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Problemområde og problemstilling 

Den foreliggende teksten tar for seg hvordan man kan fremme resiliens hos barn av 

psykisk syke foreldre. Oppgaven består av både en teoretisk og en empirisk del. I den 

teoretiske delen tar vi for oss teori og allerede foreliggende empiri på området. Vi ser 

på hvordan det å leve med en psykisk syk forelder påvirker barn på ulike måter, og 

hvordan beskyttelsesfaktorer i barnet, familien og miljøet kan bidra til å gjøre barnet 

bedre rustet til å takle risikoen det lever under. Temaet er spesielt aktuelt nå på grunn 

av den økte satsningen på psykisk helse i Norge. Vårt bidrag i denne sammenheng vil 

være å rette et fokus mot gruppen barn av psykisk syke foreldre, som en gruppe som 

er i særlig risiko for å utvikle psykiske problemer. Vi har valgt å ta utgangspunkt i 

resiliensforskning for å se hvordan man kan bruke kunnskap fra denne 

forskningsgrenen i arbeidet med forebygging og tiltak for barn av psykisk syke. For å 

svare på hovedproblemstillingen har vi tatt for oss: sosial kompetanse, 

mestringsforventning, foreldrefungering, jevnaldrende og støttende voksne som 

beskyttelsesfaktorer som kan være med på å fremme resiliens.  

 

Metode/ Data 

Utgangspunktet for vår empiriske undersøkelse er Aktivitetsgruppen for barn av 

psykisk syke foreldre i regi av Norges Røde Kors og Trondheim kommune. Vi har 

utført kvalitative intervjuer av fire ansatte og fire barn i tiltaket. Vårt formål med 

undersøkelsen var å få de ansattes og barnas erfaringer med tiltaket, og se om disse 

erfaringene og måten de jobber på stemmer overens med de beskyttelsesfaktorene vi 

har valgt som utgangspunkt i teoridelen.  

I analyse og diskusjon av funn har vi tatt utgangspunkt i det empiriske datamaterialet,  

for så å se det i forhold til relevant teoretisk litteratur. Sentrale litteraturkilder i 

arbeidet har blant annet vært aktuell forskning gjort på barn av psykisk syke samt 
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Michael Rutters resiliens- og risikoforskning, Albert Banduras sosial læringsteori og 

sentrale norske forskere som Anne Inger Helmen Borge, Trine Waaktaar og Helen J. 

Christie.   

 

Hovedfunn 

Oppgaven tar for seg hvordan man gjennom beskyttelsesfaktorer kan styrke resiliens 

hos barn av psykisk syke. Barn av psykisk syke er i økt risiko for utvikling av 

emosjonelle, atferdsmessige og kognitive forstyrrelser.  Forskning på psykisk sykes 

foreldrefungering viser at psykisk sykdom generelt og på tvers av diagnoser synes å 

innvirke på foreldreatferd og foreldreevnen. Hvordan den psykiske lidelsen påvirker 

barnet er imidlertid avhengig av blant annet hvordan sykdommen utspiller seg, 

barnets alder og familiens nettverk.  

Risiko er til stede når barn utsettes for situasjoner eller hendelser som øker 

sannsynligheten for negativ utfall. Barn av psykisk syke blir ofte utsatt for kumulativ 

risiko, som vil si at foreldrenes psykiske lidelse fører med seg en mengde andre 

risikofaktorer i tillegg til den psykiske lidelsen. Resiliens har utviklet seg på bakgrunn 

av funn fra risikoforskning der man ser på vellykket tilpasning på tross av betydelig 

risiko. Det er særlig kronisk stress som har en langsiktig negativ effekt på barn. 

Forskningsresultater tyder på at symptomer i barndommen ikke predikerer senere 

patologi så godt som mønstre av kompetansemangler for tilpasning. Således kan det 

være bedre å predikere på grunnlag av barnets ”bevissthet om og mestringsmåte i 

forhold til de aktuelle utviklingsoppgavene”.  

