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           Om forfatteren 

•	Åse L. Larsen er utdannet adjunkt og spesialpedagog. 
Hun har videreutdanning innen rus og psykiatri. Hun 

har tidligere arbeidet som redaktør for tidsskriftet 
Forebyggende Fokus og daglig leder i foreningen 
med samme navn. Hun arbeider i dag som 
redaktør for Fosterhjemskontakt.
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Tiltak

Fosterbarn  
           og skole

Forskning viser at skole er den enkeltfaktoren som har størst betydning 
når det skal legges til rette for at barnevernsbarn kan mestre sine 
voksenliv. Med utgangspunkt i denne forskningen - hva kan fosterforeldre 
gjøre for å bidra til at fosterbarnet mestrer skolen? 

• Av Åse L. Larsen, adjunkt

Kunnskapssamfunnet
Kunnskapssamfunnet stiller store krav 
til den oppvoksende generasjonen og 
aldri har skole vært viktigere for fram - 
tiden enn nå. Dette til tross for at 
skolen har fått andre konkurrerende 
arenaer, ikke minst internett. Skolen er 
et spesielt viktig tema for barneverns-
barn som viser seg å være en gruppe 
som ofte havner utenfor samfunnet og 
blir marginalisert som voksne. 

Det er stor enighet blant fagfolk og 
politikere om at det er viktig å satse på 
utdanning for barn i barnevernet. Dette 
er så viktig at regjeringen valgte å be - 
vilge 10 millioner ekstra til dette for - 
målet på statsbudsjettet for 2014. 
Solveig Horne, statsråd i Barne-, 
likestillings- og inkluderingsdeparte-
mentet (BLD), presenterte for noen 
måneder siden dette på en stor skole-
konferanse som ble arrangert på 
initiativ fra departementet. Konferan-
sen er en del av et større arbeid som har 
som mål å gjøre skole og barnevern 
bedre rustet til å skape et godt lærings-
miljø for barnevernsbarna. Arbeidet 
skal resultere i en rapport rettet mot 

offentlige myn d ig heter med anbefalin-
ger om tiltak.

Temaet for konferansen, som ble 
arrangert av Barne-, ungdoms- og 
familiedirektoratet (Bufdir) og Norsk 
institutt for forskning om oppvekst, 
velferd og aldring (NOVA), var ”Hvor-
dan bedre utdanningssituasjonen for 
barn i barnevernet?” Dette spørsmålet 
har også forskningsmiljøet vært opptatt 
av i en årrekke. Det har ført til forsk-
ning som har gitt svar på mange 
spørsmål som bør ha betydning når vi 
legger til rette for barnevernsbarnas 
framtid i kunnskapssamfunnet. 

Svensk forskning
Fosterbarn som vuxna 
Det svenske forskningsmiljøet har lenge 
vært opptatt av hvordan det går med 
barnevernsbarna når de blir voksne. 
Professor Bo Vinnerljung fra universi-
tetet i Stockholm, har vært en drivkraft 
innenfor denne forskningen. 

I en registerstudie Vinnerljung ut - 
førte på 90-tallet ønsket han å se hvor - 
dan det hadde gått med 7 000 barn som 
hadde vokst opp i fosterhjem. Studien 
hans, Fosterbarn som vuxna, viste at 
variabler som at foreldre var rusmisbru-

kere eller hadde psykiske problemer, 
ikke hadde så stor betydning som skole - 
situasjonen når det gjaldt å få et godt 
voksenliv. Barnet var altså selv den beste 
indikasjonen på hvordan det gikk i 
framtiden, ikke deres biologiske for   - 
eldre. Studien viste dessuten at barnets 
alder ved plassering ikke hadde stor 
betydning for om barnet klarte seg bra i 
voksenlivet. 

Man har lett for å tillegge elementer 
som foreldres sosiale status, deres pro - 
blemer, samt barnets alder ved plasse-
ring i fosterhjem, stor betydning i spørs-
mål som omhandler deres framtidige liv. 
Det som ikke kommer fram så ofte, og 
som den svenske studien viser, er at den 
sterkeste faktoren for utsatte barns 
langsiktige utvikling er gode skole-
prestasjoner. Barn som derimot mislyk-
kes i skolen er en høyrisikogruppe for 
framtidige problemer. Denne faktoren 
er så sterk at Bo Vinnerljung velger å si 
at den er determinant, det vil si avgjø-
rende, for utsatte barns utvikling.

