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Kognitiv utvikling 

                Om forfatteren 

• Heidi Jacobsen er utdannet sykepleier og psykolog. Nylig disputerte hun for doktorgraden med 
avhandlingen: “Foster care - an opportunity for young children: A longitudinal and 

prospective study of foster children’s attachment and development”. Denne artikkelen 
baserer seg på hennes tredje artikkel i avhandlingen; Cognitive development and 

socialemotional functioning in young foster children: A follow-up study from 2 to 3 years 
of age (H. Jacobsen, Moe, Ivarsson, Wentzel-Larsen, & Smith, 2013).



Utvikling

Hvilke andre viktige utviklingsbehov har fosterbarn i tillegg til å utvikle 
tilknytningsrelasjoner til sine fosterforeldre?
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Kognitiv utvikling 
og sosio-emosjonell fungering 
hos fosterbarn

• Heidi Jacobsen, psykolog

Når små barn må skifte omsorgsper-
soner er hovedfokuset å hjelpe barnet 
til å utvikle en trygg tilknytning til sine 
fosterforeldre. Nettopp utvikling av 
tilknytning var fokus for min forrige 
artikkel i Fosterhjemskontakt. Jeg vil nå 
formidle forskningsresultater fra min 
doktorgradsavhandling om de samme 
fosterbarns kognitive og sosio-emosjo-
nelle fungering når de var 2 og 3 år 
gamle. Videre vil jeg vise hvordan de 
fungerte sammenlignet med en gruppe 
barn som aldri har vært i kontakt med 
barnevernet. Denne artikkelen baserer 
seg på min tredje artikkel i avhandling-
en; Cognitive development and social-
emotional functioning in young foster 
children: A follow-up study from 2 to 3 
years of age (H. Jacobsen, Moe, Ivarsson, 
Wentzel-Larsen, & Smith, 2013). 

Hvilke utviklingsbehov har 
fosterbarn?
Fosterbarn er per definisjon en gruppe 
barn som er mer sårbare enn andre barn 
fordi de av ulike grunner må skifte 
omsorgspersoner en eller flere ganger. I 
tillegg har de som regel erfart en eller 
annen form for omsorgssvikt. Nyere 
norske studier viser dessuten at mange 
fosterbarn har mentale helseproblemer 
inkludert atferdsproblemer (Havnen, 
Jakobsen, & Stormark, 2009), og langt 
flere får tildelt en eller flere psykiske 
diagnoser i barne- og ungdomsalder 

sammenlignet med den generelle barne - 
befolkningen (Lehmann, Havik, Havik, 
& Heiervang, 2013).  Fosterbarn har 
derfor, når de flytter inn i sitt nye hjem, 
behov for oppfølging på en rekke ut - 
viklingsområder som blant annet til - 
knytning, kognitiv utvikling og sosio-
emosjonell fungering. Barne vernet og 
andre som følger opp barnet er ofte i 
starten spesielt opptatt av at barnet 
etablerer en tilknytning til de nye 
omsorgspersonene som barnet får. Det 
er derfor lett å glemme at barnet faktisk 
har andre viktige utviklings behov. En 
ny rapport fra NOVA (Backe-Hansen, 
Madsen, Kristofersen, & Hvinden, 
2014) viser at det går bedre med barn i 
barnevernet og at flere barn fullfører 
videregående skole og er aktive i 
arbeidslivet enn tidligere. Til tross for 
positive funn, er det langt igjen til de 
fungerer like godt som i den generelle 
befolkningen i Norge. Foster f oreldre ne 
må derfor hjelpes til å forstå barnets 
behov og hvordan de skal kunne stimu - 
lere barnet slik at det kan nå opp til sitt 
utviklingspotensial. 