Gjennom funn fra intervjuene med de ansatte og barna i Aktivitetsgruppen har vi sett 

at det er forskjell på hvilket utbytte barna har av Aktivitetsgruppen, men at det samlet 

sett kan se ut til at tiltaket fremmer resiliens. I tillegg kommer det frem at det er 

samsvar mellom funn fra undersøkelsen og teori og empiri vi har presentert. De 

ansatte kan se sammenheng mellom symptomer hos barna og foreldrenes psykiatriske 

symptomer. Videre fant vi også at Wegscheider-Cruses inndeling av helten, 
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syndebukken og det glemte barnet passer godt til beskrivelsene de ansatte gir av barn 

som deltar og har deltatt i tidligere grupper. Dette underbygges også av utsagn fra 

barna selv. De ansattes erfaringer belyser at det å gi barna en følelse av trygghet og 

forutsigbarhet, samt økt kunnskap og informasjon, kan bidra til reduksjon av 

symptomer og overlevelsesstrategier hos barna over tid. Funn fra intervjuene belyser 

også den positive effekten det å delta i aktivitetsgruppen kan ha for barnas sosiale 

kompetanse og forhold til jevnaldrende. Tolkning av barnas utsagn viser at barna har 

fått flere venner etter at de deltok i Aktivitetsgruppen. Organiserte aktiviteter ser ut til 

å ha en stor betydning både for barnas dannelse av nettverk, sosiale kompetanse og 

mestringsforventning. Barna vi intervjuet ga uttrykk for ulik grad av 

mestringsforventning. Forskning viser at mestringsforventningen kan styrkes gjennom 

å legge til rette for å gi barn mestringserfaringer. Styrking av barn av psykisk sykes 

mestringsforventning kan i tillegg synes å endre deres reaksjonsmønstre og redusere 

eventuelle symptomer. 

Erfaringene til de ansatte og utsagn fra barna støtter opp under behovet for styrking av 

foreldrefungering hos psykisk syke foreldre. Intervjuene med de ansatte tyder på at 

tiltaket kan være med å bidra til støtte til foreldrefungering, og kan ha en nødvendig 

avlastningsfunksjon for foreldrene. I kategorien støttende voksne fant vi at de ansatte 

i tiltaket er bevisst sine roller som støttende voksne og at dette, i likhet med teori på 

området, er viktig for å støtte barna i deres tilværelse. De ansattes erfaringer og utsagn 

fra barna bekrefter at nettverket rundt familien der en av foreldrene er psykisk syk, er 

både lite og belastet. Behovet for mer informasjon og økt kunnskap om foreldrenes 

psykiske lidelse var noe vi så at barna ga uttrykk for. Utsagn fra barna tyder også på at 

de barna som hadde fått mer kunnskap og informasjon, hadde godt utbytte av det. 

Dette ga dem en økt forståelse av både deres egen og foreldrenes situasjon samt en 

mer forutsigbar hverdag. Funn fra undersøkelsen understreker også skolens behov for 

å få mer kunnskap om barn av psykisk syke generelt, i tillegg til enkeltbarns situasjon.  
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1. Innledning 

Det er veldokumenterte sammenhenger mellom barns problemer og problemer i 

voksen alder, og mellom barns og foreldres helseproblemer (Hestmann m.fl.1995). 

Barn av psykisk syke foreldre er i betydelig større risiko for å utvikle en psykiatrisk 

forstyrrelse i løpet av barndommen (Leverton 2003). I følge Helse- og 

omsorgsdepartementet lever ca. 15 000 barn under 18 år med en eller to foreldre som 

får behandling innen psykisk helsevern i Norge. Mer enn 1000 barn årlig opplever at 

mor eller far blir innlagt for første gang på en sengeavdeling innen psykisk helsevern 

(Grøfjeld 2004). Det har de siste årene blitt en økt satsning på psykisk helse blant 

barn og unge i Norge, gjennom blant annet Opptrappingsplanen for psykisk helse og 

fokus på økt kunnskap blant lærere og elever i skolen. Tiltak som blir iverksatt i 

skolene rettets mot barn og unge generelt. Vi anerkjenner også behovet for å rette 

direkte tiltak mot gruppen barn av psykisk syke, siden dette er en gruppe som er i 

særlig risiko for å utvikle psykiske problemer.  