SkolFam 
SkolFam (Skolsatsning innom familje-
hemsvärden) er en stor satsning på skole 
innenfor fosterhjemsarbeidet i Sverige. 
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Det er i dag en del av det per manente 
fosterhjemsarbeidet i Helsingborg, og 
tolv kommuner i Sverige bruker 
arbeids modellen. Satsningen startet 
som et prosjekt i Helsingborg i 2005 
med Bo Vinnerljung som en av pådri-
verne. Alle fosterbarn i Helsingborg, 
det vil si 25 barn i alderen 7-12 år, ble 
testet gjennom forskningsprosjektet. 

Funnene fra forskningen viste at 
fosterbarna var normalbegavet, men 
likevel var tre av fire av dem kraftig 
under presterende i skolen. Jo mer 
begavet, jo større risiko var det for at de 
underpresterte, viste studien. Det ble så 
satt i gang et stort arbeid for å forsøke å 
for bedre dette. Det ble blant annet gitt 
arbeidsminnetrening og annen ekstra 
kognitiv trening for barna. Etter to år 

hadde de oppnådd forbedringer som var 
oppsiktsvekkende.  

Etter disse store forbedringene i 
skoleresultatene for fosterbarn i Hel-
singborg, har også Norrköping gjort et 
tilsvarende prosjekt. Også her oppnådde 
man en stor forbedring hos fosterbarna 
etter at de hadde fått arbeidsminnetre-
ning gjennom prosjektet. Det ble målt 
forbedringer i barnas læringskapasitet, 
og ferdighetene i både lesing og mate-
matikk hadde økt.

Norsk forskning
Barnevern i Norge 1990-2010
Gjennom den norske registerstudien 
Barnevern i Norge 1990-2010 i regi av 
NOVA, har man fulgt 167.800 barne-
vernsbarn i løpet av disse årene. Som i 

den svenske registerstudien, har man 
også her spurt hvordan det går med 
disse barna seinere i livet. Man fant 
blant annet at mange har forsinkelser i 
utdanningsløpet sitt. I barnevernutval-
get hadde ca 35 prosent gjennomført 
videregående eller høyere utdanning. 
Det tilsvarende tallet var 80 prosent for 
det øvrige utvalget. I barnevernutvalget 
hadde ca 6 prosent høyere utdanning 
på universitets- eller høgskolenivå, 
mens tallet i sammenligningsutvalget 
var på 40 prosent.

Sammen for læring
Sammen for læring er ett av flere del - 
prosjekter under forskningsprogrammet 
Fosterhjem for barns behov som nylig 
er avsluttet. Denne omfattende fors-
kningen på fosterhjem har vært et 
samarbeid mellom Fafo, NOVA, Regio-
nalt Kunnskapssenter for barn og unge, 
Vest (RKBU Vest), Uni Helse. 

Prosjektet Sammen for læring omfat-
tet 37 fosterbarn fra 7-11 år i Bergen 
kommune. Også dette prosjektet har 
vist at det gir positive effekter når man 
går inn for å styrke fosterbarns læring. 
Det har dessuten vist at jo mer syste-
matisk innsatsen er, jo mer utvikling og 
læring har funnet sted. 

Ved siden av å gi fosterbarn støtte til 
utvikling, foreslås det gjennom prosjek-
tet at både fosterforeldre og barnevern-
tjenesten får kunnskaper og forståelse 
om fosterbarns behov og hvordan de kan 
utvikle et godt samarbeid for å støtte 
barnet. 

Det kommer videre fram gjennom 
prosjektet at relasjonen er viktig for 
barns læring og utvikling. Lærere som 
har en god relasjon til barnet, er i en 
bedre posisjon for påvirkning enn lærere 
som mangler en god relasjon å støtte  
seg på.

Framtredende problemer
Det er flere problemer som kommer 
fram både i den svenske og norske 
forskningen når det gjelder barneverns-
barnas forhold til skole. 

Underytere
For det første viser det seg at disse 
barna er underytere i skolesammen-
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heng. Det betyr at de presterer mindre 
enn de har kapasitet til. Dette kan tyde 
på at det stilles lavere krav til deres 
prestasjoner og at voksne har lave ambi - 
sjoner på vegne av barna. 

Når lærerne stiller lavere krav til 
barnevernsbarnas prestasjoner, vil det 
også være naturlig å tenke at de lager 
dårligere opplegg for dem. Når de blir 
tatt ut av klasserommet for å få indivi-
duelt tilrettelagte tiltak, er det derfor 
ikke sikkert at opplegget er optimalt 
tilrettelagt for barnet. Altså, stikk i strid 
med intensjonen om tilrettelagte tiltak.