Å fungere godt kognitivt og sosio-
emosjonelt er spesielt viktig når barnet 
når skolealder og senere skal etablere 
seg i arbeidslivet. Skoleprestasjoner, 
utdanning og vennerelasjoner blir mer 
og mer viktig i vårt samfunn. Det er 
derfor av stor betydning at disse utvik - 
lingsområdene blir tatt på alvor i 
fosterhjemsomsorgen. Fordi mange 
barn også har andre helse messige ut - 
fordringer, er det lett å overse disse 

viktige behovene. Nyere norsk forsk -
ning viser at fosterbarn sliter med psyk - 
iske helseproblemer i senere barnealder 
(Havnen et al., 2009; Lehmann et al., 
2013), noe som igjen kan ha en sam - 
men heng med hvordan fosterbarnet er i 
stand til å bruke sine evner på ulike 
områder. Et viktig spørsmål er om vi 
kan oppdage utviklingssvikt i tidlig 
barnealder og dermed iverksette veiled - 
ning og opp følging som tilrettelegger 
for en god nok utvikling til å fungere 
godt. Nedenfor skal jeg presentere to 
viktige utviklings områder; kognitiv 
utvikling og sosio-emosjonell fungering, 
for deretter å presentere og diskutere 
funn fra min doktorgradsavhandling. 

Kognitiv utvikling
Barnets kognitive utvikling er et funda - 
ment for hvordan et barn vil prestere på 
skolen og senere bli inkludert i arbeids-
livet. I yngre barnealder brukes kognitiv 
utvikling og ikke begrepet intelligens. 
Intelligens handler ofte om å estimere 
en intelligenskoeffisient, og i barne alder 
er det viktigere å kunne identi fisere 
styrker og svakheter innenfor bestemte 
utviklingsområder som fin motorikk og 
språk. Litt avhengig av hvilken test som 
brukes, omfatter kognitiv utvikling 
evne til problem løsning og planlegging, 
finmotorikk, språkforståelse og 
talespråk. Både barnets genetiske 
grunnlag og det sosiale miljøet barnet 
er en del av er viktige faktorer for å 
utvikle disse ferdig hetene (Bjorklund, 
2013). Det er ikke her et enten eller, 
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men barn som vokser opp i kognitivt 
stimulerende omgivelser ser ut til å 
prestere bedre på IQ-tester enn de som 
bor i mer høy risiko-omgivelser (All-
husen et al., 2005). Vi vet relativt lite 
om foster barns kognitive utvikling. 
Imidlertid viser studier av adoptivbarn 
at det er mulig å utvikle like gode evner 
som barn som ikke har vært adoptert 
(van IJzendoorn, Juffer, & Poelhuis, 
2005). Studier av rumenske barn som 
flyttet i fosterhjem har gitt tilsvarende 
opti mistiske resultater (Nelson et al., 
2007; Smyke, Zeanah, Fox, & Nelson, 
2009), selv om de ikke helt tok igjen de 
barna som hadde vokst opp i sine 
biologiske hjem. Ikke alle studier er like 
optimist iske. I en amerikansk studie 
viser resul tatene at fosterbarna presterte 
dårligere enn andre barn på ulike 
kognitive utviklingsområder til tross for 
at de hadde bodd i fosterhjemmet i fire 
år eller mer (Webb, 2010). 

Sosio-emosjonell fungering
Spedbarn er fysiologisk og psykologisk 
ute av stand til å regulere egne følelser 
og har derfor behov for sensitive om - 
sorgspersoner som hjelper det nettopp i 
regulering av følelser. Følelser handler 

ofte om relasjoner med andre og emo - 
sjonsregulering er derfor en viktig del 
av samhandling med andre gjennom 
hele livet. Det starter med spedbarnets 
fullstendige avhengighet av andres hjelp 
til 4-åringen som til en viss grad klarer 
å mestre sine følelser på egen hånd. 
Men selv i voksen alder har vi behov 
for hjelp fra noen som står oss nær til å 
mestre våre følelser i enkelte situasjoner 
(Gross & Munoz, 1995). Barn som har 
hatt vansker med å regulere sine følelser 
tidlig i livet viser mer problematferd 
senere i livet (Caspi, Henry, McGee, 
Moffitt, & Silva, 1995). 