Vår interesse for feltet psykisk helse og forebygging har vært sterkt til stede gjennom 

hele studieløpet. Vi har vært opptatt av hvordan foreldrenes vansker kan påvirke 

familiens samspill og barns fungering. Gjennom økt belysing av barn av psykisk syke 

i media og på nasjonalt plan, er vi blitt spesielt interesserte i denne gruppen barn –  og 

hva som gjør at noen barn klarer seg til tross for en vanskelig oppvekstssituasjon. 

Interessen rundt disse temaene har gjort at vi selv ønsker å få mer kunnskap om hva 

som kjennetegner denne gruppen barn, og bidra til at dette området blir mer belyst.  

Resiliensforskning er en gren av epidemiologisk risikoforskning. I risikoforskningen 

arbeider man med å kartlegge effekten av ulike typer stressfaktorer på menneskers 

fungering (Waaktaar & Christie 2000). Gjennom et individorientert perspektiv ser 

man innen resiliensforskning på forskjeller mellom barn som lever under risiko, og 

legger vekt på de prosessene som gjør at noen barn klarer seg bedre enn forventet 

(Borge 2003). Vi ønsker å se på hvordan man kan bruke kunnskaper man har fra 

resiliensforskning i forebygging og tiltak for barn av psykisk syke.  
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1.1 Problemstilling 

Hvordan fremme resiliens hos barn av psykisk syke foreldre? 

Vi har valgt å benytte oss av samlebetegnelsen ”psykisk syke foreldre”, som omfatter 

foreldre som har en langvarig psykisk lidelse. Vi velger dermed å ikke differensiere 

mellom ulike typer av psykiske lidelser. Det må påpekes at dette er en bred og 

heterogen gruppe. Forskning (Masten m.fl.1990) viser at det er alvorsgraden og 

effekten lidelsen har på omsorgsevnen, og ikke den spesifikke lidelsen, som har størst 

påvirkning på barns utvikling. Vi erkjenner at det er viktig med kunnskap om den 

spesifikke psykiske lidelsen en forelder har, når man skal se på enkelttilfeller av barn 

av psykisk syke. I tillegg vil det være store individuelle forskjeller innen blant annet 

ulike lidelser, familieforhold og barns reaksjoner. Vi kommer derfor ikke til å gjøre 

rede for ulike typer psykiske lidelser. I den grad vi skiller mellom psykiske lidelser, 

vil dette være når vi henviser til studier gjort på spesifikke grupper.   

Barn av psykisk syke foreldre refererer til en gruppe barn som har det til felles at én 

eller begge av foreldrene har en psykisk lidelse (Aalbæk & Glistrup 1997).   

Beskyttelsesfaktorer som kan bidra til å fremme resiliens, som vi har valgt å ta 

utgangspunkt i er: sosial kompetanse, mestringsforventing, foreldrefungering, 

jevnaldrende og støttende voksne. Denne avgrensningen er gjort på bakgrunn av 

gjennomgang av hva ulike studier og teori har fremhevet av faktorer som virker 

beskyttende for barn som vokser opp i risikomiljøer.  

1.1.1 Forskningsspørsmål 

1. Hvordan kan kunnskap fra resiliensforskning brukes i forebygging for barn av 

psykisk syke foreldre? 

