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Fosterbarn og skole

           Om forfatteren 

• Rolv-Erling Iversen begynte å arbeide som lærer i grunnskolen i 
1970, etter hvert på en spesialskole for barn med atferds-

problematikk. Utdannet seg til klinisk pedagog ved 
Nordlandssykehuset og har jobbet der siden 1991. Han 
jobber i dag ved Bup Indre Salten  som er en poliklinikk 
under Bupa ved Nordlandssykehuset. Har tilleggs-
utdanning som familieterapeut og PMTO-terapeut og 
veileder.
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Tiltak

Fosterbarn og skole
Hvor godt blir lærerne forberedt på å møte fosterhjemsbarn i norsk skole? 
Et innspill fra praksisfeltet.

•  Av Rolv-Erling Iversen,  
spesialist i klinisk pedagogikk

Innledning
I denne artikkelen spør jeg, med 
utgangspunkt i over 40 års erfaring i og 
med skoleverket, hvor godt lærerne er 
forberedt på å møte elever som bor i 
fosterhjem. Selv om man skal være 
varsom med å lage for mange 
generaliseringer av fosterhjemsbarn, er 
min erfaring at det er noen fellestrekk 
ved mange av dem, som mange lærere 
ønsker seg mer kunnskap om. Grunnen 
er ganske enkelt at slik kunnskap kan 
gjøre skolehverdagen og skoleutbyttet 
bedre for de elevene det gjelder. 

Ifølge en undersøkelse fra Norsk 
institutt for forskning om oppvekst, 
velferd og aldring (NOVA) viser det 
seg at «det går mye dårligere med barn 
i barnevernet enn med barn som ikke 
har vært i barnevernet. Langt flere av 
disse barna har dårligere helse, mindre 
utdannelse og lavere inntekt som 
voksne» (veileder fra Bufetat). Det ser 
også ut til å være allmenn enighet om 
at «god skolefungering og utdannelse 
beskytter utsatte barn mot negativ 
utvikling. Skolegang og utdanning er 
kanskje den sikreste veien mot en 
positiv utvikling» (veileder fra 
Bufetat). Av den grunn er det viktig at 
fosterhjemsbarn får så stort utbytte av 
skolen som mulig, og at lærerne har 
kunnskap og innsikt i de utfordringene 
som disse elevene kan få i skolen. 

Det er også viktig at skolemyndig-
hetene er villig til å gi lærere den 
kompetanseheving som kreves for at 
de skal mestre disse utfordringene. 

Dette er et stort og komplekst felt. I 
denne artikkelen er det spesielt ett 
forhold som jeg vil legge særlig vekt 
på. Det er tilknyt ningsproblematikk. 
Jeg vil også berøre temaet atferdspro-
blematikk, og sam tidig peke på noen 
felles utfordringer  som fosterforeldre 
og «fosterlærere» har ved plassering av 
barn i fosterhjem. Gjennom noen 
eksempler og noen refleksjoner ønsker 
jeg å gi et bidrag til diskusjonen om 
hvordan man best kan møte foster-
hjemsbarn i norsk skole.  

Om behovet for kunnskap
I 1976 jobbet jeg i pedagogisk-
psykologisk tjeneste (PPT). Jeg fulgte 
opp et barn som barnevernet hadde 
plassert i et beredskapshjem i en liten 
kommune. Dette var en akuttplassering 
hvor barnevernet hadde avdekket 
omsorgssvikt av en slik grad at man 
fryktet for at barnet hadde mistet 
mange utviklingsmuligheter - også 
mulighet til god sosial utvikling. 
Relasjonsskadd og tilknytningspro ble ma - 
tikk var ord som ble brukt. Barnet ble 
senere plassert i fosterhjem.

Like ved beredskapshjemmet lå 
skolen barnet gikk på, og jeg hadde 
samtaler med og veiledet lærerne på 
skolen. Mitt inntrykk var at dette 
barnet hadde møtt meget gode og om - 
sorgsfulle voksne, både i beredskaps-
hjemmet og på skolen, i en svært 
vanske lig periode av barnets liv.

