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TiltakUtvikling

I barnevernssaker som resulterer i plasse-
ring utenfor hjemmet, forekommer det 
ofte en kombinasjon av ulike psykiske 
vansker hos barnet. Belastninger som har 
truet barnets følelse av trygghet og 
sikkerhet kan svekke dets selvtillit og 
mestringsevne og utløse emosjonelle 
lidelser (Merikangas, 2005). Barnets egen 
måte å mestre belastning på virker også inn 
på hvorvidt det utvikler symptomer som 
følge av belastningene (Goodyer, 1997). 
Utvikling av symptomer kan også henge 
sammen med pubertetsutvikling og 
endring i hormoner, kognitive endringer 
og stressende livshendelser. 

Det er nyttig å skille mellom psykiske 
lidelser og psykiske vansker. Ulike grader 
av generelle vansker som nedsetter 
funksjonsevnen kan kalles psykiske 
vansker, mens man i den andre enden av 
skalaen har spesifikke lidelser som  
oppfyller diagnostiske kriterier i inter-
nasjonale klassifikasjonssystemer.  Å slite 
med psykiske vansker er ikke det samme 
som å ha en psykisk lidelse. Denne type 
problemer kan gå over av seg selv, men kan 
også kreve tiltak for å bedre seg. 

Blant barn og unge med psykiske 
lidelser har nær en tredjedel i perioder 
symptomer på både emosjonelle lidelser  
og atferdsforstyrrelser samtidig. Det kan  
se ut til at barn med atferdsforstyrrelser 
oftere blir lagt merke til og henvist for  
sine vansker enn barn med følelsesmessige 
vansker. Den norske forløpsstudien ”Barn  
i Bergen” fant at 75 prosent av barn med 
oppmerksomhetsvansker/hyperaktivitets-
problematikk hadde vært i kontakt med 

spesialisthelsetjenesten, mot 13 prosent  
av barna som led av emosjonelle lidelser 
(Heiervang, 2007). Derfor er det viktig å 
kartlegge barnet på en måte som fanger 
opp et bredt spekter av vansker, også der 
barnet først og fremst viser tegn til for 
eksempel atferdsvansker. 

Normalutvikling og utvikling av 
psykiske vansker 
Det er utviklet flere modeller som med 
utgangspunkt i forskning og teoriutvikling 
tilbyr forklaringer på hvilke mekanismer 
som påvirker barnets utvikling. Felles for 
modellene er at de både bidrar til å for- 
klare hvordan de fleste barn utvikler seg 
(normalutvikling) og forhold som bidrar  
til symptomutvikling og nedsatt funger-
ing.

I tillegg til modeller som søker å 
forklare generelle mekanismer for barnets 
utvikling, finnes det flere modeller som er 
mer spesialiserte. For barn som har vært 
utsatt for stor belastning i sin erfaring med 
nære omsorgspersoner, kan en beskrivelse 
av hvordan traumer øker sårbarheten for 
psykiske lidelser være en nyttig forståelses-
ramme. Videre vil tilknytningsteori også gi 
et viktig forklaringsbidrag til hva som 
særlig kjennetegner barn som har opplevd 
omsorgssvikt. Disse modellene påvirker 
hverandre gjennom stadig utvikling via 
forskning på spedbarn, hjernenevrologiske 
studier og livsløpsstudier. Begge disse 
modellene bidrar til god forståelse for 
forutsetningene for fosterbarns psykiske 
helse og reflektert omsorg.  

Transaksjonsmodellen  
En av de rådende modellene for forståelse av 
barns psykososiale utvikling er transaksjons-
modellen.  Sentrale trekk i transaksjonsmo-
dellen er at utvikling skjer over tid, at barnet 
og miljøet står i et gjensidig påvirkningsfor-
hold, og at det skjer i et samspill mellom 
biologi og miljø. 

Utvikling skjer over tid
Transaksjonsmodellen vektlegger at  
utvikling både av barnet selv og av dets 
relasjon til andre skjer over tid.  Barnets 
behov for utviklingsstøtte endres med nye  
og endrede utviklingsoppgaver. Dette betyr 
at barnets utvikling blir støttet ved at den 
voksne vet hvor barnet befinner seg i sin 
utvikling, og hvilke nye skritt det er klar til  
å ta, på veien mot å blir et selvstendig  
menneske. For at fosterforeldre skal kunne 
tilby god utviklingsstøtte for barnet  
trenger de å ha en formening om barnets 
nåværende kompetanse, og hva det nå er 
rede til å forsøke seg på å mestre, med 
fosterforeldrenes hjelp. Vygotsky kaller  
dette å være i barnets sone av nærliggende 
utvikling (zone of proximal development). 
Dette stiller krav til den voksne om å  
være fleksibel i sitt møte med barnet.  De 
voksne må klare å endre på sine forvent-
ninger og på hvordan de tilbyr barnet 
praktisk og emosjonell støtte, i takt med 
barnets utvikling.  Et annet bilde som blir 
brukt om hvordan den voksne hjelper barn 
til vekst er at de bygger et stillas (scaffolding) 
som til et hus under oppføring. Stillaset må 
hele tiden tilpasses hvor i byggeprosessen 
huset er.   

