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Barnas stemme

«La oss føle oss ønsket, elsket og tatt vare på»

«Gi aldri opp»

«Ta deg tid til å se, til å lytte, til å forstå. Ta deg tid, til å ta deg tid!» 

(Stortingsmeld. Nr. 17: Trygghet og omsorg — Fosterhjem til barns beste – råd fra erfaringskonsulenter, LfB )
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Hvorfor er det viktig å forske på fosterbarns
utvikling og fungering?

Fosterbarn står i fare for problemer på ulike utviklingsområder

Norske studier viser at fosterbarn i større grad har dårligere psykisk helse enn
andre barn

50% av en gruppe fosterbarn oppfylte kravene til en eller flere psykiatriske
diagnoser

Amerikanske studier viser at tidlig innsats er viktig allerede fra dag 1 i
fosterhjemmet



Utvikling og tilknytning hos fosterbarn

En longitudinell studie ved 2-, 3- og 8-års alder

60 fosterfamilier og 42 sammenligningsfamilier

Emosjonell investering, tilknytning, foreldre-barn samspill og 
foreldrestress
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Foster foreldres karakteristika

Tidligere erfaring som fosterforeldre: 13.3% (n=8)

Ett annet fosterbarn: 18.3% (n=11)

Veiledning: Fostermødre 75.9% (n=41)
Fosterfedre 74.5% (n=44)

PRIDE trening: Fostermor: 87.9% (n=51) 
Fosterfar: 86.0% (n=49)

Biologiske barn: 0: 35% (n=21)
1: 25% (n=15)
2: 20% (n=12) 

Antall samvær: 6.5 per år



Fosterbarnas karakteristika 

Alder første plassering gj.sn.: 4.7 mnd.

Alder end. plassering gj.sn.: 8.3 mnd.

Antall plasseringer gj.sn.: 1.8

Årsak til plassering:

- Rusmisbruk og manglende 

omsorgsevne: 20%

- Manglende omsorgsevne: 55%

- Rusmisbruk/andre årsaker: 18.3%

- Andre årsaker: 6.7%



Emosjonell investering

Aksept for barnets individualitet

Emosjonell forpliktelse

Omsorgspersonens opplevelse av å ha innflytelse på barnets utvikling

Emosjonell forpliktelse (Commitment) handler om:

➢ Først og fremst om omsorgspersonenes forpliktelse overfor barnet

➢ Barents forventning om det kan regne med omsorgspersonens omsorg og beskyttelse 
over tid

Det betyr at emosjonell forpliktelse ikke bare er en indre tilstand – noe vi opplever inni oss, 
hos omsorgspersonen, men også noe som kommuniseres til barnet
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Utdrag fra et intervju

Hvor mye ville du savne Anne hvis hun måtte flytte fra deg?

Det ville være som å ta ut en del inni meg … som handler om det å være glad i 
og kjærlighet … som å miste et nært familiemedlem eller en god venninne i 

døden
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Emosjonell investering hoveddeltaker 24 mnd. (n=60) 
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Hvilken betydning har emosjonell investering for 
barnets fungering?

Resultatene viser at det var en sammenheng mellom fosterforeldrenes emosjonell 
forpliktelse og barnets eksternaliserende atferd når barnet var 2 år og aksept og 
dysregulering ved 3 års alder

Det vil si at jo mer emosjonelt forpliktet fosterforeldrene var i barnet jo mindre 
eksternaliserende atferd fant vi hos fosterbarna og motsatt

Videre vil det si at jo høyere aksept for barnets personlighet, dess mindre 
dysregulering og motsatt
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Andel trygge barn ved 2 og 3 års alder
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Andel organiserte barn ved 2 og 3 års alder
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Kontinuitet i trygghet fra 2 til 3 års alder
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AAI hovedomsorgsperson 2 år

2 år

Fosterforeldre Sammenligningsforeldre

n % n %

Trygge/autonome 52

86.7
38

90.5
Utrygge/ikke-autonome 8 13.3 4 9.5

IAC 27.08.2014



Heidi Jacobsen



Hva viser resultatene?