2. Hvordan kan et aktivitetstiltak for barn av psykisk syke foreldre være med på å 

bidra til å styrke resiliens og en positiv utvikling hos barna? 
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I forhold til det første forskningsspørsmålet vil vi ta for oss teori og empiri knyttet til 

barn av psykisk syke og resiliensforskning. For å besvare det andre 

forskningsspørsmålet har vi inngått et samarbeid med Norges Røde Kors, som 

sammen med Trondheim kommune driver tiltaket Aktivitetsgruppe for barn av 

psykisk syke. Ved å se de ansatte og barnas erfaringer med tiltaket opp mot teori og 

empiri vi har presentert i første del av oppgaven, ønsker vi å se hvorvidt resiliens blir 

fremmet hos barna som er med i tiltaket.  

1.2 Metode 

Vi vil hovedsakelig bruke teori som allerede foreligger for å belyse problematikken. 

Videre skal vi foreta intervjuer av fire barn og fire ansatte som jobber med tiltaket for 

barn av psykisk syke. Denne informasjonen kan blant annet være med på å belyse hva 

de synes har bidratt positivt, og hva som bør forbedres ved tiltaket.  

1.3 Oppgavens oppbygging 

I kapittel 2 tar vi for oss mulige konsekvenser det å vokse opp med en psykisk syk 

forelder kan ha for et barn. Vi tar kort for oss psykisk sykes foreldrefungering, for 

deretter å gå nærmere inn på utviklingspsykopatologi hos barn av psykisk syke. Til 

slutt i dette kapittelet vil vi se på barns overlevelsesstrategier i møte med risiko. 

Kapittel 3 omhandler risiko sett i forhold til resiliens. Vi definerer risiko og resiliens, 

for å så ta for oss stress, familiebasert risiko, risikoindikatorer og risikomekanismer.   

I kapittel 4 vil vi utdype resiliensbegrepet, for å så gå nærmere inn på 

beskyttelsesfaktorene: sosial kompetanse, mestringsforventning, foreldrefungering, 

jevnaldrende og støttende voksne.  

Kapittel 5 er en avklaring av samarbeidet med Røde Kors og en presentasjon av 

tiltaket Aktivitetsgruppe for barn av psykisk syke foreldre. 
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I kapittel 6 gjør vi rede for metodevalg og arbeidet med intervjuguidene og 

gjennomføring av intervjuene. I tillegg vil vi ta for oss pålitelighet og gyldighet i 

forhold til kvalitativ metode, samt etiske hensyn og vurderinger vi har gjort ved 

arbeidet med analyse og tolking av data. 

Kapittel 7 innebærer analyse og diskusjon av funn, sett i forhold til de fem 

beskyttelsesfaktorene vi omhandlet i kapittel 4. På bakgrunn av funn fra 

datamaterialet har vi også føyd til kategoriene behovet for informasjon og kunnskap, 

og andre erfaringer og forbedringsmomenter som er spesifikt knyttet til 

Aktivitetsgruppen. 

I kapittel 8 vil vi avslutningsvis vise til hovedfunn, sett i forhold til våre to 

forskningsspørsmål, samt komme med noen siste refleksjoner rundt tiltaket og videre 

forskning.  
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2. Barn av psykisk syke foreldre 

Barn av psykisk syke foreldre er i stor risiko for å utvikle kognitive, emosjonelle og 

atferdsmessige forstyrrelser (Sosial- og helsedirektoratet 2007) (jfr.1.0). Den økte 

risikoen kan komme av både genetiske og miljømessige forhold (Aalbæk & Glistrup 

1997). Vi kommer i likhet med Tina Aalbæk og Søren Glistrup til å se på hvordan 

foreldrenes psykiske lidelse påvirker barnets psykososiale utvikling, nærmere bestemt 

hvordan det kan føre til utviklingspsykopatologi. Dette fordi det å være barn av 

psykisk syke er forbundet med økt risiko for å utvikle psykososiale forstyrrelser. 

