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Perspektiver på...

Kognitiv utvikling og sosio-emosjonell funge-
ring hos fosterbarn er et viktig tema og var 
fokus i min artikkel i siste nummer av Foster-
hjemskontakt. Hensikten med denne  
artik k el en var å sette fokus på de to viktige 
utvik lingsområdene; kognitiv utvikling og 
sosio-emosjonell fungering hos fosterbarn. 
Gjennomgående er det positive resultater, 
men vi vet ikke hva gruppeforskjellene 
mellom fosterbarn og barn som ikke har hatt 
erfaring med barnevernstjenesten, betyr på 
sikt. 

Dessverre har det kommet inn et par feil i 
artikkel en. En viktig distinksjon er barnas 
språkforståelse og talespråk. I artikkelen 
skal følgende setning korrigeres fra: «Det er 
viktig å påpeke at noen fosterbarn klarte seg 
bedre enn andre, og som gruppe var 
fosterbarnas presta sjoner innenfor det nivået som er 
forventet for barn i samme alder med unntak av språkfor
ståelse når de var tre år gamle» til «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 talespråk 
når de var to år gamle». Det er altså barnets talespråk 
som på gruppenivå var noe svakere enn det som 
forventes av 2-åringer ved bruk av Mullen-testen.  Det er 
en viktig forskjell fordi det som regel er mer 
bekymringsfullt når barns språkforståelse er forsinket. 
Ved 3-årsalder presterte imidlertid fosterbarns gruppen 
innenfor det som er forventet for 3-åringer. 

Når det gjelder barnas sosio-emosjonelle fungering skal 
følgende setning korrigeres: «Med unntak av ekstern ali
ser ende atferd økte ikke fosterbarnas grad av problem atferd 
fra to til tre års alder» til «Med unntak av inter nali ser
ende atferd økte ikke fosterbarnas grad av pro blematferd fra 
to til tre års alder». 

Når jeg i artikkelen snakker om endringer er det det vi 
kaller for statistisk signifikante endringer. Det er ikke 
alltid at det er det samme som endringer vi klinisk sett 
kan observere. Endringene er dessuten på gruppenivå, 
slik at det enkelte barnet kan endre seg mer eller mindre 
enn dette. 

 
 
Jeg håper dette er noe oppklarende og ønsker også å rette 
en takk til flere som har gjort dette prosjektet mulig. 
Takk til Nasjonalt kompetansenettverk for sped- og 
småbarns psykiske helse ved RBUP Øst og Sør, Extra - 
Stiftelsen Helse og Rehabilitering og Barne- likestillings- 
og inkluderings departementet for finansiell støtte. I 
tillegg ønsker jeg å takke Norsk Fosterhjemsforening for 
et godt samarbeid i søknadsprosessen til ExtraStiftelsen 
og for inspirasjon og støtte gjennom alle disse årene, noe 
som også i stor grad gjelder mine kolleger ved RBUP. Til 
slutt, og aller viktigst, ønsker jeg å takke alle foster for-
eldre og fosterbarn og deltakerne i sammenlignings-
gruppen for at de satte av tid og krefter til å gjøre denne 
studien mulig. Vi starter opp igjen med en oppfølgings-
undersøkelse i januar 2015 når de første barna i studien 
har blitt 8 år gamle og håper at mange vil synes det er 
nyttig og interessant å delta  igjen. 

Heidi Jacobsen

rettelser tIl artIkkeleN «kOgNItIv utvIklINg  
Og sOsIO-emOsjONell FuNgerINg hOs FOsterbarN»
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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 omsorgspersoner 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 sosioemosjonelle 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 avhandlingen; 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 sosioemosjonell 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 (BackeHansen, 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 sosioemosjonelt 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 sosioemosjonell fungering, for deretter å presentere og diskutere funn fra min doktorgradsavhandling. 
Kognitiv utviklingBarnets kognitive utvikling er et funda  ment for hvordan et barn vil prestere på skolen og senere bli inkludert i arbeidslivet. 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, 

                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).




