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• Bakenfor det svarte blikket. Del I.

Problematferd sam uttrykk
for feilinnstillinger i hjernens
stressresponssystem
Kunnskap am hjernens utvikling kan bidra til .0kt forstaelse for og empati
med utagerende barn. Nar et barn blir «svart i .0ynene», er det et signal am at
det trenger en voksen sam i kraft av sin egen ro kan hjelpe det a roe ned.
ABSTRACT

Behind a dark gaze. Part I. Behavioural problems as an expression of the
brain's response system to stress
and danger
This article reviews a case involving a
twelve-year-old boy with severe behavioural problems. The author considers
the boy's problems in relation to recent
findings in neuroscience on the sequential
and use-dependent organization of the
brain. Of particular importance is knowledge acquired through -sculpting- during
the first two years of life whereby stress
response systems originating in the brainstem and midbrain are established. To
what extent is this process affected by
the child 's life experiences? Neglect and
trauma during this sensitive period may
have enduring effects on behaviour and attitudes, often manifesting as hyperactivity,
concentration problems, and deregulation
of arousal. This knowledge can assist
professional helpers to understand and
empathise with relationally traumatised
children and to endure the various behavioural manifestations of their disability.
Keywords: neuroscience; traumatized children;
brainstem, hyper-activation.
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Feltet vart befinner seg for tiden inne i en
biologisk b0lge som forsyner oss med en
kontinuerlig stf0m av ny kunnskap - om
alt fra genetikk og cellekjemi til hjernens
helhetlige fungering. I min studietid var
etterd0nningene etter forrige biologiske
tsunami fortsatt til a ta og f0le pa_I d0dvannet av brutte forhapninger til nevroleptika og lobotomi ble det i beste fall sett
pa som bakstreversk a befatte seg med
hjernen. Spesielt blant psykoterapeuter
hersket det nok en oppfatning om at biologiske forklaringsmodeller var noe som
begrenset og lukket til. Biologisk forankrede fagmilj0er hadde pa sin side liten tiltro til psykososiale tilnrermingsmater.
Den nye b0lgen av hjerneforskning
er annerledes. Den utvider og apner opp
- for nye tanker og muligheter. Hjernens
plastisitet har vist seg a vrere mer omfattende enn man kunne forestille seg for
bare fa ar tilbake: Nye nervekretsl0p dannes og utvikler seg hele tiden, gener slar
seg pa og av - sterkt pavirket av hva individet opplever i samspill med andre. Ikke
engang den gamle sannhet om at hjerneceller bare d0r og aldri nydannes, er lenger
holdbar: Nevrogenesen ser ut til a vedvare
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livet igjennom dersom den stimuleres til
det (Kozorovitskiy & Gould, 2008) .
Dette innebrerer en enorm berikelse for det psykoterapeutiske feltet, bade
teoretisk og praktisk. Ikke minst gir den
biologiske forskningen grunn til optimisme nar det gjelder mulighetene til a hjelpe
noen av yare mest utsatte klienter - barn
som ble utsatt for alvorlig omsorgssvikt og
traumatisering tidlig i livet. Jeg har selv i
et par tiar jobbet tett pa denne gruppen,
spesielt med de mest utagerende og atferdsproblematiske guttene. Deres spontane valg av aktiviteter i terapirommet
har vist seg a stemme forbl0ffende godt
overens med det som hjerneforskerne har
kommet fram til at de trenger. Det virker
nesten som guttene selv intuitivt vet hva
de beh0ver for a komme seg videre i livet.
Dette er hovedtemaet i den andre av
to artikler om hjerneforskningens relevans for klinisk praksis (Eide-Midtsand,
2011). I denne f0rste artikkelen vil jeg fors0ke a formidle et bilde av hvordan tidlige
uhandterbare pakjenninger kan tenkes a
pavirke senere psykobiologisk fungering,
og spesielt hvordan «feilinnstillinger» i
hjernens stressrespons-systemer gjenspei-
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Preben hadde VeErt henvist til barnepsykiatrien flere ganger,
men awist fordi han levde under for kaotiske forhold, fordi
barnevernet ikke engasjerte seg nok, fordi poliklinikken ikke
sa det som sin oppgave a etterforske seksuelie overgrep
ler seg i opplevelsen av selvet og andre. En
konkret livshistorie, noksa representativ
for denne klientgruppen, vil forhapentlig
gi kj0tt og blod til framstillingen.

