt forsømt barn skal være i hjemmet i dobbelt 

så lang tid som den alder barnet hadde ved ankomst. Han forstår at dette ikke er 

gjennomførbart i de tilfellene hvor barna er seks-syv år gamle. Adoptivforeldrene oppfordres 

til å ikke stresse med at barnet må sosialiseres i barnehage før skolestart (Haarklou, 2011). De 

klare meningene til Haarklou er noe kontroversielle blant informantene. Adoptivforeldrene er 

sikre på at barnehagen har vært nødvendig og viktig for barna.  
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I barnehagen stimuleres barna til sosial interaksjon med jevngamle barn. Igjen fremstår lek 

som kanskje den mest betydningsfulle aktiviteten for barnet i deres første fase. Lek er 

fantastisk siden den kan gjennomføres uten at de som er involvert må kunne kommunisere på 

samme språk, men den kan også være språkfremkallende og utviklende. Barnets tilknytning 

til sine omsorgspersoner er grunnlaget for utvikling av et sosialt samspill. Et sosialt samspill 

kan defineres som ”gjensidig utveksling av følelser, opplevelser, erfaringer og ting” 

(Ytterhus, 2002, s. 18). Det sosiale samspillet mellom barn fører til at barnet tilegner seg 

språk som videre har innvirkning på barnets utvikling. Barnehagen er en viktig arena for barn 

for læring og det å få venner. I barnehagen er mye av hverdagen preget av lek. Georg Herbert 

Mead (Frønes, 2006) bruker begrepet ”den signifikante andre” som viktig i en 

sosialiseringsprosess. Den signifikante andre er andre mennesker som er rundt barnet, og det 

kan være jevnaldrende, voksne eller pedagoger. Barn leker ofte med jevnaldrende barn i 

barnehagen. Den signifikante andre kan derfor være med å påvirke de sosiale forholdene hos 

barnet. Barn lærer av hverandre, er opptatt av hverandre og sammenlikner seg med hverandre 

(Frønes, 2006). Det kan være utfordrende for barnet å bli inkludert sammen med andre barn. 

Barnet må inneha sosiale ferdigheter, sosial kompetanse og trygghet (Lamer, 1997; Vedeler 

2007). For barna er det viktig å opprette kontakt og vennskap. Mens barna inkluderes, 

utvikles også barnets evne til å kommunisere. Når barnet behersker språket blir det mye 

enklere å få venner (Vedeler, 2007). Et lengre sitat er tatt med for å illustrere hvilken 

betydning barnehagen har hatt for barnet i en av familiene.  

Familie B: 

M: Det som vi har følt at har tatt veldig lang tid er det å lære seg å være sammen med 

andre barn. For der har nemlig jeg vært veldig …. Når det gjelder vårt barn så har 

jeg vært veldig uenig med Adopsjonsforum som har fokusert og støttet seg til Joakim 

Haarklou. Jeg har jo hørt på han en gang også og lest litte granne, og han har vært 

veldig opptatt at barnet ikke trenger å komme i barnehage. Han har kanskje 

overdrevet litt, satt ting litt på spissen, men vårt barn har hatt veldig god utvikling i 

barnehagen. Å leke med andre barn, det er noe av det barnet fortsatt trenger hjelp til 

og vil trenge hjelp til på skolen. Det å forholde seg til andre barn. Barnet var jo veldig 

raskt ute med å klype, slå og bite og alle disse tingene her som andre barn i 

barnehagen på tre år ikke driver med egentlig … Barnet forstår ikke helt grenser og 

hva du egentlig mener. Barnet misforstår fort også.  

 

Haarklou har rett i at den første fasen i hjemmet legger grunnlaget for barnets videre 

utvikling. Det er her deres første tilknytning skal oppstå gjennom følelsen av tilhørighet til 

familien. Tilhørighet og trygghet hos adoptivforeldrene påvirker barnets evne til 
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kommunikasjon, utvikling og sosialisering. Barnet trenger imidlertid flere arenaer for å 

utvikle seg på best mulig måte. Barnehagen fremstår som en av de mest betydningsfulle 

arenaene for barnet i den første tiden. Her får barnet videreutviklet den kunnskap det har 

tilegnet seg i hjemmet. Gode sosiale ferdigheter etableres gjennom en god relasjon til andre 

mennesker. Innlæring av sosiale koder og lek med andre barn gjør barnet mer selvstendig og 

mottakelig for ny språklig kunnskap. I barnehagen etablerer mange barn denne relasjonen, de 

opplever å mestre krav og forventninger samtidig som de formidler behov og ønsker på en 

sosialt effektiv måte. Dette foregår samtidig som at barnet mestrer krav og forventninger som 

blir stilt (Ogden, 2003).  
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7 AVSLUTNING 