Risikoen for at barna selv utvikler psykisk sykdom vil variere med hva slags 

problemer foreldrene har, lidelsenes varighet, barnas egen alder og ikke minst om den 

syke voksne er alene om omsorgsansvaret for barnet eller ikke. Deres reaksjoner på 

foreldrenes sykdom kan komme til uttrykk på mange forskjellige måter, og noen barn 

vil også virke velfungerende og ikke vise tegn på psykososiale forstyrrelser (Aalbæk 

& Glistrup 1997, Almvik & Ytterhus 2004). Det er en ingen tvil om at det finnes en 

sammenheng mellom psykiske lidelser hos foreldre og psykiske forstyrrelser hos barn, 

men sammenhengen er kun påvist å ha moderat styrke og vært relativt lite spesifikk 

(Killén 2000:84).  

Vi vil først kort ta for oss hva som kjennetegner psykisk sykes foreldrefungering, et 

tema som vi kommer til å utdype mer i kapittelet som omhandler beskyttelsesfaktorer 

(jfr.4.3.1). Når vi tar for oss barnets psykopatologiske utvikling kommer vi ikke til å 

behandle teori, men begrense oss til å se på hva empirisk forskning sier om hvordan 

foreldres psykiske lidelse kan føre til ulike vansker hos barnet. Vi kommer til å ta 

utgangspunkt i Aalbæk og Glistrups (1997) metaundersøkelse av barn av psykisk 

sykes psykososiale utvikling. De deler barnas vansker, som en konsekvens av 

foreldrenes psykopatologi, inn i fem underkategorier: 1) somatiske forstyrrelser, 2) 

psykiatriske forstyrrelser, 3) emosjonelle vansker, 4) kognitive vansker og 5) 

interpersonlige vansker. Vi mener det er viktig med en gjennomgang av empiri om 

hvordan foreldrenes lidelse påvirker barn av psykisk syke på disse områdene, fordi 
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dette er områder som vil kunne påvirke barnets individuelle beskyttelsesfaktorer. De 

individuelle beskyttelsesfaktorene som vi velger å fokusere på, sosial kompetanse og 

mestringsforventning (jfr.4.2), kan hos barn av psykisk syke være svekket. En 

redegjørelse for empiri vil derfor bidra til å bygge opp under betydningen av å styrke 

disse individuellefaktorene. Videre kommer vi til å kort belyse Wegscheider-Cruse 

(1989) inndeling av barns overlevelsesstrategier: helten, syndebukken og det usynlige 

barnet. Vi mener denne inndelingen gir et godt bilde av hvordan barn kan reagere, 

som et resultat av å vokse opp i et risikomiljø. Det er hensiktsmessig å få et innblikk i 

disse strategiene, fordi de sier noe om hvordan barnet blir møtt av omverden og 

hvordan man som fagperson kan gjenkjenne ulike symptomer hos barna.  

2.1 Foreldrefungering 

Berg-Nielsen m.fl. (2002:531) har gjennomført en metastudie av foreliggende 

litteratur, rettet mot vansker med å opprettholde en god foreldrefungering i familier 

der én eller begge foreldre er psykisk syke. Med foreldrefungering menes foreldrenes 

hverdagsatferd i forhold til sitt barn – inkludert kognisjoner, emosjoner og 

attribusjoner rettet mot barnet, holdninger og verdier. Dysfunksjonell 

foreldrefungering er alt forelderen gjør eller ikke gjør som kan ha en negativ 

påvirkning på barnet.  