Forskning på fosterbarn har kommet 
frem til ulike resultater. En studie viste 
at fosterbarn ikke har mer problem-
atferd enn det vi forventer av barn i 
«vanlige» familier (Lloyd & Barth, 
2011), mens en annen studie viste at 
fosterbarn, spesielt de som var plassert 
utenfor familien, hadde høyere grad av 
atferdsproblemer når de flyttet ut av 
fosterhjemmet enn de som ble værende 
hos sine dårlig funger ende familier 
(Lawrence, Carlson, & Egeland, 2006). 
Denne studien stiller spørsmålet om 
atferdsproblemer kan intensiveres når 
barn bor i fosterhjem. En ny norsk 

studie viste derimot at lærere rappor-
terte en nedgang i mentale helse pro-
blemer inkludert atferdsproblemer seks 
år etter plasseringen, noe som foster - 
foreldrene ikke rapporterte. Imidlertid 
viste en annen analysemetode at både 
fosterforeldre og lærere rapporterte en 
bedring i barnas mentale helsepro-
blemer over tid (Havnen, Breivik, & 
Jakobsen, 2014). De fleste studier 
inkluderer eldre barn og det er relativt 
lite forskning på førskolebarn. Fordi 
fagpersoner som jobber med fosterbarn 
er spesielt opptatt av tilknytnings rela-
sjoner er det et sentralt spørsmål om vi 
finner en sammenheng mellom til-
knytning, kognitiv utvikling og sosio- 
emosjonell fungering. 

Tilknytning, kognitiv utvikling 
og sosio-emosjonell fungering
Det er viktig å poengtere at tilknytning 
i tidlig barnealder ikke predikerer all 
videre utvikling senere i barnets liv 
(Thompson, 2013). Det er svært 
vanskelig å forske på barns utvikling 
over tid på ulike utviklingsområder, 
noe som kan forklare den begrensede 
forskningen på området (Sroufe, 
Egeland, Carlson, & Collins, 2005). 
Ser vi på kognitiv utvikling har noen 
studier rapportert at utrygge barn 
klarer seg dårligere enn trygge (Sroufe, 
2005), mens i andre studier viste det 
seg at barn med mer utagerende atferd 
hadde problemer med kognitiv utvik-
ling og hadde i større grad en des-
organi sert tilknytning (Lyons-Ruth, 
Easterbrooks, & Cibelli, 1997). Det 
kan også være forskjeller i høyrisiko- 
versus lavrisikofamilier hvor trygg 
tilknytning hos barnet kan være en 
beskyttende faktor for kognitiv utvik-
ling (Spieker, Nelson, Petras, Jolley, & 
Barnard, 2003).

Ser vi på sosio-emosjonell fungering, 
viser forskning at trygge barn viser mer 
positiv affekt, entusiasme og føyelighet 
og mindre negativ emosjonalitet enn 
utrygge barn (for an outline, see Sroufe 
et al., 2005). Barn med en trygg til - 
knyt ning har derfor lettere for å eta - 
blere vennskap og finne lekekamerater 
enn utrygge barn og blir i større grad 
møtt på en positiv måte av sine foreldre 



(Pastor, 1981). Også når det gjelder 
fosterbarn ser vi at barn med tilknyt-
ningsforstyrrelser i mindre grad utvikler 
seg på en positiv måte (Ooster man & 
Schuengel, 2008). Selv om vi ikke 
finner direkte årsaker til hvorfor noen 
barn sliter mer enn andre barn med 
kognitiv utvikling og sosio-emosjonell 
fungering, er det spesielt viktig å finne 
ut hvordan det går med fosterbarn over 
tid uansett hvilken tilknytning de har 
utvik let til sine fosterforeldre. Barn 
med en organisert, men likevel utrygg 
tilknyt ning, har utviklet strategier for å 
mestre nære relasjoner (se Heidi 
Jacobsen, 2014 for en redegjørelse). 
Når fosterbarn flytter i fosterhjem tar 
de med seg de indre arbeidsmodellene 
av seg selv og andre. Selv om disse 
modellene ikke er optimale i den nye 
relasjonen, er det likevel viktig parallelt 
å hjelpe barnet til å fungere godt 
kognitivt og sosio-emosjonelt. 