For å kunne gi best mulig utviklingsstøtte til fosterbarn, trenger vi en 
forståelsesramme for den psykiske utviklingen hos barn som har vært 
utsatt for omsorgssvikt. Transaksjonsmodellen kan gi oss slik forståelse. 
Denne modellen åpner for bidrag fra mer spesialiserte modeller som 
forklarer hvordan utviklingsløp blir formet av ulike påvirkningsmekanismer. 

• Av Stine Lehmann,  
psykologspesialist /stipendiat

Fosterbarns psykiske helse
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Biologi og miljø i gjensidig påvirkning
Et annet fundament i transaksjonsmodellen 
er vektlegging av samspill mellom arv og 
miljø; hvordan genetikk og erfaring virker 
sammen i et utviklingsforløp. En modell 
som utdyper dette samspillet mellom miljø 
og biologi, og som gir særlig mening i  
arbeid med fosterbarn, vektlegger konse-
kvensene belastninger har for barnets 
psykiske og biologiske utvikling. En modell 
for traumers påvirkning på barns utvikling 
har blant annet sine røtter i tilknytnings-
teori, og forskning på hvilke konsekvenser 
ulike typer omsorgssvikt har for utvikling av 
hjernen, og barnets sosiale og psykiske 
fungering.

Omsorgssvikt utgjør en kronisk stressbe-
lastning for barnet, som ikke får sine 
grunnleggende fysiske og emosjonelle behov 
ivaretatt. Flere sider ved omsorgssvikt som 
fravær, avvisning, uforutsigbarhet, og 
opplevelse av ensomhet virker angstskapende 
for barnet. Denne angstreaksjonen aktiverer 
biologiske stressresponssystemer og bidrar til 
avvikende hjerneutvikling. Dette kan igjen 
bidra til nedsatt fungering både i barnets 
selvutvikling, regulering av følelser, tanker og 
sosial funksjon, og skjevutvikling i form av 
symptomer på psykiske lidelser. 

Hjernens utvikling er regulert av gener, 
som påvirker og påvirkes av livserfaringer, 
særlig tidlige spedbarnserfaringer. Hos 
hjernen i utvikling kan stress og for høye 
nivåer av stresshormoner føre til at forbin-
delser mellom hjerneceller (nevroner) dør,  
at forbindelseslinjer i hjernen virker tregere 
(forsinket myelinisering), feil i utviklings-
messig riktig utvelgelse av type hjerneaktivi-
tet (pruning), hemming av nydannelse av 

nevroner (nevrogenese) og stressindusert 
nedgang i vekstfaktorer for hjernen. Slike 
endringer i et barns stressystemer kan altså 
bidra til avvikende hjerneutvikling (De 
Bellis, 2005). 

Hjernen under utvikling er plastisk. Det 
vil si at en skade eller forsinkelse ikke 
nødvendigvis forblir permanent og auto-
matisk fører til varig funksjonsnedsettelse. 
Hvor modent barnet er når omsorgssvikten 
skjer, alvorlighetsgrad og varighet av 
omsorgssvikt har stor betydning for graden 
av skade på barnet. Omsorgssvikt i tidlig 
barndom har større innvirkning på hjernens 
utvikling enn belastninger opplevd som 
voksen. Det å være utsatt for gjentatte  
varige episoder av vold og traumer relatert  
til tilknytning, øker risikoen for påføring av 
komplekse traumer hos barnet. Komplekse 
traumer er en betegnelse på barns reaksjon 
på å ha vært offer for alvorlige psykiske og 
fysiske overgrep fra sine omsorgspersoner. 
Barnet er sterkt avhengig av disse nære 
voksne for beskyttelse, og dette sammen  
med barnets hjerneorganiske umodenhet kan 
føre til flere og alvorligere tegn på skade 
(Courtois, 2008).