Det er to hoveddimensjoner ved dysfunksjonell foreldrefungering (Berg-Nielsen 

m.fl.2002): 1) foreldrenegativitet og 2) ulike former for ineffektive 

disiplineringspraksiser. Foreldrenegativitet innebærer manglende varme og 

fiendtlighet, for eksempel ved å avvise, kritisere og latterliggjøre barnet. De ulike 

formene for foreldrenegativitet som blir påvist i studier av foreldre – barn-

kommunikasjon eller foreldreholdninger varierer fra studie til studie. Det viser seg at 

mengden av foreldrenegativitet er mer avgjørende for barnets utvikling enn hvilke 

typer av negativitet foreldrene viser. Ineffektiv disiplinering kjennetegnes ved hard, 

nedbrytende og inkonsistent disiplineringspraksis og ufullstendig, periodevis og 
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uberegnelig nederlag i forelderkontrollfaktorene. Dette kan føre til at noen barn 

utvikler følelsen av å ikke kunne kontrollere omgivelsene sine, noe som kan minne 

om fenomenet lært hjelpeløshet. Lært hjelpeløshet går ut på at man ved møte med 

situasjoner man opplever som ukontrollerbare, etter hvert begynner å forvente at 

fremtidige situasjoner også vil være utenfor ens kontroll (Peterson m.fl. 1993). En slik 

tankegang kan føre til at man er i større risiko for å utvikle angst. Andre kan utvikle 

vansker som minner om foreldrenes, og kan ofte være manipulative. Sistnevnte kan 

ofte ses på som en forsvarsmekanisme for at barnet skal kunne takle deres ustabile 

omgivelser (Berg-Nielsen 2002).  

Forskning på psykisk sykes foreldrefungering, viser at psykisk sykdom generelt, og på 

tvers av spesifikke diagnoser, synes å innvirke på forelderatferd og forelderevnen 

(Aalbæk & Glistrup 1997). Det er først og fremst deprimerte mødre det er forsket på: 

de depressive symptomene innvirker på forelderatferden ved at mor føler seg 

hjelpeløs og utilstrekkelig i forelderrollen. Det er viktig å påpeke at den samme 

diagnosen kan virke ulikt på ulike tidspunkter i livet og hos ulike personer (Skerfving 

2005). Den psykisk syke vil ha perioder som er bedre enn andre og dette vil kunne 

innvirke på foreldrefungeringen. Før og etter en psykose vil en forelder kunne fungere 

relativt godt med medisinering, både som forelder og arbeidstaker. Andre kan være 

svært preget av sin sykdom, og ikke klare å holde på jobben eller fungere i 

forelderrollen. Hvordan foreldrenes psykiske lidelse påvirker foreldrefungeringen, er 

avhengig av hvordan sykdommen utspiller seg, barnets alder og utvikling og kravene 

som stilles forelderen for at barnets behov skal tilfredstilles på ulike alderstrinn. I 

tillegg er det viktig hvordan situasjonen rundt forelderen og barnet ser ut, deres 

nettverk. Vi vil komme nærmere inn på foreldrefungering under beskyttelsesfaktorer, 

der vi tar for oss hvordan man kan fremme god foreldrefungering og hvordan dette 

kan virke beskyttende for barnet (jfr.4.3.1).  
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2.2 Utviklingspsykopatologi 

Barnets psykososiale utvikling vil si utvikling av biologiske, psykologiske og sosiale 

funksjoner eller evner på ulike alderstrinn (Aalbæk & Glistrup 1997:8). Individers 

reaksjoner på psykososiale erfaringer kan variere som et resultat av hvor gamle de er 

når de gjør seg erfaringen. Siden alder er en flertydig variabel som reflekterer både 

tidligere erfaringer, biologisk modning og nåværende sosiale situasjoner, kan det være 

vanskelig å trekke konklusjoner om hvordan et individ vil reagere på bakgrunn av 

aldersrelaterte variasjoner. Det er derfor viktig å avgjøre hvilke av disse ulike 

aspektene som kan være ansvarlig for reaksjoner på psykososial erfaring (Rutter 

2002). Det har i de senere år blitt et økt fokus på sammenhengen mellom prediktive 

variabler og barns utvikling fra fødsel til voksenalder, for å se om utviklingen av 

problemer eller kompetanse kan predikeres på grunnlag av kjennetegn i tidlig 

barnealder. Dette har ført til økt kunnskap om hva som kan føre til problemutvikling 

hos barn (Ogden 1995). Alan L. Sroufe og Michael Rutter   (1984:18) definerer 

utviklingspsykopatologi som ”....the study of orgins and course of individual patterns 

of behavioral maladaption...”, det vil si det som kjennetegner og fører til utvikling av 

barn og unges psykiatriske sykdomshistorie. Utviklingspsykopatologi har bidratt til å 