På skolen uttrykte de likevel 
bekymring. Bekymring for at de ikke 
var gode nok. At de ikke kunne gi 
nok. Og de uttrykte bekymring og 
fortvilelse over at de ikke hadde nok 

informasjon, slik at de bedre kunne 
legge til rette for et godt, midlertidig 
opphold på skolen. Spesielt en lærer ga 
uttrykk for et behov for å få vite mer 
om barnet. Han ga også klart uttrykk 
for behov for veiledning i det å være en 
god omsorgsperson for dette barnet 
som var sviktet av sin egen familie.

Denne skolen hadde lang erfaring i 
å være “beredskapsskole”, og den dag i 
dag tenker jeg på denne læreren som 
en av de beste voksene denne jenta 
kunne fått. Han hadde et naturlig 
engasjement for hele jobben sin. Han 
var av natur en svært omsorgsfull 
person, og han var en meget dyktig 
pedagog. Likevel ga han klart uttrykk 
for at han opplevde ikke å strekke til 
– ikke være god nok.

I løpet av 20 år som lærer har jeg 
kjent på det samme. I nå over 20 år i 
barnepsykiatrien har jeg etter hver 
møtt mange, både fosterforeldre og 
lærere, som fortsatt stiller disse 
spørsmålene: Får jeg nok informasjon 
om barnet/eleven til å kunne gjøre en 
god jobb? Hvem skal eventuelt gi meg 
denne informasjonen? Gjør jeg en god 
nok jobb? Er jeg god nok? 

Tilknytning og relasjon i 
skolen
Susan Hart har kalt en av sine bøker 
Fra interaksjon til relasjon. Der legger 
hun vekt på hva som skjer når to 
mennesker har samhandling gjennom 
fastlagte mønstre over så lang tid at de 
sammen danner en relasjon. Dette 
setter spor og forklares både på det 
utviklingspsykologiske og på det 
nevrologiske plan (Hart 2009). Det 
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kan derfor være meningsfylt å benytte 
relasjon som begrep for å belyse hva 
som skjer mellom elev og lærer. 

Det synes klargjørende å avgrense 
begrepet relasjon fra begrepet 
tilknytning, som omhandler relasjonen 
som dannes mellom foreldre og barn. 
Jeg synes dette gir mening. Jeg velger 
derfor å tenke på relasjonen som 
etableres mellom elev og lærer, som en 
relasjon, i tråd med Hart. Jeg ønsker 
på denne måten å formidle at de dype, 
nære og varige bånd som legges i 
begrepet tilknytning forbeholdes 
foreldre/fosterforeldre-barn-relasjonen. 
Denne type forhold kan bli for dypt 
og emosjonelt å etterstrebe i en 
elev-lærer-relasjon. Samtidig erkjenner 
jeg at dette ikke er enkelt.

Nils ble akutt plassert i beredskaps-
hjem. Etter noen uker fikk han komme 
tilbake til sin familie.Etter noe frem og 
tilbake ble han av barnevernet plassert i 
fosterhjem. Han var da 12 år.

På sitt nye hjemsted begynte han på 
skolen, og de samme problemene som 
han hadde hatt på hjemmeskolen oppsto 
også her: Opposisjon, krangling med 
lærere, småkonflikter med medelever. 

Nils ble beskrevet som en middels flink 
elev faglig.

Lærerne opplevde han som en ordsterk 
gutt «som kunne terge på seg en grå-
stein». Etter hvert ble slitasjen stor på en 
lærergruppe som periodevis var preget av 
ustabilitet på grunn av. sykdom og 
studier. Det ble reist spørsmål om hva 
det var galt med Nils, og han ble henvist 
barne- og ungdomspsykiatrien (Bup). 
Det viste seg at barnevernet i sine 
undersøkelser og vurderinger, allerede 
hadde konkludert med at Nils hadde 
store tilknytningsvansker. Dette var 
formidlet til fosterforeldrene, men ikke 
til skolen.