Selv om omsorgssvikt kan variere i  
form og uttrykk, har barnets hjerne og  
kropp begrensede reaksjonsmuligheter. 
Sammenhengen mellom type belastning og 
type reaksjon hos barnet er ikke et en-til-en 
forhold.  Utvikling av symptomer som  
angst, depresjon, søvnvansker, atferdsvan-
sker, kan ha like, eller forskjellige årsaker. 
Avhengig av barnets personlighet og lynne 
utvikler det sine individuelle strategier i 
samspill med det miljøet det vokser opp i. 
Forskning på tilknytning mellom barnet og 

dets omsorgspersoner har gitt viktig 
kunnskap om barnet som aktivt interage-
rende med det omsorgsmiljøet det vokser 
opp i. 

Utvikling skjer i et samspill
Utvikling skjer gjennom en gjensidig 
påvirkning mellom individ og miljø, og en 
gjensidig tilpasning mellom disse. Barnet 
med sin arv og sine medfødte egenskaper 
(blant annet påvirket av miljø i fosterliv) 
påvirker og påvirkes av dets nære miljø. I 
tidlig barndom er barnets miljø først og 
fremst dets omsorgspersoner. Disse igjen vil 
påvirke og påvirkes av det mer utvidete 
miljø, som er omgivelsene og betingelsene 
familien lever i.  Barnets og foreldres 
tilknytningsatferd er et kjerneeksempel på 
betydningen av samspill for barnets 
utvikling.

Utvikling av strategier
Hva som oppleves som stressende for 
barnet avhenger av barnets medfødte 
forventninger og tidligere erfaringer. Når et 
barn blir fjernet fra sine biologiske foreldre 
fordi dets utvikling blir satt i fare ved for 
dårlige omsorgsbetingelser, vil barnet med 
stor sannsynlighet ha med seg livserfaringer 
som har lært det om fare og trygghet. 

Vi er alle knyttet til andre mennesker, 
først våre tidligste omsorgspersoner, siden 
til venner og kjæreste, så til ektefelle og 
egne barn. På samme måte som utvikling 
skjer over tid, er det nyttig å se på tilknyt-
ning i et livsløpsperspektiv. Våre tidligste 
tilknytningsrelasjoner vil ha en sterk 
påvirkning på hvordan vi senere opplever 
oss selv og andre.  Samtidig vil nye 
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erfaringer med nære andre modulere 
erfaringer fra tidligere relasjoner. 

Spedbarns tilknytning til voksne kan 
forstås som en grunnleggende strategi for å 
holde seg i live. Som spedbarn overlever vi 
ikke uten kontinuerlig omsorg fra et annet 
menneske. Den største faren for et sped-
barn er å bli fysisk forlatt av sin omsorgs-
person. Spedbarnet er født med evner til å 
knytte seg til, og holde på omsorgsperso-
nene sine, for å sikre ernæring og beskyt-
telse. Et spedbarn vil bruke gråt og smil 
som sterke signaler for å holde på og styrke 
båndet til sin primære tilknytningsperson, 
og vil aktivt videreutvikle strategier for å 
beholde og styrke sin tilknytning, avhengig 
av hvordan det blir møtt. I denne prosessen 
lærer barnet seg blant annet hva som er trygt 
og hva som øker fare. Som beskrevet 
tidligere skjer utvikling over tid, gjennom 
livsløpet. Derfor vil nye utviklingsoppgaver 
gi behov for å relatere seg på nye måter til 
nære andre, og muligheten for ikke å få disse 
grunnleggende behovene møtt, vil represen-
tere en fare for barnets utvikling. Hva som 
kan true grunnleggende behov vil variere 
med barnets utvikling. Barnets tidlige 
samspill med sine omsorgspersoner er en 
dyptgripende og ordløs erfaring som vil bli 
en del av barnets opplevelse både av seg selv 
og av hvordan verden og mennesker er. 

Barn som har vokst opp med overvel-
dende, skremmende eller skremte foreldre 
vil raskt lære seg en strategi for å unngå å 
vekke reaksjoner hos den voksne som kan 
føre til fare for barnet. Dette kan for 
eksempel være å opptre som ”uavhengig” 
og selvstendig, i den forstand at det 
henvender seg lite til voksne for trøst og 
støtte.  Her er det ulike grader av skade. 
Fosterbarn som viser stor grad av selvsten-
dighet og uavhengighet, i den grad at det 
overstiger det man normalt kan forvente 
for barnets alder, kan være et ressurssterkt 
motstandsdyktig barn med høy mestrings-
følelse og stor grad av opplevd kontroll. 
Den samme atferden kan også være uttrykk 
for tilknytningsstrategier som kamuflerer 
avhengighet/sårbarhet. Dette kan skje 
dersom barnets tidlige erfaring har lært det 
at den voksne blir utrygg, sint eller ikke 
reagerer når barnet søker trøst eller støtte. 
Barn som har vansker med å søke trøst vil 
over tid gå glipp av viktige erfaringer som 
kan korrigere deres opplevelse av at voksne, 
og senere i livet andre mennesker, ikke kan 
gi dem denne typen omsorg og støtte.