øke vår forståelse av risiko- og beskyttelsesfaktorer assosiert med atferdsproblemer 

og emosjonelle vansker hos barn (Offord & Bennett 2002). En risikofaktor er en 

karakteristikk av individet eller miljøet, som må møte følgende kriterier (Offord & 

Bennett 2002:883):  

1. faktoren må være til stede før lidelsen 

2. faktoren må øke sannsynligheten for fremtidig lidelse hos individer som blir 

utsatt for risikoen, sammenlignet med de som ikke blir utsatt for risiko. 

Risikofaktorer for en psykiatrisk lidelse kan enten være internale eller eksternale for 

individet: individuelle karakteristikker (temperament, kjønn), foreldre og 

familiefaktorer (psykopatologi, ekteskapsproblemer, sosioøkonomisk status), 

jevnaldergruppe-karakteristikker (lederskap, faglig) og samfunnet eller kvaliteter ved 



 17 

nabolaget (sosial støtte, fattig nabolag) (Offord & Bennett 2002). I vårt tilfelle vil 

fokuset være rettet mot forelderpsykopatologi som en risikofaktor, der vi ser på 

sannsynligheten for at barn av psykisk syke utvikler psykopatologi og/eller vansker på 

bakgrunn av denne risikofaktoren. Foreldrenes psykiske lidelse kan påvirke barnets 

psykososiale utvikling både direkte og/eller indirekte. Indirekte, ved at den psykiske 

lidelsen påvirker forelderfungeringen og samspillet i familien, og direkte, ved at 

barnet involveres i de psykiske symptomene (Aalbæk & Glistrup 1997). I kapittel 3 

vil vi supplere fremstillingen med risiko knyttet til familiebasert risiko, 

risikoindikatorer og risikomekanismer.  

2.2.1 Somatiske forstyrrelser  

Det er vanskelig å si noe sikkert om barns somatiske vansker har noen sammenheng 

med foreldrenes psykiske sykdom, fordi ulike undersøkelser på området gir 

motstridende svar. En av årsakene til dette kan være at det ikke er enighet om hvordan 

somatiske forstyrrelser skal måles, og hvorvidt det påvirker barnas somatiske tilstand 

å vokse opp med psykisk syke foreldre. Allikevel viser de fleste undersøkelser en 

tendens til sammenheng mellom små barns somatiske tilstand og foreldrenes psykiske 

sykdom, men det kommer ikke frem hvorvidt denne påvirkningen fortsetter over 

lengre tid. Hodepine er en tendens som går igjen i flere undersøkelser, der barn av 

psykisk syke oftere klager over vondt i hodet enn kontrollgruppen (Aalbæk & 

Glistrup 1997). Det kan diskuteres hvorvidt dette skyldes at de er mer utsatt for risiko 

som fører til hodepinne, som for eksempel uro, usikkerhet, mangel på mat og søvn, 

og/eller at det er en måte å formidle til andre at noe er galt med hjemmesituasjonen. I 

tillegg er det en hyppigere forekomst av lav fødselsvekt blant barn som blir født av 

mødre som har vært innlagt på psykiatrisk avdeling enten to år før fødselen eller etter 

fødselen. Det viser seg at jo yngre barna er, jo tydeligere er sammenhengen mellom 

foreldrenes psykiske lidelse og barnets somatiske tilstand (Aalbæk & Glistrup 1997). 

Barn av deprimerte har signifikant større sannsynlighet for å erfare helseproblemer, 

skader og ulykker enn andre barn (Hammen 1991). I tillegg viser studier på barn av 
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deprimerte, at sammenlignet med kontrollgruppe barn har de en dårligere fysisk helse 

(Downey & Coyne 1990). 