Preben slik andre ser ham
Preben hadde v~rt henvist til barnepsykiatrien flere ganger, f0rste gang da han var
tre ar gammel, men avvist fordi han levde
under for kaotiske forhold, fordi barnevernet ikke engasjerte seg nok, fordi poliklinikken ikke sa det som sin oppgave a etterforske seksuelle overgrep, fordi det var
uenighet bade internt og mellom ins tan sene om hva denne gutten egentlig trengte mest - omsorg eller behandling. Na var
han snart tolv og hadde skadet en l~rer
alvorlig.
Preben var lett krenkbar. Han tente
fort og pa alle plugger. En tilfeldig bemerkning eller et blikk kunne v~re nok.
Han var stadig innblandet i slasskamper,
hadde ingen egentlige venner, og rotet
seg stadig bort i vanskeligheter. Pa skolen brakte han i timen, skjelte ut l~rer
ne, vandret rundt i klasserommet, utl0ste
brannalarmer, tagget pa vegger og sprayet
ned korridorer med brannslokkingsv~s
ke. L~rerne hadde gitt ham opp, de hadde
for lengst sluttet a stille faglige krav og lot
ham stort sett ga pa selvstyr. Noen av dem
var redde for ham.
Pa tomannshand kunne Preben v~re
((verdens hyggeligste gutt». Han skj0nte at
han hadde handlet galt og lovet dyrt og
hellig a ta seg sammen. Men minuttet etterpa fikk han det svarte blikket sitt igjen,
og begynte a slenge stoler og bord rundt
seg mens han hylte ut banneord og tabuuttrykk. L~rerne opplevde at han ble
«en annen», han var som to personer. En
stund hadde de fors0kt a roe ham ved a
Jegge ham i gulvet. Preben ble fullstendig
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krakilsk, sparket og bet, ropte om hjelp
og br0lte ut at han ble voldtatt. Det var
tydelig at skolen heist ville bli kvitt ham.
I det minste appellerte de om en ADHDdiagnose, slik at han kunne bringes under
kjemisk kontroll.
Fosterforeldrene var ogsa skremt av de
plutselige hum0rskiftene, det svarte blikket og personlighetsendringene som dukket opp uten forvarsel. De hadde hatt flere
fosterbarn opp gjennom arene, men aIdri
en som Preben. De forsto seg ikke pa ham.
De var slitne og f0lte seg utt0mt. Frustrasjonen ble kanalisert over pa barnevernet,
som de f0lte ikke forsto hvor aIvorlig skadet denne gutten var. De hadde lenge forS0kt a fa gutten henvist til helsetjenesten,
slik at han kunne fa snakke ut, ((t0mme
seg» for alt det vonde han gikk og bar pa.
Da jeg m0tte Preben f0rste gang pa
poliklinikkens venterom, gjenkjente jeg
straks en Geronimo-gutt. En Geronimogutt har det samme innbitte, forgremmede ansiktsuttrykket som den ber0mte
Apache-h0vdingen har der han stirrer inn
i kameraet - drevet fra skanse til skanse,
omringet pa aile kanter av overmektige fiender, fordrevet ut i en karrig 0demark der
han har sett folket sitt bukke under av suit,
kulde og sykdom. Noen far et slikt preg aIlerede tidlig i barndommen.
Det kan v~re vanskelig a komme inn
pa en Geronimo-gutt. Han har sjelden
mange ord om hva han f0ler og tenker.
Mye klarer han a formidle indirekte, gjennom atferd og emosjonell induksjon, men
som behandlere blir vi likevel ofte sittende igjen med en f0lelse av a sta overfor noe
fremmed vi verken har forutsetninger for
a forsta eller speile. For meg personlig ble
hjerneforskningen en ny og fullstendig
uventet d0rapner - en ny brikke i puslespillet som handler om a forsta hvordan

verden oppleves av barn som har v~rt utsatt for uhandterlige relasjonelle belastninger i de f0rste, sensitive fasene av livet.