I denne oppgaven har jeg undersøkt betydningen av språkets rolle hos adoptivforeldre. 

Teoriene som ble presentert i kapittel to er blitt tatt i bruk for å få en dypere forståelse av 

hvilken innvirkning språket har på tilknytningsfasen mellom adoptivforeldrene og barnet. De 

teoretiske perspektivene bidrar til en mer presis forståelse av funn som kom frem under 

intervjuene og dermed om nytteverdien av formelle krav til språkkunnskap. Jeg vil avslutte 

studien med å forsøke å gi svar på problemstillingen og forskningsspørsmålene som ble stilt 

innledningsvis. 

Problemstilling: 

Hvor viktig er det for tilknytningsprosessen og barnets språkutvikling at 

adoptivforeldre snakker språket i barnets opprinnelsesland? 

Forskningsspørsmål: 

F1 Hvordan opplever adoptivforeldre at kunnskap / manglende kunnskap i spansk 

påvirker deres kommunikasjon med barna? 

F2 Hvor relevant opplever adoptivforeldrene at språket har vært for den 

umiddelbare tilknytningen / første fasen mellom foreldre og barn? 

F3 Hvilken rolle har barnets språklige kompetanse for tilknytningen mellom 

adoptivforeldrene og barnet? 

Motivasjon, mestring og mestringsforventning hos adoptivforeldrene har vært viktige 

momenter for å besvare studiens hovedproblemstilling og forskningsspørsmål. Jeg opplever at 

alle informantene har vist evne til å mestre. Mestring kan erfares og oppleves på ulike arenaer, 

men i denne studien har jeg fokusert på mestring av språk i foreldrerollen som faktor for å 

drøfte språkets rolle i tilknytningsprosessen.  

Problemstillingen min var som følger: ” Hvor viktig er det for tilknytningsprosessen og 

barnets språkutvikling at adoptivforeldrene snakker spansk?”. Adoptivforeldre som innehar 

språklig kompetanse i spansk drar nytte av dette under hentereisen og de første ukene. 

adoptivforeldrene kan formidle det de ønsker til barnet uten redsel for store misforståelser. Til 

tross for at det har vært stor spredning i alder og språklig utgangspunkt hos barna i studien, 
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fremkommer det at adoptivforeldrenes motivasjon for å bli foreldre er viktigere enn deres 

språklige ferdigheter Motivasjon og livserfaring hos adoptivforeldrene førte dem til å ta 

bevisste valg. De har hele tiden vært realistiske og hatt tålmodighet til å tørre å stå i tøffe 

situasjoner.  Det jeg opplever som mest fremtredende i utvalgets besvarelser, er viktigheten av 

lek med barnet. Barnet får utviklet sin sosiale og språklige kompetanse. Det fremkommer i 

studien eksempler som indikerer at jo tryggere barnet er i lek, jo større muligheter har det for 

fremgang og utvikling. En far som lekte med barna umiddelbart uten å kunne spansk, 

opplever selv at det var nok til at barna følte seg trygge. Felles for mange informanter er at de 

har prioritert å leke mye sammen med barna sine. Lek har vist seg å være en inngangsport til 

trygg og god tilknytning. Informantene ser verdien i det å kunne kommunisere på samme 

språk, men føler at eksempler fra andre aktiviteter som lek har større betydning for den 

umiddelbare tilknytningen.  