Studier viser at det ikke bare er 
lærere som undervurderer barneverns-
barnas begavelse og har pessimistiske 
forventninger til skoleresultater hos 
dem, men at dette også gjelder sosialar-
beidere. Det vil være naturlig å tenke at 
dette også gjelder flere voksengrupper 
som har betydning for barna. 

Faren for å ha lave forventninger til 
barnevernsbarna, er også noe fosterfor-
eldre må være oppmerksomme på. 
Dersom både fosterforeldre og andre 
viktige voksenpersoner i tillegg tror at 
rusmisbruk eller psykiske lidelser hos 
barnas foreldre har betydning for hva de 
er i stand til å lære, har de i utgangs-
punktet bidratt til å legge lista lavt for 
disse barna. 

Bråkmakere
Mange studier viser at barnevernsbarn 
tar igjen for det de ikke klarer på skolen 
ved å bråke. På den måten blir det 
negative bildet av barnet – som en som 
ikke har forutsetninger for å klare 
skolen - forsterket. Det er viktig å gå på 
baksiden av barnets bråkete og vanske-
lige atferd, og se hva det i realiteten 
dreier seg om. Dersom de bråker for å 
få bort fokuset fra at de ikke mestrer 
det skolefaglige, vil det gjøre vondt 
verre med en ”skure-og-gå-holdning” til 
det faglige. 

Dårlig motivasjon
Det viser seg at mange barnevernsbarn 
har liten motivasjon for skole og 
skolearbeid. Dette kan henge sammen 
med mye forskjellig, for eksempel 
sosiale eller psykiske problemer. Psyko - 
sosiale problemer påvirker barns 

lærings kapasitet og evne til oppmerk-
somhet. Mange mangler dessuten en 
egen indre stemme som kan lede og 
oppmuntre dem, fordi de har for mye 
uro i hodet. 

Kognitive evner
Vi er opptatt av fosterbarnas tilknyt-
ning som har mye med emosjoner å 
gjøre, men vi må også være opptatt av 
kognisjonen. Mange barnevernsbarn 
skårer lavt på kognitive tester. Dette 
kan komme av at de har dårlig arbeids-
minne, noe som kan ha sammenheng 
med at de har blitt utsatt for stress i 
barndommen. 

Dersom det ved tester viser seg at et 
barn har lave kognitive evner, må man 
likevel ikke gi opp å hjelpe dette barnet 
med skoleprestasjonene. Lave kognitive 
evner er ingen statisk egenskap hos 
barna, men noe som kan trenes opp. 
Dette har tydelig vist seg gjennom 
SkolFam-prosjektet i Sverige.

Studier viser at fosterbarn ikke har 
altomfattende problemer med kogni-
sjon, men heller spesifikke vansker. 
Barna har potensial, men trenger hjelp 
til å nyttiggjøre seg sine ressurser og til å 
regulere følelsene, viser flere studier.

Hvordan fosterhjemmet kan 
støtte barnets læring
Det har over mange år blitt lagt vekt på 
at fosterhjemmets viktigste rolle er å gi 
omsorg og bidra til et mest mulig 
vanlig familieliv for fosterbarnet. Først i 

de seinere årene har man begynt å 
snakke om at det ikke er nok å gi god 
omsorg og trygghet. 

I tillegg til å ha fokus på omsorg og 
på barnets generelle utvikling, må man 
se skole som et eget innsatsområde. 
Skole og utdanning er en viktig helhets-
faktor for fosterbarnets framtidige liv. 
Vi må ha større ambisjoner for deres liv 
enn å bare arbeide med det relasjonelle. 
Både kognitiv og relasjonell utvikling er 
viktig.

Bygge en god relasjon
Relasjoner er viktig for fosterbarnets 
framtidige liv.  Relasjoner skal gi den 
tryggheten som skal være grunnlaget 
for at de kan utvikle seg på en god 
måte. Skoleforskningen viser at lærere 
som ikke har en god relasjon til grunn 
for det påvirkningsarbeidet de skal 
utføre, ikke så lett kan hjelpe barnet 
med det faglige. Dette vil også gjelde 
for fosterforeldre som ønsker å hjelpe 
barnet i skolesammenheng eller på 
annen måte. Ligger det en god relasjon 
i bunnen, vil fosterforeldre lettere nå 
fram med påvirkning og hjelp til 
barnet.