Overveldende pakjenninger
tidlig i livet pavirker hjernen
Hjernen var er ikke Ferdig utviklet ved
f0dselen. De forskjellige hjerneomradene utvikles og organiserer seg til forskjellig tid opp gjennom barndommen - fra
hjernestamme via strukturer i det limbiske system, til hjernebarken, som har sin
viktigste vekstperiode relativt sent. Denne proses sen pavirkes av samspillet med
barnets omsorgspersoner, slik at hjernen
pa sett og vis til passer seg de sanseinntrykkene den mottar (Hiither, 2006; Perry,
Pollard, Blakely, Baker & Vigilante, 1995;
Schore, 1994).
Dette betyr at uhandterbare pakjenninger i form av traumer og mangelfull
omsorg i de f0rste levearene n0dvendigvis
vil sette sitt preg pa hvordan hjernen utvikles og organiseres. Det betyr videre at
jo tidligere pakjenningene setter inn, desto dypere strukturer i hjernen vil pavirkes, og desto mer omfattende blir skjevutviklingen i hjernen som et hele. Det er
fordi det er i de dype delene av hjernen
grunnleggende funksjoner som oppmerksomhet, aktiveringsniva (((arousa1»), S0vn,
impulsivitet og fryktrespons reguleres.
Det er hit, til hjernestamme og mellomhjerne, at sanseinformasjon f0rst kommer inn via de store hjernenervene. Det
er her den f0rste grovsorteringen av informasjon foregar, for eksempel en automatisk sjekk om et sanseinntrykk er kjent
eller ukjent, om det inneholder faresignaler, om alarmen skal settes pa (Perry, 1996;
Porges, 2004).
Hjernens apparat for a handtere stress
blir gradvis avdekket. (Panksepp, 1998;
Porges, 2001; Tarullo, Quevedo & Gunnar,
2008). Det bestar av flere systemer, bade
i og utenfor sentralnervesystemet, som
ser ut til a innga i kompliserte nettverk
med forgreninger utover hele hjernen.
Vanligvis er det de mer avanserte delene
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av hjernen som styrer og overpr0ver informasjonen fra de mer primitive delene.
Hele hjernen fungerer sammen som et koordinert hele. Men jo st0rre trussel som
registreres i hjernestammen, jo kraftigere alarm, jo reddere vi er, des to mer kobles hjernebarken ut, og desto mer styres
vi av de mer primitive strukturene i hjernestammen og mellomhjernen. Funksjonene blir mindre og mindre viljestyrt og
differensiert jo dypere ned i hjernen vi
kommer: pa stammeniva reagerer vi automatisk og totalt, f0r vi far tid til a tenke.
Reguleringsvansker og dissosiering

Nar sped barn utsettes for smertefulle
eller skremmende opplevelser, er hjernen deres predisponert til a tilkalle tilknytningsfigurene ved a produsere skrik
(Panksepp, 1998; Perry et aI, 1995). De synaptiske forbindelsene, nevronsystemene, ligger der klare til bruk. Og etter hvert
som dette systemet fungerer gang etter
gang - nar man skriker, sa kommer det
hjelp - sa bygges m0nsteret fastere og fastere inn i hjernen.
Men hva skjer nar skriket ikke f0rer
fram? Nar omsorgspersonene ikke kommer - fordi de ikke er i stand til, eller kanskje ikke engang er interessert i, a hjelpe
barnet. Eller verst av alt: nar det er omsorgspersonene selv som forarsaker pakjenningene. Da fungerer ikke de normale responsm0nstrene som er innebygd i
hjernen til spedbarnet, og hjernen rna finne andre mater a reagere pa - utvikle alternative nervenettverk og systemer, som automatisk aktiveres nar barnet senser fare
eller opplever ubehag.
Dette kan resultere i varige forstyrrelser i hjernens aktiveringsniva. Barnet blir
over- eller underaktivert, utvikler reguleringsvansker og i de alvorligste tilfellene
ogsa symptomer pa dissosiering. Perry og
medarbeidere (1995) later til a knytte dissosiering utelukkende til underaktivering, mens andre forfattere (van der Hart,
Nijenhuis, Steele & Brown, 2004; Ogden,
Minton & Pain, 2006) hevder at dissosi-

noo

ering forekommer ved begge ekstremtilstander. Dette samsvarer med mine egne
erfaringer med hyperaktiverte gutter,
hvor sterke utageringer av og til kulminerer med senket bevissthetsniva og eventuelt hukommelsestap.
Perry og medarbeidere (1995) gir ellers
en god beskrivelse av hvordan overaktivering arter seg etter hvert som angsten
0ker. Atferden blir mer og mer ukontrollert, og tenkningen stadig mer konkret etter hvert som hjernebarken kobles fra. Pa
et visst punkt slutter man a tenke rasjonelt og gar over til a reagere f0lelsesmessig, og til sist rent refleksivt etter hvert
som kontrollen forflyttes gradvis nedover
i hjernen - f0rst til prekortikale og limbiske omrader, dernest til mellomhjernen og
hjernestammen. Porges (2001) tilf0yer at
dersom redselen blir stor nok, vil sympatiske responssystemer (flukt/kamp) bryte
sammen og erstattes av et fylogenetisk eldre, parasympatisk stressapparat - uttrykt
ved immobilisering, tap av tonus og nedsatt bevissthet og smertesans.
Infleksibilitet, sensitisering
og generalisering