Det første forskningsspørsmålet var ”Hvordan opplever adoptivforeldre at kunnskap / 

manglende kunnskap i spansk påvirker deres kommunikasjon med barna?”. Det viktigste er at 

adoptivforeldrene observerer og lytter til barnet når behovet for språk er viktig. Det er umulig 

å skille ut språk som en enkeltstående faktor for god kommunikasjon. Adopsjonsforeldrene 

med språkkunnskaper så språkferdighetene som en avgjørende faktor for den umiddelbare 

kontakten. I studien betegner de språket som en inngangsport og en umiddelbar døråpner for 

tilknytningen mellom dem og barnet. De var drevet av en indre motivasjon til å kunne 

kommunisere og snakke med barnet umiddelbart under det første møtet i Chile. Informantene 

erfarte språkkunnskapene i spansk som mestringsfremmende. Adoptivforeldrene med 

begrensede språkkunnskaper ga uttrykk for at de ikke følte språkmanglene som et hinder for 

deres umiddelbare kommunikasjon med barnet. Ingen av dem beskrev historier som ga 

inntrykk av at de i perioder følte fortvilelse fordi barnet ikke forsto og motsatt. De erstattet det 

språklige med nærkontakt som igjen førte til en trygg og god tilknytning. Informantene ser 

verdien i å kunne kommunisere på samme språk, men føler selv at språkets rolle i det spanske 

språket ikke har hatt så stor innvirkning på den umiddelbare tilknytningen i deres tilfelle. Lek 

ble fremhevet som en av de viktigste aktivitetene som ga dem nærhet til barnet. Dette ble 

bekreftet av alle informantene i studien, men kanskje har adoptivforeldrene uten 

språkkunnskaper vært mer aktive i lek med barnet helt ifra begynnelsen.  

Oppgavens andre forskningsspørsmål var ”Hvor relevant opplever adoptivforeldrene at 

språkets rolle har vært for den umiddelbare tilknytningen / første fasen mellom foreldre og 
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barn?”. Det er viktig å ta forbehold om at utvalget mitt er begrenset og kun gir en indikasjon 

på hvilken betydning språkets rolle har for overnevnte spørsmålsstilling. Utvalget er for lite til 

at jeg kan konkludere med at språket hos adoptivforeldrene lettet kommunikasjonen i den 

aller første fasen (den første måneden), men resultatene indikerer at adoptivforeldrenes 

språkkunnskaper har positiv innvirkning den første tiden. Språklig kommunikasjon oppstår 

umiddelbart, og det har positiv innvirkning på hvordan barnet oppfatter adoptivforeldrene. 

Funn i datamaterialet viser at adoptivforeldrenes alder spilte en rolle for hvordan de håndterte 

språkkunnskapene. Livserfaring var en positiv og viktig faktor for mestring av foreldrerollen. 

Deres utfordringer har vært å finne og ta i bruk riktige strategier som passet til barnets behov 

og forutsetninger. Språklig mestring fører til en umiddelbar kommunikasjon. Motivasjon og 

mestringsteori sier at bevisste valg var realistiske elementer for å starte på riktig sted for 

foreldrene. Følelsen av mestring er svært viktig for både voksne og barn, da det fører til glede 

og økt engasjement.  

Det er individuelt hva som fører til at et menneske opplever mestring, men gjennom 

intervjuene fikk jeg inntrykk av at følelsen av mestring forsterket tilhørigheten. Å mestre fører 

til nye utviklingsmuligheter. Videre viser dette at språklig kompetanse ikke har så stor 

betydning. Lek er en kontaktform som barn mestrer uten at det stilles krav til språklig 

kompetanse. Motivasjon og engasjement driver adoptivforeldrene fremover og det viktigste er 

at de evner å vise barnet nærhet og forståelse.  

Mitt tredje forskningsspørsmål var ”Hvilken rolle har barnets språklige kompetanse for 

tilknytningen mellom adoptivforeldrene og barnet ?”. Resultatene viser at barna i studien har 

knyttet seg raskt til adoptivforeldrene uavhengig av språklige ferdigheter. Dette indikerer at 

språk er en faktor som kan påvirke tilknytningsfasen, men funn i studien fører til at jeg ikke 

med sikkerhet kan konkludere med at det er den viktigste forutsetningen. Barna har vist at de 

gjennom motivasjon og øvelse har mestret å knytte et tett bånd til adoptivforeldrene. Er det 

slik at uansett hva du øver på så får du det til, så er kanskje ikke språket så viktig. Studien 