Andre barn kan ha erfaringer med 
foreldre som varierer og er uforutsigbare i 

sitt engasjement for barnet, for eksempel 
grunnet periodisk rus, eller egen variabel 
psykisk helse. For disse barna er fravær av 
oppmerksomhet fra voksne, og avvisning 
en trussel, og barnet utvikler strategier for å 
holde på den voksnes oppmerksomhet. Et 
barn med denne type erfaringer med nære 
omsorgspersoner kan utvikle ukritiske 
holdninger til hvem de søker nær kontakt 
med, de kan oppleves som klengende, 
misfornøyde. Senere i livsløpet kan disse 
barna utvise risikoatferd som forveksling 
mellom sex og emosjonell nærhet, ha 
vansker med å stole på sammenhengen 
mellom ord og følelser, og dermed ha 
vansker for å stole på at noen genuint bryr 
deg om dem (Crittenden, 2008). 

Barnets strategier er altså finjustert og 
tilpasset dets erfaring med hvordan det 
unngår opplevelse av fare. Sett i dette lyset 
er utrygg tilknytning en løsning og en 
nødvendighet for barnet, gitt dets omsorgs-
betingelser. Det er derfor grunn til å være 
svært forsiktig med å starte opp tiltak rettet 
mot endring av barnets strategier, uten å 
samtidig fjerne betingelser i barnets 
omgivelser som barnet trenger å beskytte 
seg mot. 

Omsorgssvikt og 
fosterhjemsplassering
Omsorgsplasseringer er den mest inngri-
pende formen for tiltak når barns helse og 
utvikling er i fare. Man fjerner barnet fra 
det man vurderer som et skadelig omsorgs-
miljø, og plasserer det i trygge rammer. 
Dette innebærer at man forlater forsøk på å 
kompensere for mangler ved omsorgen hos 
biologiske foreldre ved å øke beskyttelses-
faktorer, fordi risikofaktorene er vurdert 
som for mange, for alvorlige og for varige. 

Når barnet er flyttet ut av den farlige 
situasjon, vil ikke alltid denne erfaringen 
være mulig for barnet å snakke om som 
minner. Fordi barnets hjerne er i utvikling 
vil strategiene barnet har utviklet i samspill 
med sine omsorgspersoner, bli en del av 
barnets kunnskap om seg selv i verden. 
Denne kunnskapen vil forme barnets måte 
å bearbeide og gi mening til ny informasjon 
på. Barnets atferdsalternativer i sin 
samhandling med omgivelsene vil dermed 
preges av disse erfaringene. Det barnet har 
lært om seg selv, og hvordan det skal være 
med andre, kan være uhensiktmessige i 
samspill på andre arenaer, som med 
jevnaldrende, og skole. Derfor vil barn som 
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plasseres i fosterhjem, ofte ha behov for 
mye hjelp til å lære å tolke sine omgivelser 
på nye måter, og tørre å prøve ut en større 
variasjon av handlingsalternativer, både i 
samspill med nære omsorgspersoner, og i 
samhandling på arenaer utenfor hjemmet.

Dette er en endringsprosess som ofte er 
krevende og tar tid. Det er stor variasjon i 
hvor omfattende hjelp et barn og dets 
omsorgspersoner trenger i dette endringsar-
beidet. Barnets relasjon til fosterforeldrene 
har et stort potensial for denne ny-lærin-
gen.  Det er i de hverdagslige situasjonene i 
det virkelige livet barnet får erfaringer som 
kan virke korrigerende på tidligere erfarin-
ger fra samspill, og som gradvis kan endre 
barnets opplevelse av seg selv og andre. 

Noen ganger vil det være behov for at 
det er flere voksne som involveres i dette 
endringsarbeidet. Andre betydningsfulle 
voksne som lærere, saksbehandler, fastlege 
eller andre barnet har kjent over tid, kan 
involveres som støttesystem rundt fosterfa-
milien.  I tillegg vil en del fosterbarn ha så 
omfattende vansker på flere arenaer i sitt 
dagligliv, og i sitt samspill med andre, at de 
og fosterforeldrene har behov for tiltak som 
innebærer omfattende utredning og 
behandling.  