Selve studien
I den tidligere artikkelen i Fosterhjems-
kontakt nr. 3/2014 ble utvalget presen-
tert relativt nøye og derfor vil jeg kun 
kort beskrive hvilke barn og foreldre 
som ble inkludert i studien. I alt 60 
fosterbarn og 42 barn i en sammen-
lignings gruppe og deres omsorgs per-
soner ble inkludert i studien. Barna ble 
første gang observert før 2-årsalder 
(gjennomsnitt 23 måneder) og andre 
gang før 3-årsalder (gjennomsnitt 35 
måneder). Datainnsamlingen strakk seg 
over tre år; fra 2009 til 2011. Hoved-
kriteriet for å bli med i studien var at 
fosterbarna hadde bodd minst to 
måned er i fosterhjemmet og at famili-
ene i sammenligningsgruppen aldri 
hadde hatt kontakt med barne vern-
tjenesten. Fosterbarna ble plassert 
utenfor hjemmet gjennomsnittlig før 
6-månedersalder og i det fosterhjem-
met som var med i studien før de var 9 
måneder. Det var noe overraskende at 
de ble plassert så tidlig i livet og de 
fleste barna hadde derfor bodd relativt 
lenge i fosterhjemmet. Årsakene til at 
barna ble plassert var hovedsakelig 
manglende omsorgsevne hos foreldrene 
og i noe mindre grad rusmisbruk og 
psykiske problemer. Videre hadde de 

fleste barna flyttet to ganger eller 
mindre, hvor den første plasseringen 
var i et beredskapshjem. Så vidt vi vet 
hadde ingen av barna bodd i institu-
sjon. Fosterbarna var plassert på  
§ 4-12 og barnevernet hadde derfor 
overtatt omsorgen. De hadde dessuten 
få samvær med sine biologiske foreldre. 
Majoriteten av barna i begge gruppene 
var etnisk norske, det vil si at begge 
foreldrene var norske. 

Ser vi på omsorgspersonenes 
karakter istika så var det kun utdan-
ningsnivået som var forskjellig i de to 
gruppene når vi hadde slått mor og fars 
utdanning sam men. Foreldrene i sam - 
menlignings grup pen hadde signifikant 
høyere utdanning enn fosterforeldrene. 
Imidlertid var det ingen forskjell i 
familieinntekt. De fleste (60 prosent) 
av fosterforeldrene hadde to eller færre 
egne barn, og så mange som 35 prosent 
hadde ingen egne barn. I tillegg hadde 
de fleste fosterforeldrene (87 prosent) 
ingen tidligere erfaring som foster-
foreldre og de fleste hadde deltatt på 
Pride-kurs eller mottatt veiledning. Ser 
vi på fosterhjemsutvalget under ett, kan 
det se ut som om de er relativt lik 
norske gjennomsnittsfamilier.

Hvilke metoder ble benyttet?
Jeg vil nedenfor beskrive de to metod-
ene som ble benyttet; Mullen Scales of 
Early Learning og Infant-Toddler 
Social (Mullen-skalaene) (Mullen, 
1995) and Emotional Assessment 
(ITSEA) (Briggs-Gowan & Carter, 
1998). 