viser at barn uten språk har knyttet seg raskt til adoptivforeldrene. Grunnlaget for motivasjon 

og vilje til å lære noe nytt ble lagt i Chile. Uttalelser fra informantene har gitt meg inntrykk at 

systemet med forberedelsesprosesser i Chile er svært profesjonelt og vellykket med tanke på 

barnets videre utvikling. Barna selv har mye av æren for at omstillingen har gått så bra som 

den har, og dette er nok i stor grad takket være psykologene. I tillegg til språklig kompetanse 

fremkommer det i studien hvor viktig det er at barnet får utviklet sine sosiale ferdigheter. 
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Disse ferdighetene vil følge barnet i nye situasjoner hvor tilknytning vil oppstå. Både i 

hjemmet, i barnehagen og på skolen er lek viktig for barnet. Resultater i studien gir grunn til å 

anta at jo tryggere barnet er i lek, jo lettere blir språkinnlæringen. Trygghet påvirker 

tilknytningen til andre mennesker. Følelsen av tilhørighet er vanligvis en konsekvens av å føle 

seg trygg sammen med en gruppe eller enkeltpersoner. Flere av barna i studien opplevde en 

umiddelbar trygg tilknytning til adoptivforeldrene, mens andre barn slet over en lengre eller 

kortere periode. Ukritiskhet var gjennomgående hos de barna som viste tegn til utrygg 

tilknytning. Dette har endret seg med tiden, da barnet er blitt bevisst på hvem som er en del av 

familien, nærmeste vennekrets og hvem som skal betraktes som fremmede. Trygghet fremmer 

språklig innlæring og utvikling. Det har informantene i studien fått erfare. Utrygg tilknytning 

som klenging, avvisning eller ukritisk atferd hemmer barnets språklige utvikling. Funn i 

datamaterialet bekrefter at overnevnte tegn på utrygg tilknytning førte til at barna hadde 

behov for en lengre tilvenningsprosess.  

Hjemmet er den viktigste arenaen for barnet den aller første tiden, men barnet trenger etter 

hvert ytterligere stimuli for å utvikle sin sosiale kompetanse. I datamaterialet kommer 

viktigheten av barnehage til syne, og blir av informantene beskrevet som avgjørende for deres 

barns språklige og sosiale utvikling. Der tilegner barnet seg kunnskap og sosialisering 

gjennom bekjentskap og lek med andre barn, som fører til innlæring av sosiale koder. I 

barnehagen opparbeider barnet seg sosial kompetanse som er med og videreutvikler barnets 

språklige nivå. Språkutvikling forekommer når barnet selv opplever at språket er nyttig for å 

gi uttrykk for kommunikative behov (Kibsgaard & Husby, 2002). Barnehagen har vist seg å 

være en arena for barns språkutvikling. Disse komponentene har ført til at adoptivforeldrene 

ser store endringer som er positive for deres egen relasjonsbygging til barnet.   
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Vedlegg 1: Svar fra NSD 
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Vedlegg 2: Intervjuguide 1 

Intervjuguide 

Representant/-er fra sentralmyndighetene i Chile 

 Informasjon om prosjektet 

 Vil bruke båndopptaker, men ingen vil få lytte til båndet 

 Info om gangen i intervjuet, semistrukturert 

 

Bakgrunn for krav om språkkunnskaper i spansk hos adoptivsøkere 

- Hvilke hovedårsaker førte til at dere innførte krav om at adoptivsøkere skal kunne spansk 

for å kunne adoptere fra Chile? 

 

Tidligere erfaringer 

- Har foreldrenes manglende språkkunnskaper hatt alvorlig innvirkning på deres første 

møte med barna? 

- Hvordan har barn reagert når ikke foreldrene har forstått spansk? 

- Har dere tidligere betvilt foreldrenes motivasjon hos dem som ankommer uten å kunne 

et ord spansk? 

 

Forventninger 

- Hvilke forventninger har dere i sentralmyndighetene? 

 Ønsker dere at barna skal beholde den chilenske kulturen og språket? 

 

Språk og kommunikasjon 

Språklige krav 

- Hvilke krav stiller dere språklig sett til adoptivsøkere fra utlandet?  

 Hva kvalifiserer dere som godskjente språkkunnskaper? 

