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Av Trine Waaktaar,  • 
dr.psychol./spesialist i klinisk  
psykologi, RBUP Øst og Sør

Hvor skadelig er 
negative opplevelser og 

påkjenninger i 
oppveksten? Hva kan 

foreldre og andre 
voksenpersoner gjøre for 

å minske virkninger av 
vonde enkelthendelser, 

langvarig uheldige 
oppvekstvilkår og 

daglige belastninger på 
barn og unges utvikling?

Relasjoner



Om forfatteren

Psykolog • Trine Waaktaar er spesialist 
i klinisk psykologi, og har doktor-

grad på arbeid med barn 
og unge som har opplevd 

store livsbelastninger. 
Hun har praksis fra 
både barnevern, 
skolepsykologi og 
helsevern for barn og 
ungdom. Som forsker 

ved Regionsenter for 
barn og unges psykiske 

helse, helseregion Øst og 
Sør (RBUP Øst og Sør), arbeider 

hun for tiden med en landsomfat-
tende tvillingundersøkelse der 
formålet er å finne fram til genetiske 
og miljømessige årsaker til variasjon i 
motstandskraft (resiliens) hos ungdom.

Livsbelastninger
Vi vet at stressende livshendelser har 
betydning for utviklingen av psykiske 
vansker hos barn og ungdom. Denne 
sammenhengen kan opptre på ulike måter. 
Dels er det slik at stressende livshendelser 
kan utløse symptomer og lidelser som 
reaksjon på hendelsene. Dette er kanskje 
den vanligste måten å tenke om dette på. 
Hvis et barn eller en ungdom for eksempel 
mister en nær omsorgsperson eller opplever 
en ulykke, vet vi at det er viktig å skaffe 
hjelp raskt. På den måten blir reaksjonene 
møtt på en god måte, og samtidig kan 
senere problemer forhindres. Men dels kan 
det også være slik at det å ha psykiske 
vansker eller atferdsmessige problemer i seg 
selv kan skape negative livshendelser. Et 
brudd med kjæresten kan være det som 
utløser en depresjon hos tenåringen. Men 
en tenårig som i utgangspunktet er 
deprimert kan også komme til å mure seg 
inne, være nedstemt og uinteressert på en 
slik måte at andre ikke velger å være 
sammen med ham eller henne. I verste fall 
kan dette igjen bidra til å forsterke vans-
kene som var der i utgangspunktet. Slik 
kan livsbelastninger og symptomer inngå i 
gjensidige forsterkende negative kjedereak-
sjoner. Disse er det all grunn til å være 
oppmerksomme på før de blir for vanske-
lige å snu.

Redusere belastningen
Hva kan foreldre og andre voksne bidra 
med for å stoppe negative kjedereaksjoner 
hos barn og unge som lever eller har levd 
under store belastninger?

Man har lenge vært opptatt av å kunne 
identifisere hvilke risikofaktorer som 
henger sammen med utvikling av psykiske 
vansker og lidelser. Pr i dag kjenner vi 
ganske mange slike risikofaktorer, og vi vet 
at det særlig er kombinasjonen av disse 
sammen som er uheldig for psykisk helse. 
Det betyr at en meningsfull måte å hjelpe 
belastede personer på vil være å se om man 
kan redusere antallet eller styrken av 
belastninger han eller hun opplever i 
oppvekstsituasjonen sin. Gjennom å 
tilrettelegge skolehverdagen til en ungdom 
som har konsentrasjonsproblemer fordi 
faren sitter hjemme og drikker, kan en lærer 
bidra til å lette den totale livssituasjonen til 
denne eleven. Læreren kan altså være til 
nytte selv om han eller hun sannsynligvis 
ikke kan få faren til å slutte å drikke.