Tilknytning til omsorgsgiver
Tilknytning kan beskrives som det 
spesielle båndet som oppstår mellom 
barnet og dets viktigste omsorgsgivere 
når disse er fysisk og psykisk tilgjenge-
lig for barnet, er sensitive for barnets 
signaler, og svarer på dem slik at det 
føler seg forstått, akseptert og ivaretatt 
(Bunkholt 2010).

Det finnes flere teorier om selve 
prosessen frem mot full tilknytning. 
Det som samtlige retninger ser ut til å 

ha felles er: for at tilknytning skal skje, 
må samspillet mellom barnet og 
omsorgsgiveren være preget av at den/
de voksne er 
-  fysisk og følelsesmessig tilgjengelig for 

barnet
- sensitiv for barnets signaler
- stabil i sin omsorg

Tilknytning utvikler seg til både mor 
og far, men raskest til den av omsorgs-
personene som har den daglige omsor-
gen for og kontakten med barnet. 
Utvikling av tilknytning mellom barnet 
og dens omsorgsgivere, enten det er 
mor eller far eller det er andre som har 
den daglige omsorgen, begynner straks 
samspillet mellom dem tar til rett etter 
fødselen, og har nådd en viktig milepæl 
når barnet er bortimot to år. 

Flere teoretikere, som John Bowlby 
og Mary Ainswort, mener at dette er 
den såkalte sensitive periode for 
dannelse av tilknytning. At en utvik-
lingsperiode er sensitiv betyr at det er 
særlig viktig at barnet blir tatt vare på 
på den måten det trenger akkurat da.  
I noen perioder er det nærheten til  
for eldrene som er det viktigste. Senere 
er det viktig å bli selvstendig, Så blir 
det viktig å få jevnaldrende venner osv.
Etter hvert blir også voksne i barne-
hage og skole viktige personer for 
barnet, og dets utvikling og relasjo-
nelle forhold oppstår. I hver utvik-
lingsperiode stiller barnet spesielle krav 
til omgivelsene ut fra hva som er 
viktigst for det akkurat da.

Hvis det som er viktigst i en 
periode ikke blir oppfattet eller besvart 
ordentlig, kan utviklingen få et skjevt 
forløp, eller i verste fall stanse opp. 
Mange former for omsorgssvikt 
oppstår som følge av “dårlig klaff” 
mellom kjennetegn hos voksne og 
kjennetegn hos barn. Slike kjennetegn 
kalles ofte risikotegn eller risikofakto-
rer, fordi disse kan øke risikoen for at 
det skal oppstå dårlig samspill mellom 
barn og fosterforeldre/lærere. 

Barn som er født med fysiske eller 
psykologiske funksjonshemminger er 
mer i risikosonen for å bli utsatt for 
omsorgssvikt enn andre barn. Barn 
som er for tidlig født synes også å ha 
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en økt risiko for omsorgssvikt. Barn 
som blir skadet av alkohol eller 
narkotika under svangerskapet kan 
utvikle hypersensitivitet for sansepå-
virkninger: tåler ikke å bli tatt i på 
normal måte. De kan også reagere 
unormalt på høye lyder eller vanlig lys. 
Det sier seg selv at slike barn kan være 
en utford ring for fosterforeldre/lærere. 

Elever oppholder seg i skoleåret ofte 
like mye sammen med lærere på skolen 
som med voksne hjemme. Lærere sier 
ofte om barn med utrygg tilknytning 
at de er mindre utholdende, mindre 
entusiastiske, mindre tolerante, har 
mindre tro på seg selv, er mer avhen-
gige av læreren, blir lettere frustrerte 
(Drugli 2012). 

Petter var en flott gutt i 3. klasse. 
Han var en faglig dyktig elev, og hadde 
fått diagnosen ADHD. Han var svært 
urolig på skolen. Han opponerte ofte, 
nektet å gjøre oppgaver, forstyrret 
klasseundervisningen og hadde stundom 
en språkbruk som rystet lærerne.