 

Barne- og fosterhjem 

- Hvor mye vet dere om hvilke forhold barna kommer fra? 

 Har barna bodd i fosterfamilie eller på barnehjem? 

 Hvor lenge har de bodd der? 
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 Er det mange av barna som har bodd i samme familie i mange år? 

- Hvorfor er mange av barna relativt store når de blir adoptert fra Chile? 

 

Forberedelse 

- Hvordan forberedes barna på adopsjon? 

- Har myndighetene laget retningslinjer for forberedelsene med hensyn til barna? 

 

Endringer 

- Hvilke endringer har dere erfart etter at kravet om språkkunnskaper hos adoptivforeldrene 

ble iverksatt? 

- Har eventuelle endringer blitt dokumentert? 

 Finnes det dokumenter i form av statistikker som bekrefter utviklingen? 

 

Avslutning 

 Er det noe dere vil tilføye til det vi har snakket om? 
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Vedlegg 3: Intervjuguide 2 

Intervjuguide (Foreldre som har adoptert barn fra Chile) 

Innledning  

 Informasjon om prosjektet  

 Ingen barn/foreldre vil bli gjenkjent  

 Dere kan trekke dere når som helst i prosessen  

 Trenger ikke svare på alle spørsmål  

 Vil bruke båndopptaker, men ingen vil få lytte til båndet  

 Info om gangen i intervjuet, semistrukturert  

 

Informasjon– Familien 

Bakgrunnsinformasjon 

 Foreldre: alder og yrke 

 Søsken: alder, kjønn, skole, barnehage  

 

- Hvilke erfaringer og opplevelser har adoptivforeldre fra den første fasen etter barnets 

ankomst? 

- I hvilken grad beriker adoptivforeldres kunnskaper i spansk deres kommunikasjon med 

barna? 

- Hvilke opplevelser sitter foreldrene igjen med, med tanke på barnas utvikling innen 

tilknytning, tilhørighet og språk? 

 

Valg av land 

- Hva var årsaken til at dere valgte å adoptere et barn fra akkurat Chile? 

 Påvirkning fra venner og kjente 

 Kjennskap til/kontakt med andre adoptivfamilier 

- Hva visste dere om landet fra før? 

- Lærte dere mer om landet i prosessen? 

- Hadde dere noen tilknytning til landet fra før? 
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Ventetiden 

- Alder på barnet 

- Barnets helsetilstand 

- Kjønn 

- Bildet av barnet 

- Fikk dere annen informasjon om barnet?  

- Følelser  

 

Hentereisen 

- Kan dere beskrive de aller første spontane reaksjonene da dere så barnet for første gang? 

- Kan dere fortelle om hentereisen? 

 Minner og opplevelser 

- Hvordan fikk dere kontakt? 

- Hvordan var de første dagene? 

 

Den første tiden etter barnets ankomst 

Mange forteller at den første tiden var vanskeligere enn de hadde trodd – andre sier at barnet 

tilpasset seg nye forhold så lett.  

- Hva er deres erfaringer? 

- Barnets reaksjoner 

- Tilpasning – rutiner: mat, søvn 

- Ble mønsteret forandret etter en tid? 

Barnet har opplevd et omsorgsskift som førte til brudd i tidligere relasjoner 

- Hvis dere kort skal oppsummere: Hvilke ord syntes dere best beskriver den første tiden 

etter tilbakekomst til Norge? 

 Enorm glede, engstelse, spenning, tålmodighet, 

 

 

Tilknytning og tilhørighet mellom foreldre og barn 

Barnet får en helt ny start med tanke på nye omsorgspersoner 

- Knyttet barnet seg til begge foreldrene umiddelbart? 
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 Opplevde dere at en av foreldrene ble favorisert? 

 Eller søsken? 

 Opplevde dere noen situasjoner som spesielt vanskelige i denne tilknytningsfasen? 

(Barnet satte seg til motverge, viste sinne, frustrasjon, sårbarhet….) 

- Var det vanskelig å fremme tillit og trygghet hos barnet? 

 Hvordan har opplevelsene vært rundt glede, hengivenhet og selvtillit hos både 

foreldre og barn? 

Tilhørighet – opplevelse av fellesskap og sosial integrasjon.  