Betydningen av individuell 
kartlegging
Når barnevernstjenesten overtar omsorgen 
for et barn er det en viktig oppgave å avveie 
forholdet mellom omsorgstiltak og 

behandlingstiltak, og henvise til riktige 
tjenester til rett tid. For å ivareta denne 
oppgaven er det nødvendig å vite hvilke 
behov barnet har. Teorier om utvikling og 
skjevutvikling kan bare si noe om sannsyn-
lighet for ulike utfall, gitt kjente betingel-
ser. Derfor er det nødvendig med en 
individuell kartlegging av hvert enkelt barn, 
som innebærer en god oversikt over den 
kombinasjonen av risiko- og beskyttelses-
faktorer som har preget akkurat dette 
barnet frem til nå. Ofte er dette en del av 
undersøkelsesprosessen i forkant av en 
omsorgsovertakelse. 

I tillegg bør alle barn som flyttes ut av 
hjemmet på grunn av omsorgssvikt - noe 
som innebærer alvorlig risiko for skjevut-
vikling - kartlegges med hensyn til egen 
psykiske helse. Det eksisterer mange gode 
standardiserte kartleggingsinstrumenter 
som gir et bilde av hvordan barnet har det 
når det gjelder emosjonelle vansker, 
atferdsvansker, sosial fungering med 
jevnaldrene, oppmerksomhetsproblema-
tikk, og ressurser. 

En kartlegging av barnets psykiske helse 
i oppstart av en fosterhemsplassering tjener 
flere formål. Man etablerer kunnskap om 
barnets utgangspunkt og behov ved 
plassering. Dette hjelper oss til å velge 
riktige tiltak tilpasset hvert enkelt barn. 
Samtidig gjør kunnskap om barnets 
utgangspunkt oss i stand til å følge barnets 
utvikling over tid, og vurdere om det går 
bedre eller dårligere med barnet fra 
plasseringstidspunkt.  

 

Det er ikke mulig å vite med sikkerhet 
hvordan kombinasjonene av belastning og 
beskyttelse over tid har virket på ditt 
fosterbarns utviklingspotensial til nå. Vi har 
grunn til å anta at mange av disse barna er 
mer utsatt for å utvikle ulike psykiske 
vansker som gruppe enn andre barn. Dette 
på grunn av sin  tidligere erfaring.  For 
noen barn er det realistisk å tenke repara-
sjon, mens for andre er det mer realistisk å 
tenke stabilisering av funksjonsnivå. For 
svært skadede barn er det å hindre videre 
skjevutvikling en svært viktig oppgave. 

En grundig kartlegging av barnets 
behov og ressurser ved plassering, gir et 
godt grunnlag for en realistisk omsorgs-
plan. Fosterforeldre er avhengig av infor-
masjon om barnets fungering for å kunne 
gå sammen med barnet, i barnets nærlig-
gende uviklingssone. Nyere tilknytnings-
teori, som ser tilknytning i et livsløpsper-
spektiv (bl.a. Crittenden 2008), gir et noe 
mer optimistisk syn på reparasjon og 
endring for barn som har vært utsatt for 
skadelig omsorg, enn tradisjonelle modeller 
for tilknytning og utvikling. Samtidig gir 
nyere hjerneforskning innblikk i hvor 
dyptgripende omsorgsbetingelser virker for 
utvikling av fundamentet for regulering av 
tanker og følelser. En kartlegging av barnets 
tidligere omsorgshistorikk og nåværende 
psykiske helse, kan danne et grunnlag for å 
vurdere hvorvidt barnet først og fremst 
trenger nye omsorgsbetingelser, eller om 
det i tillegg trenger behandling for sine 
psykiske vansker.  

Risiko og beskyttelse
I løpet av oppveksten opplever hvert barn 
en unik kombinasjon av samspill mellom 
risiko- og beskyttelsesfaktorer. I utviklings-
psykologisk sammenheng snakker vi om 
risiko for og beskyttelse mot skjevutvikling. 
Risiko- og beskyttelsesfaktorer påvirker 
hverandres betydning for barnets utvikling.  
Risikofaktorer kan være forhold ved barnet 
selv, som for eksempel vanskelig tempera-

Hvordan kan fosterforeldre 
forstå og hjelpe sitt barn 
gjennom reflektert omsorg?