Eksternaliserende atferd: Gruppeforskjeller ved 36 mnd. 
Atferden økte ikke over tid

➢ Er veldig høylytt, roper eller skriker mye

Internaliserende atferd: Ingen gruppeforskjeller
Atferden økte over tid

➢ Bekymrer seg mye, eller er veldig alvorlig

Dysregulering: Gruppeforskjeller ved 24 og 36 mnd. 
Atferden økte ikke over tid

➢ Er rastløs klarer ikke å sitte stille

Kompetanse: Gruppeforskjeller ved 24 og 36 mnd.
Atferden økte over tid

➢ Prøver å hjelpe når noen har det vondt

09/02/2019Regional Centre for Child and Adolescent Mental Health, Eastern and Southern Norway | www.r-bup.no 16



Foreldre-barn samspill

Video-opptak 15 minutter

Gruppeforskjeller på omsorgsgivers sensitivitet, «positive regard», 
barnets positive og negative humør og en samleskåre 
«samspillskvalitet/relasjonskvalitet» ved 2 år – men ikke ved 3 år

Det vil si at fosterforeldrene og fosterbarna ble vurdert å ligge lavere enn 
sammenligningsgruppen på en skal fra 1 til 5

Fosterforeldrene ble mer sensitive ved 3 år slik at de nesten var identiske 
med sammenligningsforeldrene
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Sammenheng med tidlige erfaringer

Verken alder ved første plassering, antall flyttinger eller årsak til flytting 
viste en sammenheng med barnas tilknytningsklassifisering, resultater på  
eller ITSEA områdene. Heller ikke alder ved endelig plassering viste en 
sammenheng med barnas tilknytningsklassifisering.

Har barna flyttet så tidlig at det ikke er mulig å finne en sammenheng? 
Eller er det for små grupper? 



Oppsummering I

Resultatene bekrefter tidligere resultater om sammenhengen mellom emosjonell forpliktelse og 
fosterbarns problematferd

Fosterhjemmene var stabile fram til 8-års-alder (kun 1 fosterbarn flyttet i nytt fosterhjem) og en 
hypotese kan være at fosterforeldrene viste høy emosjonell forpliktelse fordi barna fosterhjemmet  i 
svært ung alder 

Alle barna hadde gjennomsnittlig få plasseringer og sammenhengen med emosjonell forpliktelse ble 
derfor ikke undersøkt

Dette er et lite utvalg og det er derfor begrensninger ved studien

En hypotese kan være at emosjonell forpliktelse er sentralt og kanskje mest sentralt tidlig i 
plasseringen?

Det er viktig å ha som mål at barnet helt og fullt blir inkludert i fosterfamilien
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Oppsummering II
Flertallet av fosterbarna ble klassifisert som trygt tilknyttet både ved 2 og 3 års 
alder

Ingen gruppeforskjeller i tilknytningstrygghet ble identifisert

De fleste barna som ble klassifisert som trygt tilknyttet ved 2 års alder forble trygge 
når de var 3 år

Fosterbarna viste signifikant mer dysregulert atferd ved 2 og 3 års alder og mer 
eksternaliserende atferd ved 3 års alder enn sammenligningsbarna

Fosterbarna viste signifikant mindre sosio-emsosjonell kompetanse enn barna i 
sammenlignignsgruppen, men nærmet seg denne gruppen barn når de var 3 år 
gamle

Samspillet bedret seg ved 3 år

Resultatene er lovende for små fosterbarn som flytter tidlig i fosterhjem 

…….. men flere data gjenstår å analyseres når barna er 8 år



Takk for oppmerksomheten!
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Tusen takk!

Takk til fire flotte studenter ved Profesjonsstudiet i 
psykologi ved PSI, UiO

Takk til alle barna og familiene som har deltatt i studien

Takk til nasjonalt kompetansenettverk, RBUP Øst og Sør, 
Barne-likestilling- og inkluderingsdepartementet og 
EXTRA stiftelsen Helse- og Rehabilitering for 

økonomisk støtte og Norsk Fosterhjemsforening
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