- Følte dere at barnet deres fikk følelsen av å høre til eller høre sammen med dere? 

 Tok det lang eller kort tid?  

 Hvilke tegn eller følelser fikk dere på at det oppsto en tilhørighet mellom dere og 

barnet?  

 

Språk og kommunikasjon 

Noen av barna var så gamle at de hadde et godt utviklet språk. Talespråket er det viktigste 

kommunikasjonsmidlet vi mennesker har.  

- Kroppsspråk? Mye brukt den første tiden? 

- Kunne dere spansk fra før? 

Hvis ja,  

 Opplevde dere at barnet forstod hva dere spurte dem om? 

 Hvordan har barnet reagert på at dere har kunnet kommunisere på samme språk? 

 Forstod dere hva barnet ville formidle?  

- Førte språkkunnskapene til at dere følte dere mer trygge i den nye situasjonen? 

 Knyttet språket dere tettere sammen? 

 Snakket en av foreldrene mer på spansk enn den andre? 

  Opplevde dere forskjell ut ifra hvem som snakket mest på spansk og ikke? 

 

Hvis nei,  

 Hvordan kommuniserte dere med hverandre? 

Hvilke aktiviteter ble brukt for å forstå hverandre? 

 Lek, sang, dans,  
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Avslutning 

 Er det noe dere vil tilføye til det vi har snakket om? 

 Noe jeg burde spørre andre foreldre om?  

 Noen ubehagelige spørsmål jeg ikke burde stille?  

Hvis dere ønsker, kan dere få høre gjennom hele båndet eller deler av det. Det er også mulig å 

slette fra båndet.  

Ønsker dere en samtale etter intervjuet, er det bare å kontakte meg pr. telefon eller per e-post.  
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Vedlegg 4: Intervjuguide 3 

Intervjuguide (Foreldre som har adoptert barn fra Chile og gjennomført språkkurs i 

forkant av hentereisen) 

 

 Informasjon om prosjektet  

 Ingen barn/foreldre vil bli gjenkjent  

 Dere kan trekke dere når som helst i prosessen  

 Trenger ikke svare på alle spørsmål  

 Vil bruke båndopptaker, men ingen vil få lytte til båndet  

 Info om gangen i intervjuet, semistrukturert  

 

Informasjon – Familien 

Bakgrunnsinformasjon 

 Foreldre – alder og yrke 

 Søsken – alder, kjønn, skole barnehage 

 

- Hvilke erfaringer og opplevelser har adoptivforeldre fra den første fasen etter barnets 

ankomst? 

- I hvilken grad beriker adoptivforeldres kunnskaper i spansk deres kommunikasjon med 

barna? 

- Hvilke opplevelser sitter foreldrene igjen med, med tanke på barnas utvikling innen 

tilknytning, tilhørighet og språk? 

 

Valg av land 

- Hva var årsaken til at dere valgte å adoptere et barn fra akkurat Chile? 

 Påvirkning fra venner og kjente 

 Kjennskap til/kontakt med andre adoptivfamilier 

- Hva visste dere om landet fra før? 

- Lærte dere mer om landet i prosessen? 

- Hadde dere noen tilknytning til landet fra før? 
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Ventetiden 

- Alder på barnet 

- Barnets helsetilstand 

- Kjønn 

- Bildet av barnet 

- Fikk dere annen informasjon om barnet?  

- Følelser 

 

Språkkurs  

I løpet av ventetiden gjennomførte dere et språkkurs i spansk i regi av Adopsjonsforum 

- Hvilken følelse av utbytte av kurset satt dere igjen med før utreisen?  

- Har dere tatt flere kurs i ettertid? 

- Har dere praktisert det dere lærte, holdt ved like ord og setninger? 

 

Hentereisen 

- Kan dere beskrive de aller første spontane reaksjonene da dere så barnet for første gang? 

- Kan dere fortelle om hentereisen? 

 Minner og opplevelser 

- Hvordan var det første møtet med barnet? 

- Hvordan var de første dagene? 

 

Den første tiden etter barnets ankomst 

Mange forteller at den første tiden var vanskeligere enn de hadde trodd – andre sier at barnet 

tilpasset seg nye forhold så lett.  

- Hva er deres erfaringer? 