Mullen-skalaene er en utviklingstest 
som er egnet for barn i alderen 0–68 
måneder. Det teoretiske grunnlaget for 
denne testen er at intelligens kan 
betegnes som funksjonelle, distinkte, 
men inn byrdes relaterte kognitive 
ferdigheter.  Det er fire ferdigheter som 
måles; visuell oppfattelse (problem-
løsning), finmoto rikk, språkforståelse 
og talespråk. Eksemp ler på problem-
løsningsoppgaver er puslespill, finne 
like objekter som for eksempel to like 
sko og sortere skjeer og klosser. Opp-
gaver i finmotorikk er blant annet å 
putte mynter i en sparebøsse, imitere 
linjer og tre perler på en snor. Språkfor-
ståelse omfatter oppgaver som å peke 
på bilder i en bok etter å ha fått spørs - 
mål om «Hvor er katten?» og vise frem 
en bil etter å ha fått spørsmålet «Vis 
meg hva vi kjører med». Det siste om - 
råd et, talespråk, inneholder oppgaver 
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som å benevne objekter som ball, bil og 
kniv til å kunne svare på spørsmålet 
«Hva bør du gjøre når hendene dine er 
skitne?». 

ITSEA er et spørreskjema som fylles 
ut av barnas omsorgspersoner og an satte 
i barnehagen som kjenner barnet godt. 
Skjemaet kartlegger barnets even tuelle 
eksternaliserende, internali ser ende og 
dysregulerende atferd i tillegg til barnets 
sosiale kompetanse. Eksemp ler på spørs  - 
mål som viser om barnet har eksterna-
liserende eller mer utager ende atferd er 
om barnet «Slår seg så ofte at du ikke 
kan la være å følge med hele tiden, «Har 
raserianfall» og «Erter andre barn». 
Internaliserende eller til baketrekkings-
atferd kan illustreres med spørsmål som 
«Har det mindre gøy enn andre barn», 
Føler seg uvel når han/hun er nervøs 
eller opprørt og «Krever mye oppmerk-
som het». Dysregulerende atferd handler 
blant annet om vanske ligheter med å 
regulere egne følelser og hvorvidt barnet 
har søvnproblemer. Eksempler på spørs - 
mål er «Blir veldig ofte opprørt» og 
«Har pro blemer med å sovne eller holde 
seg sov ende». Det siste området handler 
om sosial kompe tanse. Eksempler på 
spørs mål her er «Rydder vekk leker når 
han/hun er ferdig med å leke» og 
«Prøver å hjelpe når noen har det vondt 
(f.eks. gir et leketøy)».

Alt i alt gir disse to metodene et godt 
inntrykk av hva barnet mestrer og hva 
det trenger mer hjelp til å mestre.

Hvordan klarte så foster-
barna seg i forhold til barna i 
sammenlignings gruppen?
Resultatene som presenteres her er tid - 
ligere publisert i et internasjonalt tids - 
skrift (H. Jacobsen et al., 2013). I artik - 
 kelen om tilknytning i et tidligere num - 
mer av Fosterhjemskontakt (Heidi Jac - 
ob sen, 2014) ble det beskrevet at majori - 
teten av fosterbarna hadde utvik let en 
trygg tilknytning og at denne tilknyt-
nings tryggheten varte over tid til barna 
var 3 år gamle. Det var heller ingen 
statistisk signifikante forskjeller mellom 
fosterbarna og barna i sam menlignings-
gruppen. Fant vi så de samme positive 
resultatene for kognitiv utvikling og 
sosio-emosjonell funger ing?

Samlet sett kan vi si at resultatene 
både er oppløftende og samtidig noe 
bekymringsfulle. I denne studien ble 
fosterbarnas evne til problemløsning, 
finmotorikk, språkforståelse og tale-
språk målt ved hjelp av en utviklings-
test. Resultatene viste at fosterbarna 
forbedret sine prestasjoner på alle 
områdene med unntak av språk for-
ståelse hvor de presterte noe dårligere. 
Det var også tilfelle for barna i sam-
menlignings gruppen. Fordi barna i 
sammenlignings gruppen også forbedret 
seg, tok ikke fosterbarna igjen barna i 
sammenlignings gruppen i løpet av 
dette året. På alle områdene oppnådde 
fosterbarna svakere resultater som 
gruppe enn barna i sam menlignings-
gruppen både ved 2- og 3-årsalder, med 
unntak av språkforståelse ved 3 år. Det 
er viktig å påpeke at noen fosterbarn 
klarte seg bedre enn andre og som 
gruppe var fosterbarnas prestasjoner 
innenfor det nivået som er forventet for 
barn i samme alder med unntak av 
språk forståelse når de var 3 år gamle. Et 
opp løftende resultat var også at foster-
barnas kognitive ferdigheter på gruppe-
nivå ikke lå innenfor det vi kaller be - 
kymrings området.  