De fleste av oss har til gang pa alle disse
reaksjonsm0nstrene i ekstreme situasjoner. For personer med gode nok erfaringer
tidlig i livet er det snakk om tilstander vi
forbigaende er i. Men altfor store pakjenninger i starten av livet bidrar til at det
ene eller andre m0nstret bygges inn i hjernen som den faste maten a reagere pa ved
stress. Vi blir mindre fleksible i maten a
m0te pakjenninger pa. Det som opprinnelig var en forbigaende tilstand (alarmberedskap, angst, overaktivering), blir et
konstant trekk ved personligheten - rotfestet som den maten vi automatisk reagerer pa ved trusler (Perry et al., 1995).
Nar de psykobiologiske stressresponsene stadig aktiveres. skjer det etter hvert en
sensitivisering av hele systemet: det skal
stadig svakere trusler til f0r alarmen gar.
Samtidig skjer det en generalisering: flere
og flere stimuli, som for folk flest virker

helt harml0se, ut10ser alarmen. Disse mekanismene er det viktig a ha i bakhodet
nar vi har med tidlig depriverte og traumatiserte barn a gj0re.

Prebens verden
Fram til han flyttet i fosterhjem, ti ar
gammel, hadde Pre ben vekslet mellom
a bo hos sin mor og sin mormor. Moren
innledet i 10pet av denne perloden forhold til en serle menn, mange av dem voldelige. Helt uforutsigbart kunne Preben
bli flyttet til sin mormor - en bitter, ensom kvinne med mangearige alkoholproblemer, inntil han like uforutsigbart ble
hentet av sin mor igjen dager, uker eller
maneder senere. Faren hadde aldri tatt del
i guttens liv.
Etter hvert som Prebens forhistorie ble
rullet opp, kom det fram at moren hadde lidd av alvorlige depresjoner helt siden ungdomsalderen, og at hun periodevis drev med selvskading - ogsa i S0nnens
pasyn. Preben hadde siden firearsalderen
vc:ert vitne til familievold, og var ogsa selv
blitt utsatt for mishandling og seksuelle
overgrep fra noen av morens mannlige
venner. Ti ar gammel hadde han selv for
lengst begynt a ut0ve trusler og voId mot
sinmor.
Et liv i krigssonen

Prebens handlinger blir forstaelige nar vi
pr0ver a se dem innenfra, pa Prebens egne
premisser. Da trer vi inn i en farlig verden
hvor det gjelder om a vc:ere pa vakt, sette
seg i respekt, komme mulige angripere i
forkj0pet. Preben gar pa de samme gatene som oss, men beveger seg gjennom helt
andre landskaper. Han sitter i klassevc:erelset sammen med de andre elevene, men
er i en helt annen verden. Han man0vrerer seg gjennom en krigssone, ser trusler i
ting som for oss virker harml0se.
Dette gikk for alvor opp for meg mens
jeg reflekterte over et utsagn han hadde
kommet med tidligere pa dagen. Han hadde sagt at han gledet seg til han ble voksen.
For da fikk han riid til a skaffe seg et mas-
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Sa