- Barnets reaksjoner 

- Tilpasning – rutiner: mat, søvn 

- Ble mønsteret forandret etter en tid? 

Barnet har opplevd et omsorgsskift som førte til brudd i tidligere relasjoner 

- Hvis dere kort skal oppsummere: Hvilke ord syntes dere best beskriver den første tiden 

etter tilbakekomst til Norge? 
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 Enorm glede, engstelse, spenning, tålmodighet, 

 

Tilknytning og tilhørighet mellom foreldre og barn 

Barnet får en helt ny start med tanke på nye omsorgspersoner 

- Knyttet barnet seg til begge foreldrene umiddelbart? 

 Opplevde dere at en av foreldrene ble favorisert? 

 Eller søsken? 

 Opplevde dere noen situasjoner som spesielt vanskelige i denne tilknytningsfasen? 

(Barnet satte seg til motverge, viste sinne, frustrasjon, sårbarhet….) 

- Var det vanskelig å fremme tillit og trygghet hos barnet? 

 Hvordan har opplevelsene vært rundt glede, hengivenhet og selvtillit hos både 

foreldre og barn? 

- Førte språkkunnskapene til at dere følte dere mer trygge i den nye situasjonen? 

 Knyttet språket dere tettere sammen? 

 Snakket en av foreldrene mer på spansk enn den andre? 

  Opplevde dere forskjell ut ifra hvem som snakket mest på spansk og ikke? 

Tilhørighet – opplevelse av fellesskap og sosial integrasjon.  

- Følte dere at barnet deres fikk følelsen av å høre til eller høre sammen med dere? 

 Tok det lang eller kort tid?  

 Hvilke tegn eller følelser fikk dere på at det oppsto en tilhørighet mellom dere og 

barnet?  

 

Språk og kommunikasjon 

Noen av barna var så gamle at de hadde et godt utviklet språk. Talespråket er det viktigste 

kommunikasjonsmidlet vi mennesker har.  

- Kroppsspråk? Mye brukt den første tiden? 

- Hvilke aktiviteter ble brukt for å forstå hverandre? 

 Lek, sang, dans,  

- Har temaene som ble tatt opp på kurset vært nyttige? 

- Har dere tatt i bruk ulike ord og setninger som dere lærte for å forstå hverandre? 

- Opplevde dere at barnet forstod hva dere spurte dem om? 

- Forstod dere hva barnet ville formidle?  
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- Hvordan har barnet reagert på at dere har kunnet kommunisere på samme språk? 

 

Avslutning 

 Er det noe dere vil tilføye til det vi har snakket om? 

 Noe jeg burde spørre andre foreldre om?  

 Noen ubehagelige spørsmål jeg ikke burde stille?  

 

Hvis dere ønsker, kan dere får høre gjennom hele båndet eller deler av det. Det er også mulig 

å slette fra båndet.  

Ønsker dere en samtale etter intervjuet, er det bare å kontakte meg pr. telefon eller pr. e-post.  
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Vedlegg 5: Forespørsel 1 

Forespørsel om å være med i en studie 

 

Jeg ønsker å snakke med adoptivsøkere som skal adoptere barn fra Chile i løpet av 

2011/2012.  
 

 

Mitt navn er Siri Håkedal Vestøl, jeg er masterstudent i Europeiske og Amerikanske studier, 

Latin-Amerikastudier, ved Universitetet i Oslo.  

 

Jeg ønsker å skrive en masteroppgave om adoptivforeldres erfaringer og opplevelser i forhold 

til tilknytningsprosessen til sine adoptivbarn. Studien vil bli utarbeidet i samarbeid med 

Adopsjonsforum. Da det nå kreves at adoptivforeldre som skal få barn fra Latin-Amerika kan 

snakke spansk med barna sine, vil adoptivforeldrenes tanker rundt dette utgjøre en del av 

studien.  