Utvikle kognitive evner
Fosterforeldre må være opptatt av at 
fosterbarnet skal få hjelp til å utvikle 
sine kognitive evner slik at de kan få seg 
en utdanning og et normalt voksenliv. 
Jo lenger barnet har bodd under 
omsorgssviktende forhold, jo mer hjelp 
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vil det kunne trenge for å utvikle seg 
kognitivt. 

Når skole er så viktig som fagmiljøet 
gir uttrykk for, er det viktig at fosterfor-
eldre gjør det som kan gi uttelling for 
barnets utdanning. Vinnerljungs 
forskning har vist at skoleforberedende 
arbeid med sterke pedagogiske innslag, 
kan hjelpe stort. Han anbefaler derfor 
foreldre tidlig å gi oppmerksomhet på 
det kognitive. Han kaller det hjerne - 
forberedende aktiviteter og han bruker 
lesing som et eksempel på en slik aktivi - 
tet.  Fosterforeldre har her en viktig 
rolle i å starte opp dette arbeidet tidlig, 
og i god tid før skolealder der dette er 
mulig. Lesing vil dessuten bidra til en 
god språkutvikling.

Forvente og kreve innsats
Forventning gir resultater. Vi kan ikke 
alltid forvente at fosterbarnet skal 
mestre like godt som andre, men vi kan 
forvente at barnet skal gjøre en solid 
innsats for sitt framtidige liv. Mange 
slutter å kreve når de får vite at et barn 
er under barnevernets omsorg. Ved å 
bestemme oss for at vi kan kreve inn -
sats av fosterbarna, vil vi kunne se dem 
på en annen måte. 

Det er viktigere å ha fokus på 
arbeids innsatsen enn på prestasjoner. Gi 
derfor tilbakemelding på innsatsen de 
legger ned. Foreldre kan bidra til at de 
yter det beste de kan. Mestring kan også 

føre til mer motivasjon for å arbeide 
med det skolefaglige.

Proaktiv tilnærming
Forskning viser at skolen er for lite 
proaktiv i sin tilnærming til barne-
vernsbarna. Det betyr at de bør bruke 
mer forebygging og problemløsning i 
tilnærmingen til skoleutfordringene, og 
mindre reaktiv tilnærming med 
konsekvenser og straff. Det er grunn til 
å tro at dette også vil gjelde på hjem-
mebane. Fosterbarnet trenger fleksi-
bilitet og fosterforeldre som til - 
rettelegger. Det er dessuten viktig at 
fosterforeldrene er opptatt av barnets 
indre liv og at de bidrar med støtte- og 
problemløsningsferdigheter ut i fra 
dette bildet. 

Strukturelle forhold
Gjennom undersøkelsen Fosterbarn som 
tar høyere utdanning – suksessfaktorer, 
som også er et delprosjekt under forsk - 
ningsprogrammet Fosterbarn for barns 
behov, kommer det fram at noen struk - 
tu relle forhold i fosterhjemmet har 
betydning for barnas skolemessige fram - 
gang. Disse forholdene er tilhørighet, 
verdier, struktur og rutiner. 

At barna har en følelse av tilhørighet, 
handlet blant annet om at barna blir 
behandlet som fosterforeldres egne barn. 
Det handlet også om at de har kontakt 
etter flytting fra fosterhjemmet, og at 

fosterforeldre har genuin interesse for 
barna, noe som kan komme fram ved at 
de forsvarer dem og kjemper for dem. 

Verdier kan handle om at barnet må 
gjøre sitt beste, fullføre det man har 
begynt på, gå på skolen hver dag, og en 
holdning om at mestring krever arbeids-
innsats. 

Struktur handlet om forutsigbare 
rutiner i hverdagen som felles måltider, 
samt rutiner og støtte til leksearbeid. 
Det er dessuten viktig at det skapes gode 
følelser for leksesituasjonen. Gode 
leksesituasjoner kan dessuten skape en 
ekstra motivasjon for skolearbeid. 

Motivasjon
Mange fosterbarn mangler den gode 
motivasjonen for skolearbeid. Det kan 
være mange grunner til dette, men 
gjennom små tiltak kan fosterforeldre 
bidra til at skolen blir sett på som 
viktig. Det er for eksempel viktig ikke 
åpenlyst å kritisere lærer og skoleopp-
legg. Det kan føre til at et umotivert 
barn, blir enda mindre motivert for å 
gjøre en god innsats i skolesammen-
heng. 