Reflektert omsorg
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ment; forhold ved omsorgspersoner, som 
psykisk sykdom hos mor; eller ved opp-
vekstmiljøet, som klassemiljø preget av 
mobbing og utfrysning. Beskyttelsesfakto-
rer er forhold som kan beskytte et barn på 
de områdene hvor risikofaktorer er tilstede. 
For eksempel kan en erfaren, følelsesmessig 
stabil og sensitiv mor virke beskyttende på 
konsekvensene av at barnet selv er født med 
et vanskelig temperament. Et trygt 
tilknyttet barn med sosial kompetanse og 
vennlig temperament kan være til dels 
beskyttet mot fiendtlighet i klasseromssi-
tuasjonen, og et solid og nært nettverk av 
utvidet familie kan virke beskyttende for et 
barns utvikling der mor i perioder har 
nedsatt fungering på grunn av psykisk 
sykdom. Beskyttelsesfaktorer må altså virke 
i sammenheng med de risikofaktorene som 
er til stede for å kunne sies å virke beskyt-
tende. Vi har etter hvert god oversikt over 
hvilke faktorer både i barnet selv og dets 
miljø som virker beskyttende, og hvilke 
påvirkningsforhold som innebærer risiko 
for skjevutvikling. I de senere årene er 
forskere blitt særlig opptatt av å finne ut 
mer om samspillet mellom særskilte 
risiko- og beskyttelsesfaktorer. 

Beskyttende faktorer i barns 
hverdagsliv
Vi vet at uavhengig av bakgrunn og 
forutsetninger, er skolen en helt sentral 
arena for barn. Innsats med sikte på å 
optimalisere barnets erfaring med sin 
skolehverdag har stor betydning, enten det 
dreier seg om å sikre at barnet faktisk møter 
opp, eller individuell tilrettelegging for å 
påvirke barnets skoleprestasjoner. Følelse av 
tilhørighet blant jevnaldrende er en annen 
viktig beskyttende faktor for barn og unges 
psykiske helse. Barn som ikke klarer seg på 
skolen, mangler venner, og ikke deltar på 
sosiale arenaer har langt større risiko for 
utvikling av psykiske vansker enn andre 
barn (Vinnerlung, 2010). 

Fosterforeldre kan bidra ved å legge til 
rette og være aktiv pådriver for fosterbar-
nets deltakelse i fritidsaktiviteter som 
oppleves lystbetont. Mange fosterbarn har 
manglende erfaringer med sosial deltakelse, 
og vil trenge mer tilrettelegging og opp-

muntring enn andre barn for å komme i 
gang med og opprettholde fritidsaktiviteter. 
Tidsavgrensede aktiviteter som gir samspill-
serfaringer med jevnaldrende innenfor 
strukturerende rammer, kan være et godt 
utgangspunkt for å gi positive opplevelser 
av seg selv og andre. 

Forventninger
Som voksne har vi ofte en forventning om 
hva et barn kan eller bør kunne ut i fra 
barnets alder. Dette henger sammen med 
en normativ kunnskap om generell 
utvikling hos barn flest. Barn som har vært 
utsatt for mishandling eller omsorgssvikt, 
henger ofte etter i deler av, eller hele sin 
utvikling (kognitivt, motorisk og emosjo-
nelt).  I slike tilfeller sammenfaller ikke 

barnets utvikling med forventet kompe-
tanse ut i fra alder. Kanskje vil det også 
være store sprik mellom barnets kompe-
tanse på ett område, som språk, og et annet 
område som følelsesmessig modning.  
Dette stiller store krav til den voksnes 
sensitivitet, og evne til å ”lese barnet”. 

Dette betyr ikke at vi ikke skal ha 
ambisjoner og mål på vegne av fosterbarn. 
Tvert i mot viser en litteraturgjennomgang 
(Egelund, 2009) at de voksne rundt 
fosterbarn har en tendens til å tillegge 
skolegang for liten vekt, og dermed øker 
barnets risiko for underyting på et viktig 
område som skole. Det som blir viktig med 
tanke på utvikling over tid, er å ha tilstrek-
kelig kunnskap om barnets kompetanse her 
og nå, sette realistiske delmål, ha en tanke 
om hva barnet trenger fra de voksne for å 

Reflektert omsorg
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oppnå delmålene, og vurdere hvor godt 
planen virker underveis. 