 

I forbindelse med min masteroppgave ønsker jeg derfor å intervjue adoptivsøkere som er 

kommet så langt i prosessen at de med stor sannsynlighet kan hente barnet sitt i løpet av 

våren/sommeren 2012. Jeg skal levere masteroppgaven 15. november 2012, og vil gjerne 

snakke med dere en gang til etter at dere er kommet hjem med barnet deres. Om dere som 

foreldre tillater det, vil jeg også intervjue de barna som er så store at de kan fortelle om sine 

egne opplevelser. Vi kan i første omgang avtale å møtes et sted som passer for dere, eller 

avtale en tid jeg kan ringe dere, og så gjennomføre intervjuet per telefon. Samtalen vil bli tatt 

opp på bånd, hvis dere ikke har noe imot det. Opplysningene anonymiseres og lydopptakene 

slettes når oppgaven er ferdig, senest innen november 2012.  

 

Jeg vil presisere at intervjuene ikke vil ta altfor mye av deres tid, men jeg er avhengig av 

deres personlige synspunkt og erfaringer for å få gjennomført min studie.  

 

Det er selvsagt frivillig å delta, og selv om dere melder deres interesse kan dere når som helst 

trekke dere så lenge studien pågår uten å måtte begrunne dette. Om dere stiller dere til 

disposisjon og vil bli intervjuet, ta kontakt med meg 

 

 på tlf. 472 42 460 eller på e-post sirivestoel@hotmail.com. 

 

Jeg vil bli veldig takknemlig hvis jeg får lov til å snakke med dere om deres erfaringer og 

tanker rundt dette, og ser frem til å høre fra dere. 

 

 

Oslo, 7. februar 2012 

 

 

Vennlig hilsen 

 

Siri Håkedal Vestøl 

mailto:sirivestoel@hotmail.com
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Vedlegg 6: Forespørsel 2 

Forespørsel om å være med i en studie 

 

Jeg ønsker å snakke med foreldre som har adoptert barn fra Chile.  
 

 

Mitt navn er Siri Håkedal Vestøl, jeg er masterstudent i Europeiske og Amerikanske studier, 

Latin-Amerikastudier, ved Universitetet i Oslo.  

 

Jeg ønsker å skrive en masteroppgave om adoptivforeldres erfaringer og opplevelser i forhold 

til tilknytningsprosessen til sine adoptivbarn. Studien vil bli utarbeidet i samarbeid med 

Adopsjonsforum.  

 

I forbindelse med min masteroppgave ønsker jeg å intervjue foreldre som har adoptert barn 

fra Chile. Om dere som foreldre tillater det, vil jeg også intervjue de barna som er så store at 

de kan fortelle om sine egne opplevelser. Vi kan avtale å møtes et sted som passer for dere, 

eller avtale en tid jeg kan ringe dere, og så gjennomføre intervjuet per telefon. Samtalen vil bli 

tatt opp på bånd, hvis dere ikke har noe imot det. Opplysningene anonymiseres og 

lydopptakene slettes når oppgaven er ferdig, senest innen november 2012.  

 

Jeg vil presisere at intervjuene ikke vil ta altfor mye av deres tid, men jeg er avhengig av 

deres personlige synspunkt og erfaringer for å få gjennomført min studie.  

 

Det er selvsagt frivillig å delta, og selv om dere melder deres interesse kan dere når som helst 

trekke dere så lenge studien pågår uten å måtte begrunne dette. Om dere stiller dere til 

disposisjon og vil bli intervjuet, ta kontakt med meg 

 

 på tlf. 472 42 460 eller på e-post sirivestoel@hotmail.com. 

 

Jeg vil bli veldig takknemlig hvis jeg får lov til å snakke med dere om deres erfaringer og 

tanker rundt dette, og ser frem til å høre fra dere. 

 

 

 

 

 

Oslo, 7. februar 2012 

 

 

Vennlig hilsen 

 

Siri Håkedal Vestøl 

 

mailto:sirivestoel@hotmail.com


 

128 

 

Vedlegg 7: Erklæring om samtykke 

 
Erklæring om samtykke 
 
 
 
Adoptivforeldres første tilknytning til sitt adoptivbarn fra Chile 
 
  
Jeg har mottatt skriftlig og muntlig informasjon og skriver under på at jeg villig til å 
delta i prosjektet. Jeg er bevisst at det er frivillig å delta og at jeg når som helst kan 
trekke meg, eller unngå å svare på spørsmål uten å oppgi noen grunn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________                ________________________ 
Dato                                                      Signatur 

 

 

               ________________________ 

              Signatur 

 

 

 