Ser vi på det andre utviklings om-
rådet som denne artikkelen tar for seg, 
barnas sosio-emosjonelle fungering, ble 
barnas grad av eksternaliserende, inter - 
naliser ende, dysregulerende atferd samt 
sosio-emosjonell kompetanse vurdert 
ved hjelp av et spørreskjema som om - 
s orgsperson ene i begge grupper fylte ut. 
Fosterfor eldrene rapporterte her at 
fosterbarna hadde større grad av utager - 
ende eller eksternaliserende atferd når 
de var 3 år gamle og mer dysregu ler-
ende atferd både når de var 2 og 3 år 
gamle enn det for  eldrene i sammen-
ligningsgruppen rapporterte var tilfelle 
for sine barn. Igjen er det viktig at 
resultatene handler om fosterbarna som 
gruppe og ikke det enkelte barn. Med 
unntak av eksterna liserende atferd økte 
ikke fosterbarnas grad av problematferd 
fra 2- til 3-årsalder. Og heller ikke her 
var barnas atferd innenfor et bekym-
ringsområde og de ble rapportert å ha 
en aldersadekvat funger ing. Det inte - 
res sant ved resultatene var at foster -

foreldrene vurderte at fosterbarnas 
sosio-emosjonelle kompetanse økte fra 
2-til 3-årsalder. Det vil si at de statistisk 
nesten tok igjen barna i sammen lign-
ings gruppen. 

Slik det var tilfelle med fosterbarnas 
tilknytning (H. Jacobsen, Ivarsson, 
Wentzel-Larsen, Smith, & Moe, 2014), 
var det ingen sammenheng mellom 
barnas alder når de flyttet ut av sitt 
biologiske hjem, årsaker til flytting og 
antall flyttinger og kognitiv utvikling 
og sosio-emosjonell fungering. 

Diskusjon
Resultatene fra den foreliggende stu  - 
dien gir et noe blandet inntrykk av 
fosterbarns utvikling og fungering. 
Som nevnt tidligere og beskrevet i 
artikkelen i Fosterhjemskontakt, så ser 
det ikke ut til at utvikling av trygg 
tilknytning var hovedutfordringen for 
denne gruppen fosterbarn. Imidlertid 
var fosterbarnas prestasjoner på den 
kognitive testen svakere enn det som 
var tilfelle for barna i sammenlignings-
gruppen både når de var 2 og 3 år 
gamle til tross for at fosterbarna stort 
sett presterte bedre når de var 3 år 
gamle. Hvordan kan vi forklare denne 
forskjellen og er det et problem når 
prestasjonene stort sett lå innenfor det 
aldersforventede nivået? Det må sies å 
være positivt at prestasjonene stort sett 
ikke var innenfor det området hvor det 
er grunn til å være bekymret. Imidlertid 
bedret resultatene seg også hos sam-
men ligningsbarna. Det er relativt gamle 
normer, det vil si undersøkelser, som er 
gjort med en gruppe barn for å finne 
hvor barns normalutvikling forventes å 
være. Det kan derfor være at oppgavene 
har vært for lette og dermed ikke gir et 
godt nok inntrykk av hva som for-
ventes i dagens samfunn av barn i 2- og 
3-årsalderen. Fordi barna i sammen-
ligningsgruppen også bedret sine resul - 
tater når de var 3 år gamle, er dette en 
plausibel forklaring. Denne effekten av 
gamle normer, i dette tilfellet fra slut - 
ten av 80-tallet, kaller vi Flynn-effekten 
(Flynn, 1990). Det er nettopp derfor 
det er viktig å følge fosterbarn over tid i 
longitudinelle studier for å se om tid - 
lige forskjeller som kanskje ikke er 