kingeva=r. Og sa skulle han ga gjennom bylenge alarmen i den dype hjernen er slatt av, kan
ens gagate og meie ned alt som f0rte seg.
hjernebarken fungere: Preben er avslappet, tilgjengelig,
I en vanlig situasjon ville jeg kjent pa en
mottakelig for humor og fornuft, «verdens hyggeligste gutt»
viss uvilje ved et slikt utsagn. I rommet
med Preben ble jeg imidlertid sittende og
kjenne pa en bunnl0s tristhet og en im- det har han erfart; stemmeleie, ansiktsut- bakken og sparke ham imagen. Sa vilt og
trykk, kroppsholdning f0per mer om hva ukontrollert at la=reren rna tilkalle hjelp
puis til a tf0ste ham som et lite barn.
for a fa slept ham ut av rommet.
Pa dette tidspunktet hadde Preben be- som kan komme til a skje.
gynt a gi meg noen sma glimt av hvordan
La=reren oppfatter at Preben ikke f0lSa lenge alarmen i den dype hjernen er
det kjentes a va=re ham. Ett glimt kom et- ger med, og markerer det ved a stille ham slatt av, kan hjernebarken fungere: Preter at han nok en gang var blitt utvist fra et sp0rsmal. Preben oppfatter irritasjonen ben er avslappet, tilgjengelig, mottakelig
skolen. Han hadde «helt umotivert»flydd i la=rerens stemme, stivner til, stirrer ned for humor og fornuft, «verdens hyggeligpa en yngre elev og slatt ham i bakken. Jeg i pulten, vet ikke hva la=reren mener, fin- ste gutt». Det sosiale engasjementsysteundret hva som hadde skjedd. Den andre ner ikke noe a si, f0ler at han ikke har kon- met fungerer (Porges, 2003). Sa fort han
gutten hadde sett pa ham, fortalte Preben; troll over situasjonen. Han har opplevd at va=rer en trussel, gar alarmen, den biolohan hadde sett lenge pa ham og smilt.
nar voksne stiller sp0rsmal med streng giske aktiveringen eskalerer, hjernestamI verden slik Preben hadde la=rt seg a stemme, er det for a beskylde ham for et men tar styringen, og hjernebarken setkjenne den, kunne smil og oppmerksom- eller annet, bebreide ham - f0r straffen tes ut av funksjon. AIle gode forsetter er
het fra en annen va=re et forvarsel om at kommer. Sa han svarer ikke, stirrer bare glemt.
noe smertefullt snart ville hende. Best a enda mer innbitt ned i pulten; hjernesla f0rst, sette seg i respekt, ta kontroll stammens kaoskrefter er i ferd med a ta Selvregulering bunner i
over situasjonen. Best a vise seg t0ff for styringen. La=reren oppfatter ham som gode tidlige samspill
en la=rer som «snakker med sa stygg stem- trassig og hever stemmen. Hevet stemme En av de viktigste tidlige funksjonene
mel» - en uforstaelig reaksjon sett uten- betyr fare i Prebens verden. Han f0ler seg til omsorgspersoner er a fungere som en
fra, men forstaelig straks man far vite at enda mer ute av kontroll, oppfatter enda ytre regulator av spedbarnets vekkingsnila=rerens dialekt minnet Preben om en av mindre av det som sies, laser seg helt, kjen- va (Schore, 1994). Barn som stadig opplemorens samboere - han som pleide banke ner at spenningen i kroppen blir uuthol- ver at det ikke far hje1p til a regulere et for
henne he1sel0s det aret Preben fylte seks. delig. Han skriker at la=reren skal holde h0yt eller for lavt aktivasjonsniva, star i
Noe sa banalt som et stemmeleie kan kjeft i et desperat fors0k pa a fa en slutt fare for a bli kronisk over- eller underaktisette i gang alarmen hos barn som sta- pa angrepene, stanse dem f0r han klikker. vert, med problemer omkring konsentradig har opplevd angst forbundet med en Men la=reren ser bare en frekk og respekt- sjon og affektregulering som resultat, og
slik stemme. Verden er full av faresigna- l0s «ADHD-unge», og begynner a kjefte. med utvikling av symptomer i triid med
ler. Nar som he1st kan det skje noe vondt. Hjernens alarmsentral gar for fullt. Hjer- ADHD eller ADD (Perry, 1997).
Det sier seg selv at det er vanskelig a kon- nebarken er satt ut av funksjon, kaoskrefForskning kan tyde pa at traumatisesentrere seg om skolearbeidet i en slik ver- tene har tatt over, og atferden blir automa- ring og fors0mme1se gir ulike biologiske
den. Vi klarer heller ikke a la=re mye hvis tisk, primitiv: Preben banner og skriker av utslag: Mishandling aktiverer det sympavi er redde, pa vakt, i beredskap, hvis vi full hals; han klarer a spytte pa la=reren f0r tiske nervesystemet og f0rer til overaktier overbevist om at folk rundt oss vil oss han styrter pa d0r og klatrer opp pa taket. vering, mens fors0mmelse resulterer i pavondt. Barn som Preben har det sann nes- Der blir han staende resten av skoledagen rasympatisk formidlet underaktivering
ten hele tiden. En avslappet elev med nor- og skrike at han vil ta livet av seg. Slik har (Schore, if0lge Sachsse 2003). Jeg opplemale livserfaringer kan fokusere pa hva mange av Prebens skoledager va=rt opp ver skillet som lite relevant i klinisk praksis, der traumatisering og fors0mme1se
la=reren sier, og ha hjernebarkens ordens- gjennom arene.
Omgivelsene skj0nner seg ikke pa gjerne har gatt hand i hand. Megan Gunkraft (Bergstrom, 1997) tilgjengelig for
abstrakt tenkning. Preben, alltid i alarm- barn som Preben. I ett 0yeblikk en hyg- nar bemerker likeledes at det er vanskelig
beredskap, far med seg mindre av det la=- gelig prat pa la=rerva=relset. Inne i klasse- a skille effekten av de to typene pakjenreren sier. Han fokuserer mest pa ikke- rommet igjen blir han plutselig en annen. ninger, i det minste hos smabarn (Loman
verbal informasjon. For han vet at det Blikket hans blir svart. Ingen andre enn & Gunnar, 2010). Dertil kommer at handikke er hva folk sier, som er det viktige. Preben har lagt merke til mede1even som linger som fra vart voksne stasted fortoner
Det er hva de gj0r. Ord betyr ikke sa mye, viste finger. AIle ser Preben legge ham i seg som fors0mmelse, meget vel kan va=re
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Det svarte blikket er et signal om at alarmen dypt inne
i hjernen er aktivert, og at det som trengs, er hjelp til a roe
ned, ikke reaksjoner som far angsten til a 0ke enda mer