Samarbeid
Det er viktig med skole-hjem-samar-
beid og her har fosterforeldre en viktig 
jobb å gjøre med å opprette et godt 
samarbeid med lærer. Det er ikke alltid 
lett for lærer å ha den fulle oversikt over 
alle elevene, og derfor er det viktig at 
foreldre bidrar med tilbakemeldinger 
når de oppdager at barnet sliter på en 
eller annen måte. Det kan dreie seg om 
sosiale forhold som mobbing, eller at 
det faglige som trengs i leksesituasjoner 
ikke er på plass hos barnet.

Det er viktig at fosterforeldre ikke 
må bruke leksetid på å lære barnet nytt 
stoff. Det skal barnet lære på skolen. 
Dersom det ikke klarer å lære seg dette i 
den ordinære undervisningen, skal det 
få tilbud om tilrettelagt undervisning.
Lekser skal bidra til repetisjon av stoff 
de allerede har lært seg. Hvis leksene 
som blir gitt av lærer er på feil nivå for 
barnet, må lærer få beskjed om dette.

   
Høyere utdanning
Langtidsplasserte barn i institusjon og 
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fosterhjem er spesielt utsatt for å få et 
lavt utdanningsnivå. Fosterforeldre må 
påvirke sitt barn til å ta høyere utdan-
ning. I den forbindelse viser det seg at 
fosterforeldres eget utdanningsnivå 
påvirker positivt. 

Undersøkelsen Fosterbarn som tar 
høyere utdanning – suksessfaktorer viser at 
fosterforeldre er den aller viktigste 
faktoren for at de velger høyere utdan-
ning. Undersøkelsen viser dessuten at 
gode skoleprestasjoner i grunnskolen 
bidrar til at fosterbarn tar høyere ut - 
danning. Her kom det blant annet fram 
at barna ikke nødvendigvis var flinke i 
barneskolen, men at det framtredende 
var at de var trygge på sine egne evner. 
Stabilitet i fosterhjem og i skolesitua-
sjon, var et annet kjennetegn på at de 
valgte å ta høyere utdanning.

Andre undersøkelser viser at etter-
vern er viktig. Det er så krevende å få 
den siste biten på plass i en barnevern-
sungdoms liv, at man må sette inn ekstra 
ressurser på dette. Mye av den innsatsen 
som tidligere er gjort overfor barnet, kan 

bli borte med manglende ettervernstil-
tak. I flere studier kommer det fram at 
ettervern spiller en viktig rolle i det som 
har med videre utdanning å gjøre. 

Nå er det tiltak som gjelder
Det ligger mye forskning til grunn når 
det blir hevdet at tiltak rettet mot skole 
og utdanning for barnevernsbarna, er 
noe av det viktigste man kan gjøre for 
disse sårbare barna. Kunnskapsgrunnla-
get er på plass, og det er derfor ingen 
grunn til å ikke sette i gang tiltak som 
kan utgjøre en viktig forskjell for deres 
framtidige liv. 

Det som er fint når det gjelder tiltak 
innenfor skole og læringssituasjoner for 
barnevernsbarna, er at det er mye som 
virker og at vi kan få positive resultater 
med rimelig innsats. Dette er noe som 
både norsk og svensk forskning bekref-
ter. 

 Staten må legge til rette med et 
utdanningstilbud som barnevernsbarna 
har muligheter for å mestre. Det må 
jobbes aktivt fra skolens side med 

individuelle og strukturelle tiltak, og 
hjemmet må gis muligheter for å bli 
gode støttespillere. Når foreldre er så 
viktige for barnets skole- og utdannings-
situasjon, er det viktig at det legges opp 
til et godt skole-hjem-samarbeid. 

Det er dessuten en viktig oppgave å 
gjøre fosterforeldre oppmerksomme på 
hvilken betydning deres innsats for 
fosterbarnas framtid har. Det er også 
viktig å gi dem kunnskaper om hva de 
kan gjøre for å bidra til den viktige 
innsatsfaktoren som skole er. Denne 
artikkelen er ment som et bidrag til 
dette. Dette er noe som også bør stå  
sentralt i barnevernets rekruttering og 
veiledning av fosterforeldre.

Kilder:
Skolekonferanse arrangert av Bufdir og 
NOVA med tittelen: ”Hvordan bedre 
utdanningssituasjonen for barn i barne-
vernet?”, november 2013.
NOVA-rapporten Fosterhjem for barns 
behov (2013).