Innimellom var han godgutten som 
ville sitte på lærerens fang, som var grei å 
gjøre avtaler med, og som jobbet godt 
inne i klassen. Han jobbet spesielt godt 
når undervisningen forgikk ute. Men 
også her kunne han slå om og utfordre 
lærerne, ikke minst atferdsmessig. Ved 

korrigering var fysisk kontakt ikke 
uvanlig. I perioder daglig. I perioder 
flere ganger om dagen.Lærerne kunne «få 
sitt pass påskrevet» på en slik måte at de 
ble oppriktig lei seg.

Noen ble sinte. Noen ble så fortvilte 
at de ba om sykemelding.

Forklaringer
Når fosterforeldre/lærere får et barn 
som øker opplevelsen av utilstrekkelig-
het, kan det være lett å legge skylden på 
barnet selv, og avvise det. Det kan se ut 
som om det da ofte faller naturlig å se 
etter forklaringer hos barnet.

Vi ser at i slike situasjoner er det 
lettere å henvise til PPT eller Bup for å 
finne forklaringer, og eventuelle 
løsninger. Noen ganger finner man at 
barnet har utviklet en utrygg tilknyt-
ningsform som igjen bidrar til å 
utfordre omgivelsene.

Slik form for utrygg tilknytning hos 
barn utvikles primært når de som skal 
ta vare på barnet er for lite tilstede eller 
er ustabile og for lite forutsigbare i sin 
måte å svare/møte barnet på.

De voksne, hjemme og i barnehage/
skole, er der og er der ikke, svarer av 
og til og av og til ikke, svarer av og til 
“riktig” og av og til “galt”. Verden, 
også barnehage- og skoleverden, blir 

usikker og oppleves uforutsigbar for 
barnet. Og skaper en utrygg tilværelse 
for god relasjonsbygging.

Petters mor hadde vært syk fra han 
var spedbarn og far overtok etter hvert 
den daglige omsorgen for han. Far hadde 
kontakt med Bup i flere år. Etter hvert 
ble også mor en konkret samarbeids-
partner. Fokuset på dette samarbeidet 
var primært ADHD og atferd.

Da mors helse etter hvert ble bedre ble 
diskusjonsfokuset også mer detaljert og 
direkte på Petters oppvekst. Omsorgssi-
tuasjonen i hans første leveår ble disku-
tert på en mer oppriktig og konstruktiv 
måte. Ordene omsorgssvikt og tilknyt-
ningsproblematikk ble brukt. Det oppsto 
en erkjennelse av at det ikke bare dreide 
seg om ADHD og atferdsproblematikk. 
Dette var en gutt som hadde utviklet 
tilknytningsvansker og som viste dette 
både hjemme, i sine nære omgivelser, - og 
på skolen.

Å få informasjon
Å undervise barn med tilknytnings-/
relasjonsproblematikk kan være en 
utfordring for skolen på flere områder. 
Ut fra min erfaring er det noen 
forutsetninger som må være tilstede for 
at disse elevene skal få en god og 
tilpasset undervisning. Helt grunnleg-
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gende er det at skolen/lærerne får 
informasjon om eleven og hans spesi-
elle vansker og behov. Dette høres 
selvsagt ut, men i praksis viser det seg 
at skoler som mottar elever som flytter i 
fosterhjem, sjelden opplever å få god og 
tilstrekkelig informasjon som kan 
danne grunnlag for tilrettelegging av en 
tilpasset undervisning. Ofte er informa-
sjonen manglende.

Bufetat har utarbeidet en veileder, 
Oppfølging av skole og opplæring for 
barn og unge som bor i fosterhjem og 
institusjon (Bufdir 2015). Den retter 
seg i hovedsak mot fosterforeldre og 
ansatte i barnevernsinstitusjoner. Ikke 
direkte til skolen. Men veilederen er 
likevel et tegn på at man innen 
barneverssektoren ser at barn og unge 
som plasseres i fosterhjem har behov 
for spesiell oppmerksomhet når 
skolehverdagen skal tilrettelegges.

Dersom en døv elev flyttet til en ny 
skole, ville skolen få informasjon om 
dette.