traumatiserende for sma barn. Schuder og
Lyons-Ruth (2007) beskriver «den skjulte
traumatiseringen» - relativt udramatiske,
men vedvarende forstyrrelser i det tidlige
samspillet som kan fa like omfattende f0lger som st0rre traumer senere i livet.
Prebens omsorgsmilj0 hadde ikke tilbudt ham den type samspill og stimulering som barn trenger for a bli i stand til
a regulere affekter og oppmerksomhet til a reagere normalt pa indre og ytre pakjenninger. Eller kanskje heller: til a lese
situasjoner noenlunde korrekt; bed0mme
nar man er trygg og nar det er fare pa ferde. Relasjonelt traumatiserte barn har en
tendens til enten a mistolke farlige situasjoner som trygge eller a oppfatte ufarlige situasjoner som utrygge. Preben kunne
sjelden slappe av i forvissning om at han
var fullstendig trygg, at det ikke var grunn
til uro. Han var alltid i beredskap, alltid
beredt til a st0te folk fra seg. Kroppsholdning og mimikk kommuniserte aggresjon.
Men 0ynene var redde.
Pupillen utvider seg som kjent i angst
og trekker seg sammen i sinne. Nar mange
blir sa fokusert pa og ukomfortable med
disse barnas svarte blikk, kan det kanskje
komme av at blikket ikke samsvarer med
det som kommuniseres for 0vrig. At man
ikke helt vet hvordan man skal tolke en
person som med skrekkslagent blikk blir
vill og ukontrollert av raseri? Det svarte
blikket er et signal om at alarmen dypt
inne i hjernen er aktivert, og at det som
trengs, er hjelp til a roe ned, ikke reaksjoner som far angsten til a 0ke enda mer - et
m0nster det er lett a bli fanget opp i nar
man blir skjelt ut, sparket og spyttet pa.

Konklusjon
Med utgangspunkt i en konkret livshistorie har jeg fors0kt a vise hvordan kunnskap om hjernens utvikling kan bidra til
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a 0ke var forstaelse og innlevelse i barn
med alvorlige atferdsproblemer. Spesielt
betydningsfull synes forskningen pa de
biologiske responssystemene som aktiveres ved trusler og fare, og hvordan disse
delvis formes ut fra kvaliteten pa det tidlige samspillet mellom barn og omsorgspersoner. Fra a fungere som en koordinert
helhet i trygge situasjoner blir kontrollen
flyttet nedover i hjernen etter hvert som
utryggheten 0ker. Denne innsnevringen
av tilgjengelig hjernekapasitet kan forklare mange av de atferdsproblemene som
oppstar, og som gj0r disse barna sa vanskelige a forsta og romme for omgivelsene . •
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