Alder og modning 
Hva er en funksjon av belastende erfaringer 
og hva er normalvariasjon i personlighet, 
lynne og aldersavhengig utvikling? Ulik 
alder kan gi ulike symptomer på samme 
underliggende vanske. Derfor er det viktig 
å vite noe om barnets mentale alder når 
barnets uttrykk skal tolkes. Dette kan være 
forskjellig fra kronologisk alder for mange 
fosterbarn. På grunn av sin erfaring med 
understimulering eller overveldende 
skremmende opplevelser, kan barnet 
fremstå som eldre eller yngre når det gjelder 

følelser, språk og atferdsuttrykk. Hvor 
modent barnet er på de ulike utviklingsom-
rådene henger ikke alltid sammen. Som 
beskrevet tidligere har barnet kanskje 
måttet utvikle strategier for å håndtere 
erfaringer det utviklingsmessig ikke har 
vært rede til å håndtere. For å minske 
opplevelse av utrygghet kan barnet enten 
ha (for-)strukket seg, eller krympet. Dette 
kan bidra til at noen barn kan fremstå som  
forvirrende og vanskelige å tolke. 

Triggere – utløsning av 
mestringsstrategier
Barn som har vært utsatt for skremmende 
situasjoner i samspill med omsorgspersoner 

vil være utstyrt med en varhet for situasjo-
ner som kan innebære fare. Situasjoner som 
for den voksne kan fremstå som nøytrale, 
kan fungere som ”triggere” for barnet, og 
utløse mestringsstrategier som for barnet 
oppleves som helt nødvendige, men som 
for de voksne kan fremstå som overdrevne, 
eller underlige på andre måter, for eksempel 
ved totalt fravær av følelsesuttrykk. Når 
barnets reaksjon fremstår som uforståelig, 
og ute av sammenheng kan dette være 
utfordrende, og skape usikkerhet hos 
fosterforeldre og andre voksne på hvordan 
barnet helst bør møtes. Det er nettopp 
disse situasjonene av brudd i samspill som 
har stort potensial for læring i seg. 

Barnets atferd tolkes av oss voksne. Den 
voksnes oppgave blir å fokusere på den 
informasjonen man kan få om barnets 
opplevelse. Som observatør kan du spørre 
deg selv, hvor gammelt fremstår barnet 
som? Likner dette på tidligere episoder? 
Hva skjedde umiddelbart før denne 
reaksjonen? Denne undrende aksepterende 
holdningen kan over tid gi godt innblikk i 
barnets verden og fungering, som et viktig 
supplement til en mer formell utredning 
som gjøres av faginstanser. 

I sitt daglige samspill med barnet vil den 
voksne kunne følge med på hvordan barnet 
fungerer når situasjonen for barnet 
oppleves trygg, og hvordan barnet fungerer 
i de situasjonene som oppleves som 
stressende for barnet. Den voksne som 
klarer å øke sin forståelse for hvorfor barnet 
handler som det gjør, vil gi barnet en 
reflektert omsorg, tilpasset det den voksne 
tenker at barnet trenger. Denne aksepte-
rende holdningen vil kunne påvirke barnets 
følelser og tanker om både seg selv, og 
andre. Dette vil kunne skape en gradvis 
større arena for barnets mot til å prøve ut 
nye atferdsstrategier. Over tid, og for noen 
barn, vil en opplevelse av den voksne som 
aksepterende og rommende, gi mulighet  
til en gradvis økende refleksivitet hos 
barnet selv. Dette vil kunne gi muligheter 
for en gradvis utvikling der det eldre  
barnet vil kunne reflektere over, og sette 
ord på tidligere ordløse automatiske 
reaksjoner. 

Fleksibilitet og samarbeid 
Fosterbarn er en sammensatt gruppe av 
barn med ulik grad av opplevd belastning 
og egen sårbarhet. Forskning på forekomst 
av psykiske vansker hos fosterbarn, støttet 
av traume- og tilknytningsforskning gir 
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holdepunkter for å anta at mange foster-
barn har behov for hjelp fra flere ulike 
tjenester.

Et fosterbarn har ofte mange voksne 
rundt seg: fosterforeldre, saksbehandler, 
biologisk familie, lærer, og kanskje PPT og 
psykisk helsevern i tillegg. Dette stiller store 
krav til samhandling mellom de involverte 
instansene. De voksne rundt barnet må 
være samstemte i hvordan de best kan 
forstå barnet, og dele informasjon som gjør 
det mulig for hver enkelt voksen å ivareta 
den særskilte rollen hun er ment å ha 
overfor barnet. Mange fosterbarn har 
opplevd å leve i ulike parallelle virkeligheter 
som må holdes adskilt fra hverandre, og 
holdes hemmelig for andre. De har ofte tatt 
på seg ansvar for at ”ingen skal gå i 
stykker”. Disse barna må ofte lære på nytt 
hva en voksen kan tåle, at det ikke innebæ-
rer fare å dele opplevelser. 