Kompetanse på skolen ville bli et 
tema, og man ville søke etter «den rette 
læreren».

Og man ville ha fokus på adekvat 
materiell/utstyr og tilrettelegging av 
undervisningen.

Å velge det beste for barnet
Barnevernet gjør en grundig jobb når 
de velger ut det hjemmet som barnet 
skal flytte til. Hensikten med denne 

utvelgelses- og opplæringsprosessen er å 
gi barnet de beste hjemmeforholdene 
det kan få. Men hvem velger ut skolen 
og sørger for at denne gir barnet det 
beste skoletilbudet det har krav på? 
Hvem sørger for at skolen og lærerne 
får nødvendig og tilstrekkelig informa-
sjon om barnet som plasseres i skolen? 
Hvem velger ut de lærerne som skal ha 
hovedansvar for opplæringen av eleven 
på skolen. Og hvem sørger for nødven-
dig opplæring til lærerne som blir 
elevens «viktigste voksne» en stor del av 
uken?

Min, etter hvert, lange erfaring 
tilsier at dette er svært tilfeldig. I 
mange tilfeller er skolen uforberedt på 
de utfordringene de får når en ny elev 
flytter i fosterhjem innen skolekretsen.

I mange tilfeller må de prøve seg 
fram ut fra de erfaringene de gjør seg. 
Som på min skole.

I mange tilfeller går det helt 
utmerket. I alt for mange tilfeller sliter 
lærere – og elever - etter min mening 
unødvendig mye.

«Å lære er en bevegelse ut i noe 
nytt, noe ukjent. For at denne bevegel-
sen skal være mulig, er det for enkelte 
barn avgjørende at det finnes emosjo-
nell støtte fra lærer som en “trygg base” 
for videre utvikling” (Sørlie & Krey-
berg 2013). 

Jeg har i mange år veiledet foster-
foreldre og lærere. Jeg har holdt kurs 
for lærere om ADHD, om atferds-

vansker og om tilknytningsvansker. Da 
har oftest utgangspunktet vært en elev 
som var blitt henvist til Bup. Det som 
er slående er blant annet den hungeren 
lærere har etter konkret informasjon 
om en elevs «tilstand»/vansker, enten 
det gjelder den ene eller den andre 
problematikken. Jeg blir nesten like 
overasket hver gang over at det jeg 
bidrar med oppleves som «nytt og 
nyttig». Samtidig kjenner jeg meg igjen 
fra egen skolepraksis da jeg søkte 
informasjon og forståelse, for bedre å 
kunne legge til rette for elever med 
spesielle behov.

Og jeg blir trist når jeg hører at 
lærere fortsatt opplever at manglende 
informasjon om elever gjør at de ikke 
får gjort jobben sin «godt nok». Og at 
de ikke opplever å få veiledning som vil 
gjøre dem til bedre lærere for elevene. 
Og jeg blir trist når jeg tenker på at jeg 
hørte det samme i 1976.

Muligens er dette en problem stilling 
som vil være der også i år som kommer. 
I så fall vil det være viktig å etterstrebe 
større åpenhet og ha gode informa-
sjonsrutiner ved fosterhjemsplassering, 
slik at lærere får et bedre utgangspunkt 
for den jobben de skal gjøre.

Atferdsutfordringer hjemme 
og i skolen
Elever med en utrygg og usikker opp - 
vekst har ofte et atferdsuttrykk som 
skaper store utfordringer for lærere.

Ole er en urolig elev med «kort lunte». 
Han vandrer ofte rundt i klassen. Når 
han blir bedt om å sette seg ved pulten sin 
nekter han og vil forlate klasserommet. 
Læreren stopper Ole ved døra, legger 
hånda på skuldra hans og vil føre Ole 
tilbake til plassen. Ole vil rive seg løs, 
kaller læreren «en forbaina hæstkuk», og 
det utvikler seg til fysisk håndgemeng. 
Etter noen minutter hvor læreren prøver å 
roe Ole ned, uten å lykkes, blir Ole ført 
ut av klassen av lærer og assistent. 