Ikke minst for barn og unge som har 
symptomer og atferd som skaper uheldige 
livshendelser for dem, vil det være til stor 
nytte å få hjelp til å redusere disse sympto-
mene. Her er det viktig å komme tidlig inn 
med gode tiltak. Vi vet at mange av de som 
sliter mest har hatt symptomer og proble-
mer av ulike slag lenge, kanskje allerede fra 
sped- og småbarnsalder. Foreldre som 
bekymrer seg bør si i fra raskt, og helsesta-
sjonspersonell og ansatte i barnehage og 
skole må være oppmerksomme, slik at man 
kan få hjelp før problemene vokser seg for 
store og barnets erfaringer om seg selv og 
forholdet til andre blir for negative. For 
ungdom kan det være verdifullt å bli klar 
over sitt eget bidrag til at negative livshen-
delser, som for eksempel brudd med 
venner, problemer med politiet, ulykker og 

farlige hendelser, oppstår, og få hjelp til å ta 
kontroll over sin egen atferd i konflikter 
eller risikable situasjoner.

Styrke beskyttelsen
Både innenfor forskning og praksis på stress 
og psykisk helse er det i de siste årene blitt 
rettet en økende oppmerksomhet mot 
betydningen av beskyttelsesfaktorer. 
Kunnskapen om beskyttelsesfaktorer 
kommer blant annet fra studier av personer 
som har klart seg på tross av store belast-
ninger, eller det man i dag kaller resiliens.

Begrepet resiliens er en fornorsket 
versjon av det engelske resilience. Det er 
opprinnelig hentet fra fysikk, der det 
kjennetegner et objekts evne til å komme 
tilbake til utgangspunktet etter å ha vært 
strukket eller bøyd.

Man har funnet at forklaringen på at 
noen mennesker klarer seg gjennom store 
påkjenninger dels ligger i motstandskraften 
i personen selv. Denne motstandskraften 
kommer til uttrykk blant annet gjennom 
god selvfølelse, konstruktive mestringsstra-
tegier, evne til å regulere egne følelser og 
behov, sosiale ferdigheter, kreativitet og 
opplevelse av mening og sammenheng i 
livet. Men man har også funnet elementer i 
personens familie og nettverk, venner, skole 
og nærmiljø som kan fungere som viktige 
beskyttelsesfaktorer for barn og ungdom 
som opplever livsbelastninger.

Stabile tilknytningsforhold, menings-
fulle aktiviteter, positive forventninger og 
støttende samhandling, samt struktur og 
forutsigbarhet er viktige beskyttelsesfakto-
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rer i familien. I tillegg vil det å ha venner 
som kan gi følelsesmessig støtte, en skole 
som gir rammer, positive mestringserfarin-
ger og rollemodeller, samt et trygt nærmiljø 
med arenaer der man kan få mulighet til å 
påvirke og bidra konstruktivt, være viktige 
beskyttelsesfaktorer, særlig for ungdom.

En sentral idé innenfor resiliensfeltet er 
at man gjennom å bidra med beskyttelses-
faktorer kan dempe, eller kanskje til og 
med helt fjerne, den negative effekten av 
stressende hendelser på personens funge-
ring. Som man ser er de beskyttelsesfakto-
rene som er nevnt ovenfor, faktorer som 
man vet vil være bra for utviklingen, 
uansett om man vokser opp under store 
belastninger eller har en helt gjennomsnitt-
lig bra barndom. Dermed er de egentlig 
ikke beskyttelsesfaktorer i den forstand at 
man kan si at de virker som en særlig buffer 
mot negativt stress. De er bra for alle, 
uansett, og fungerer mer som tran enn som 
medisin, for å bruke en parallell fra fysisk 
helse. Man tenker seg imidlertid at barn 
som opplever mange stressende hendelser 
vil ha nytte av å få tilført mer av denne 
typen utviklingsfremmende faktorer. Dette 
for å kompensere for belastningene de lever 
eller har levd under. Det kan virke som en 
rimelig antakelse, men foreløpig er dette 
ikke tilstrekkelig dokumentert til at man 
kan si at det er slik.