Barnet skal ikke tvile på hvem som står  
det  nærmest, hvem som tar avgjørelsene i 
hverdagen, og hvem det  skal henvende seg 
til for støtte og delte opplevelser. Ofte er 
det naturlig at fosterforeldre er de nærmeste 

for barnet. Dersom fosterforeldre skal 
kunne ivareta sin rolle som mors-/farsfigur 
krever det at de gis anledning til å følge tett 
på i et barns endringsprosess. Kan de bli 
med inn i det terapeutiske rommet? Være 
til stede når saksbehandler har samtaler 
med barnet? Barnet skal få tydelige signaler 
om hvilke av de voksne som er den 
nærmeste, som er ”hovedvoksen”.

Trygg base, både for barnet og 
for omsorgspersonene
Utvikling skjer gjennom gjensidig  
samspill mellom barn, omsorgspersoner,  
og deres omgivelser. I sentrum står barnet, 
sammen med de voksne som er så nære at 
de skal holdes i hånda. Rundt disse bør det 
være et fleksibelt nettverk av kompetente 
hjelpere, som kan mobiliseres ved behov.

 Noen av barna som plasseres i foster-
hjem har alvorlige relasjonelle skader og  
har opplevelser bak seg som har vært så 
overveldende at de har satt fysiske,  
hjerneorganiske spor. Dette synes ikke 
alltid utenpå fra første plasseringsdag. 

Derfor er det helt nødvendig med  
individuell kartlegging av hvert enkelt  
barn, dets livshistorie og nåværende 
fungering. På den måten vil vi være i  
stand til å treffe bedre med riktige tiltak  
i riktig dose. Like nødvendig er det med  
et latent nettverkt av fleksibelt og  
samordnet hjelpeapparat rundt foster- 
familien,  preget av tillit og samarbeid. 
Akkurat som målet er at barnet fra dag  
en skal møtes med grunnleggende aksept 
og omsorg, kan vi si at fosterforeldre også 
fra første dag har behov for støtte og 
trygghet i utøvelsen av sin rolle som 
fosterforelder.  

Målsetningene for barnets videre 
utvikling skal være tilpasset hvert  
enkelt barns utgangspunkt. Vi må ha  
en felles opplevelse av barnets behov,  
enes om delmål, og en klar ansvars- 
fordeling. Dette gir holdepunkter for  
senere evaluering av hvor godt vi klarer 
oppgaven vår; og øke fosterbarnets 
forutsetninger for å kunne leve et deltak-
ende liv i nært samspill med menneskene 
rundt seg. 
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FAKTA 

Hva er psykiske vansker?
Psykiske vansker er ulike grader av generelle psykiske 
plager som nedsetter funksjonsevnen, uten at barnet har 
tilstrekkelig med antall og grad av symptomer til å 
oppfylle nødvendige kriterier i diagnosemanualer for 
psykiske lidelser. 

Hva er psykiske lidelser?
Spesifikke lidelser som kan klassifiseres etter diagnostiske 
kriterier som i f.eks. ICD-10 eller DSM IV. De fleste 
lidelser består av flere alvorlige symptomer, som skal ha 
vart over tid og har betydelig funksjonsnedsettelse som 
konsekvens.

FAKTA

Forekomst av psykiske vansker hos fosterbarn
Barn som har kontakt med barnevernet har en øket forekomst av psykiske vansker. I en studie av hjemmeboende barn som 
mottar hjelpetiltak, har man funnet at 56 prosent av barna hadde psykiske vansker, mot 8 prosent av barnegruppen for øvrig 
(Iversen, 2007). Tendensen er den samme hos barn plassert utenfor hjemmet (Havnen, Jakobsen, & Stormark, 2009; Holtan, 
Ronning, Handegard, & Sourander, 2005; Kjelsberg & Nygren, 2004).
Vi har ikke nok kunnskap om fordelingen av type psykiske vansker eller lidelser hos fosterbarn spesielt. I følge rapporten 
”Psykiske lidelser blant barn og unge i Norge” (Mathiesen, Karevold, Knudsen 2009) er emosjonelle lidelser (angst og depre-
sjon), etterfulgt av atferdsforstyrrelser (eksternaliserende symptomer), de vanligste psykiske lidelsene hos barn og unge. Psykiske 
vansker kan grupperes på samme måte, men da med færre og mildere symptomer.