Ofte må lærere forholde seg til elev - 
er som eksponerer sin usikkerhet og 
frustrasjon gjennom utagerende atferd. 
Mange lærere har god innsikt i slik 
problematikk og håndterer dette godt.

Andre uttrykker stor frustrasjon over 
at de ikke håndterer elevenes at ferd på 
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en god måte. Men flere gir sam tidig 
uttrykk for egne vansker i forhold til 
disse elevene.

Frustrasjoner over at de må bruke 
mye tid på å ”holde orden”, jobbe med 
elevenes vansker med å sosialisere seg i 
skolen, kommer ofte til uttrykk.

Lærere vil ”undervise” – jobbe med 
pedagogiske opplegg som fremmer 
faglig utvikling og fremgang hos elev - 
ene. Selv om lærere klart ser at sosial 
oppdragelse av elever er en del av deres 
arbeidsoppgaver, opplever nok mange 
lærere at denne oppdragerrollen nok 
tidvis får for stor plass i forhold til den 
fagpedagogiske rollen.

Enkelte elever utfordrer lærerne mer 
enn andre – atferdsmessig. En mindre 
gruppe av barne- og ungdoms befolk-
ningen, utvikler så store atferdsmessige 
problemer at de får karakter av atferds-
forstyrrelser. Basert på en gjen nomgang 
av publisert litteratur rap porterer 
Folkehelseinstituttet om en forekomst 
på 3,5 prosent  blant barn mellom 4 og 
18 år. (Rapport 2013-4.) Mange lærere 
gir uttrykk for en opp levelse av at 
atferdsproblemer er et økende problem 
i skolen.

Det dreier seg om uro og bråk i 
klasserommet, skulking, forseint kom-
ming, slåssing, krangling, hærverk, 
rusmisbruk og mobbing. Atferdspro-
blemene har også form av mer innad-
vendt problematikk, slik som angst, 

ensomhet, depresjon og liten mental 
kontakt med undervisningen i klasse-
rommet.

Noen barn er født med såkalt 
”vanske  lig temperament”. Når noen av 
barnas spesielle særtrekk slår seg sam - 
men får barnet det som kalles “lett” 
eller “vanskelig” temperament (Bunk-
holt 2000). Barn med lettere tempera-
ment er også lettere å hjelpe på vei inn i 
en god utvikling.

Barn med vanskelig temperament 
utgjør en større utfordring for de 
voksne på flere områder: søvn, mat/
ernæring, tilpassing til normer og regler 
i hjem og skole/barnehage.

Dette er barn som krever mye av 
omsorgspersonene, også på skolen. 
Slike barn kan ofte få fosterforeldre og 
lærere til å føle seg usikre og utilstrek-
kelige. Opplevelsen av tilkortkomming 
hos de voksne kan ofte føre til avvis-
ning, eller til opplevelse av avvisning 
hos barnet/eleven. Slik avvisning 
merker barnet, som så reagerer med 
mer uro eller tilbaketrekning, som igjen 
påvirker samspillet mellom de voksne 
og barnet/eleven.

For lærerne i skolen blir det en 
ekstra utfordring å møte disse barna 
som av ulike årsaker er så sårbare for 
relasjonell kontakt. 

PMTO som metode
Det er flere måter å møte lærernes 

behov for kompetanse på. Ved Bup 
Indre Salten har vi i flere år hatt kurs 
for foreldre og lærere i det å håndtere 
atferdsvansker, hjemme - og i skolen. 
Disse kursene har hatt sitt utspring i 
PMTO (Parent Management Training 
Oregon). 

Ved klinikken jobber to PMTO-
terapeuter.

PMTO beskrives som én av meto-
dene som i kontrollerte evalueringsstu-
dier har vist seg effektiv i arbeidet med 
å redusere alvorlig problematferd hos 
barn (Kazdin, 1997; Webster-Stratton, 
1996; Patterson et al., 1993).