Enda mindre vet vi om hvorvidt det 
finnes noen faktorer som beskytter særlig ved 
visse typer belastninger. Hvis vi hadde visst 
mer om dette, kunne vi ha brukt kunnska-
pen til å lage enda mer målrettede tiltak 
direkte for barn og ungdom som var i risiko 
for å utvikle rusproblemer, eller som var 
spesielt sårbare for depresjon. Som vi vet fra 
tradisjonell behandling i psykisk helsevern er 
det slik at ikke alle tiltak virker på alle.

Tilpasning til den enkelte
Man kan ikke ta det for gitt at ressursorien-
terte tiltak har positiv virkning i alle 
sammenhenger, selv om de er aldri så 
velmente. Fra forebyggende arbeid vet vi 
for eksempel at de som man kanskje 
nettopp ønsket å treffe med tiltaket, er de 
som er misfornøyde, og disse unngår gjerne 
å delta i de oppleggene man tilbyr. På den 
måten kan man risikere å bidra til å øke 
avstanden mellom de belastede barna og de 
andre, i stedet for å minske den.

Det er derfor veldig viktig at man sørger 
for å vurdere de tiltakene man setter inn 



 Fosterhjemskontakt 6/10  5

Beskyttelsesfaktorer i individet
•	 God	selvfølelse
•	 Konstruktive	mestringsstrategier
•	 Evne	til	å	regulere	egne	følelser
•	 Evne	til	å	regulere	egne	behov
•	 Sosiale	ferdigheter
•	 Kreativitet
•	 Opplevelse	av	mening	og	sammenheng	i	livet

Beskyttelsesfaktorer i miljøet
•	 Stabile	tilknytningsforhold
•	 Meningsfulle	aktiviteter
•	 Positive	forventninger
•	 Støttende	samhandling
•	 Struktur	og	forutsigbarhet
•	 Venner	som	gir	støtte
•	 Skole	som	gir	rammer
•	 Positive	mestringserfaringer
•	 Positive	rollemodeller
•	 Et	trygt	nærmiljø

overfor belastede barn og ungdom, uansett 
om det dreier seg om å redusere risikofak-
torer og/eller styrke beskyttelsesfaktorene. 
Når det er sagt, er det likevel viktig å 
understreke at man verken som foreldre 
eller andre voksne skal være redd for å 
forsøke å hjelpe barn og ungdom som 
strever med store belastninger.

Ethvert barn utgjør sin helt unike 
kombinasjon av sårbarhet og styrke, knyttet 
til så vel gener og forhold i svangerskap/
fødsel som ting de har opplevd i livet. Det 
er ikke mulig på bakgrunn av forskning 
alene å si noe om hva som er mest riktig, 
best og mest effektivt for et enkelt barn. 

Det må man finne ut gjennom å bli kjent 
med barnet og lære av det som fungerer og 
ikke fungerer. Dette kan av og til være litt 
av en utfordring. Noe som ett barn reagerer 
raskt og positivt på vil et annet barn ikke ta 
til seg i det hele tatt. Det samme barnet kan 
også trenge ulike ting på ulike tidspunkt. 
Noen ganger må man tilpasse midlene man 
bruker for å nå målene, andre ganger er det 
målene som må tilpasses hva som er mulig 
å oppnå. Og fordi årsakene til at akkurat 
dette barnet fungerer som det gjør til 
enhver tid, alltid vil være sammensatte, er 
det viktigere å lete etter hva som kan gjøres 
annerledes enn å fordele skyld. Særlig i 

vanskelige perioder kan det være grunn til å 
minne seg selv og hverandre om at det er 
godt forskningsmessig grunnlag for å ha 
både håp for og tro på framtiden til barn 
som har opplevd store livsbelastninger.

En beskyttelsesfaktor som kommer fram 
i så å si alle undersøkelser av personer som 
har overlevd og klart seg bra på tross av alt, 
er at det har vært noen der som har sett og 
brydd seg om, og hatt håp for og tro på - 
ham eller henne. Den som velger å for alvor 
gå inn og bety noe for et barn som sliter 
under store påkjenninger, kan utgjøre 
nettopp den forskjellen som gjør en 
forskjell i hans eller hennes liv.