bekymringsfulle i sped- og små barns-
alder, vedvarer eller øker over tid når 
fosterbarna får større utfordringer for 
eksempel når de begynner på skolen. 
Resultatene fra den foreliggende 
studien samsvarer med en studie som 
har sammenlignet barn som flyttet i 
fosterhjem etter å ha bodd på rumenske 
institusjoner (Nelson et al., 2007). 
Fosterbarna klarte seg bedre enn barna 
som ble boende på institusjon, men de 
tok ikke igjen barn som aldri hadde 
bodd på institusjon. Her er det nød - 
vendig å presisere at dette var en spesiell 
gruppe fosterbarn som hadde opplevd 
svært alvorlig omsorgssvikt også når de 
bodde på institusjon. Selv om foster-
barna i den foreliggende studien så ut 
til å klare seg relativt godt, er det viktig 
å presisere at forskjellen mellom grup - 
pene var relativt stor både ved 2- og 
3-årsalder. Lignende funn, spesielt i 
forhold til gutter, har blitt rapportert 
hos foster barn som bodde i velfunger-
ende fosterhjem, men som hadde blitt 
eksponert for rusmidler i svangerskapet 
(Moe & Slinning, 2001). 

Hva så med barnas sosio-emosjo-
nelle utvikling? Når det gjelder sosio-
emosjonell fungering er det ikke uvan - 
lig at forskning viser en dårligere fun - 
ger ing hos fosterbarn. Problematferd og 
psykiske helseproblemer har både blitt 
rapportert å øke når barna er i foster-
hjem så vel som å avta (Havnen et al., 
2014; Lawrence et al., 2006).  I vår 
studie ble forskjellene mellom grup-
pene noe større når barna var 3 år til 
tross for at problematferden ikke økte 
innenfor gruppen av fosterbarn. Dess - 
uten må det sies å være positivt at 
foster barnas problematferd på gruppe-
nivå ikke var i området hvor det er 
grunn til bekymring. Disse fosterbarna 
bodde i stabile fosterhjem hvor de fleste 
foster foreldrene hadde gjennomgått 
Pride-trening før de ble fosterforeldre. 
Dessuten hadde de mottatt noe vei - 
ledning. Å hjelpe et fosterbarn til å 
mestre sine emo sjoner kan være en 
utfordrende oppgave for fosterforeldre 
uavhengig av barnets alder. Funnene i 
den foreliggende studien antyder at 
mange av fosterbarna hadde fått en slik 
hjelp og støtte. At fosterbarna for det 

meste også hadde en trygg og organisert 
tilknytning til hoved tilknyt ningsperso-
nen støtter denne antag elsen. Som 
nevnt tidligere har en norsk studie 
funnet at fosterbarns psykiske helse 
skiller seg negativt fra det som forventes 
av barnepopulasjonen. Denne studien 
om fattet eldre barn og også barn som 
hadde flyttet senere i fosterhjem enn 
det som var tilfellet i vår studie 
(Havnen et al., 2009). Fordi for skjell-
ene i eksternali serende eller utagerende 
samt dysreguler ende atferd mellom 
gruppene økte over tid og fosterbarna 
viste mer av denne typen atferd 
sammen lignet med barna i sammen-
ligningsgruppen, er det viktig å følge 
fosterbarns sosio-emosjonelle atferd fra 
tidlig barnealder. 

Fordi det har vist seg at fosterbarn 
kan ha fysiologiske utfordringer med å 
regu lere stress (Dozier et al., 2006), 
muligens på grunn av sine tidlige 
omsorgserfar inger, er det spesielt viktig 
å understreke at fosterbarn har behov 
for sensitive og trygge omsorgspersoner 
for å legge til rette for en best mulig 

utvikling og fungering, både kognitivt 
og sosio-emosjonelt. Som vi ser har 
fosterbarn større utfordringer enn andre 
barn nor malt har og det er derfor viktig 
å hjelpe fosterbarn og foster foreldre til å 
ivareta barnets ulike ut viklingsbehov. 