 “Parent Management Training” 
(PMT) eller bare “parenting” har som 
målsetting å redusere barns problemat-
ferd og øke deres prososiale atferd via 
foreldrenes oppdragelsesferdigheter. 

Rasjonalet for å endre barns atferd 
gjennom foreldrenes oppdragelse 
finner en både i sosial lærings- og 
interaksjonsteori, og i observasjonsstu-
dier av samhandlingen i familier med 
problembarn. 

Den som har bidratt mest til 
metodens teoretiske og empiriske 
grunnlag er Gerald Patterson (1982). 
Andre forskere og forfattere som har 
utviklet varianter av PMT refererer til 
Patterson, eller de har på andre måter 
blitt påvirket av hans forskning 
(Webster-Stratton og Herbert, 1994; 
Chamberlain,1994; Levene, 1998). 
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Norsk senter for studier av pro-
blematferd og innoativ praksis, 
Atferds senteret, har hatt ansvar for 
implementering av PMTO i Norge, og 
har gjen nom egen forskning og studier 
tilpasset og utviklet metoden til norske 
forhold. (Askeland E, Apeland A, & 
Solholm R. 2014). 

PMTO tar utgangspunkt i det en 
vet om fastlåste og skadelige samspills-
mønstre i familier med atferdsvansker, 
og forsøker å erstatte disse med sam - 
spillsmønstre som fremmer samarbeid 
og positiv utvikling. Målet er å endre 
barnas atferd gjennom de endringer i 
foreldreatferd og familierutiner som 
behandlingen skaper.

Vi tenker, og har erfaringer for, at vi 
i stor grad kan jobbe på samme måte 
med lærere som vi jobber med for-
eldre. Lærerne trenes i hensiktsmessige 
måter å hjelpe sine elever i skolehver-
dagen. Opplæringen har vært i grup-
per.

I møtet med PMTO-terapeuten 
gjennomgår lærerne et ”treningspro-
gram” hvor det legges vekt på å øke 
lærernes ferdigheter i å takle uønsket 
atferd hos elever, og å hjelpe elevene til 
å endre negativ atferd til positiv sam - 
handling med voksne og medelever. 
Det påhviler her et spesielt ansvar hos 
lærerne når de skal jobbe med atferd 
som har sitt opphav i tilknytningspro-
blematikk.

Lærerne (over 100) som har 
gjennomgått disse kursene melder 
tilbake at disse har vært praktisk 
nyttige og har gitt dem bedre forstå-

else, og økte ferdigheter i å hjelpe 
elever med store utfordringer i skole-
hverdagen.

Avslutning
Jeg har så langt gjort noen refleksjoner 
både om tilknytningsvansker og om 
atferdsvansker. 

I den praktiske skolehverdagen er 
det ofte ikke snakk om enten eller, 
men både og.

De pedagogiske utfordringene ved å 
få elever i skolen med tilknytnings- og/ 
eller atferdsvansker er flere.

Lærerne må være rustet for å møte 
disse utfordringene på flere plan.  
An svar et for å sette lærerne i stand til å 
takle de utfordringene disse elevene gir 
dem, ligger nok hos flere. 

Når barnevernet plasserer barn i nye 
hjem (beredskaps-/fosterhjem), må 
nødvendig informasjon om eleven 
tilflyte den nye skolen slik at lærerne 
forstår de vanskene eleven har og de 
utfordringene de står ovenfor. Skolen 
må ha rutiner/ordninger som gjør at 
det er «de rette lærerne» som møter 
eleven. Skolen må også legge til rette 
for at lærerne får den kompetanse og 
den oppfølging de trenger for å gjøre 
en god nok jobb. Og det må legges  
til rette for å gi lærerne opplevelsen av 
at de er gode nok, både som pedagoger 
og som profesjonelle omsorgsgivere.

Mye er allerede gjort i denne sam - 
menheng, men vi har et godt stykke 
arbeid igjen for at alle elever med  
slike spesielle vansker som nevnt 
overfor, skal kunne få en god skoleut-

vikling, slik det er forventet at de skal 
få gode utviklingsmuligheter i sitt nye 
hjem.
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