Slik det er med alle studier har også 
den foreliggende studien sine begrens-
ninger. For det første er det et for lite 
utvalg til at vi kan si at resultatene 
gjelder for alle fosterbarn i samme alder. 
Et viktig spørsmål er om foster hjems-
systemet i Norge er kvalitativt bedre enn 
det som finnes i andre land. I Norge blir 
foster barn plassert i lang tidsfosterhjem 
og svært få foster barn blir til dags dato 
adoptert. Dette avviker fra det som er 
målet for barn som trenger nye om-
sorgspersoner i andre land. For det 
andre var det en forskjell i utdannings-
nivået til omsorgs personene i de to 
gruppene, noe som kan ha på virket 
prestasjonene til barna. Imidlertid ble 
det tatt høyde for utdan nings for skjell en 
i analysene.  For det tredje var det 
vanskelig å få inn nøyaktig informa sjon 
om fosterbarnas tidlige omsorgshistorie. 

 Fosterhjemskontakt 5/14  7



8  Fosterhjemskontakt 5/14

Kliniske implikasjoner
Fosterbarn er en sårbar og forskjellig-
artet gruppe av barn som har behov for 
kontinuerlig oppfølging helt fra starten 
av livet. Behovene for utviklingsstøtte 
til disse barna og deres omsorgspersoner 
er ikke alltid like lett å identifisere 
(Horwitz, Owens, & Simms, 2000). 
Mangelen på studier som har fulgt 
foster barn over lengre tid mangler, og 
det er derfor ikke lett å identifisere 
hvilke faktorer som har betydning for 
barnas utvikling over tid. Barnevernet 
og spesielt fagfolk som jobber med 
fosterbarn har behov for bedre rutiner 
og prosedyrer som sikrer at tidlige 
plasserte fosterbarn blir utredet og får 
tilpasset oppfølging helt fra spedbarns-
alder, for så å kunne hjelpe dem opp 
igjennom barndommen og spesielt i 
den utfordrende perioden i livet som 
ungdomstiden er. Resultatene fra den 
foreliggende studien bidrar til å sette lys 
på nødvendigheten av utredning og 
intervensjon for å øke kvaliteten på 
barnets omsorgsmiljø. 

Oppsummering
Hensikten med den foreliggende 
studien var å belyse fosterbarns kogni-
tive utvikling og sosio-emosjonelle 
fungering i tidlig barnealder. Dette er 
viktige utviklingsområder som står i 
fare for å bli oversett når veilednings-
metoder for fosterforeldre utvikles. Det 

er i dag et stort fokus på fosterbarns 
tilknytning til sine nye omsorgsperso-
ner, noe som er forståelig i en sammen-
heng hvor barn opplever brudd i sine 
nære relasjoner. I tillegg kommer om - 
sorgssvikt som de fleste fosterbarn er 
utsatt for. Likevel viser resultatene som 
er presentert i denne artikkelen at andre 
utviklingsområder ikke må bli oversett. 
Selv om fosterbarnas kognitive ferdig -
heter og sosio-emosjonelle fungering 
ikke avvek fra det som er forventet for 
barn i denne aldersgruppen, er det 
viktig å ta forskjellene mellom grup -
pene på alvor. Det er derfor viktig og 
nyttig at det nå igangsettes en opp-
følgingsundersøkelse når barna er 8 år 
gamle. Det blir da mulig å se om de 
tidlige positive funnene i denne studien 
vedvarer når barna opplever større ut - 
fordringer i sine liv og om de noe 
bekymringsfulle forskjellene avtar eller 
tiltar. Uansett er det helt sentralt at det 
utarbeides landsdekkende retningslinjer 
for hvordan fosterbarn blir fulgt opp 
både når det gjelder somatisk og 
psykisk helse, slik at alle fosterbarn blir 
sikret en kvalitativt god oppfølging opp 
igjennom barndommen og senere i 
livet. 
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