2.2.2 Psykiatriske forstyrrelser 

Med utgangspunkt i antagelsen om at det er større risiko for at barn av psykisk syke 

foreldre utvikler psykiatriske forstyrrelser, er det en rekke undersøkelser på 

forekomsten av psykiske lidelser hos denne gruppen barn (Aalbæk & Glistrup 1997). 

Omfattende forskning viser at foreldres psykopatologi kan skape en kombinasjon av 

negative psykososiale, miljørelaterte og genetiske betingelser, som plasserer barna i 

risiko for å utvikle psykiske lidelser og atferdsproblemer (Friedman & Chase-

Lansdale 2002). Constance Hammens studier på barn av deprimerte mødre viser at 

barna har høy risiko for feiltilpasning. 65-80% av barna til mødrene i de kliniske 

utvalgene utvikler minst én psykiatrisk lidelse innen 18-årsalderen (Hammen 2003). 

Myrna Weissman m.fl. viser også til at barn av deprimerte mødre er i signifikant 

større risiko for å utvikle en livslang depresjonsdiagnose, i likhet med stoffmisbruk. 

De er i tillegg i signifikant større risiko for å bli diagnostisert med multiple diagnoser 

(Hammen 1991). Studier på depresjon viser at spedbarn etterligner den negative og 

utilpasse affektive atferden som mødrene viser i interaksjon med barnet, og at barn 

viser depressive symptomer og attribusjonsmønstre som ligner mødrenes. 

Observasjon av foreldre – barn-interaksjonen indikerer at deprimerte mødre sender ut 

så forvirrende signaler at barna ikke lærer basisregler for hva som fører til hva i sosial 

interaksjon. Denne erfaringen kan føre til en attribusjonsstil som blir assosiert med 

depresjon hos barn (Dogde 1990).  

Risikoen for å utvikle ulike former for psykopatologi blant barn av psykotiske 

pasienter er anslått å være 40-50% (Shanchnow 1987). Forskning på barn av 

schizofrene mødre indikerer at de har en relativt høyere sannsynlighet for senere å 

utvikle schizofreni.Omtrent 10 % utvikler schizofreni, mot 1 % blant resten av 

befolkningen), men det vil også si at 90 % av barna som er i risiko ikke vil utvikle 

schizofreni (Masten m.fl.1991). Geraldine Downey og James C. Coyne (1990) sin 
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studie av tre år gamle barn av deprimerte og schizofrene mødre viser lignende 

kognitive mangler, men ved niårsalderen er barn av deprimerte mødre mer svekket 

enn barn av schizofrene. Barn av deprimerte mødre viser større vansker rett etter 

fødselen enn barn av schizofrene og kontrollmødre, men de ligner kontrollbarna når 

det gjelder mental og motorisk utvikling. Det er også rapportert om sosiale og 

kognitive mangler og tilpasningsproblemer hos barn av både schizofrene og 

deprimerte foreldre. Studier som sammenligner barn av schizofrene og barn av 

deprimerte viser, at i likhet med barn i skolealderen, er spedbarn og førskolebarn med 

deprimerte foreldre mer svekket enn kontrollbarn, men minner om yngre barn med 

schizofrene foreldre. 

I Downey og Coynes (1990) oppfølgingsstudier rapporteres det om at forekomsten av 

forstyrrelser er høyere hos barn av både schizofrene og barn av foreldre med affektive 

lidelser enn hos kontrollgruppen. Barn av schizofrene foreldre viser den høyeste 

forekomsten av alle lidelser. Barn av foreldre med affektive lidelser viser høyere 

forekomst av affektive lidelser, mens barn av schizofrene viste høyere forekomst av 

boarderline- og personlighetsforstyrrelser. Barn av deprimerte viser en høyere 

forekomst av conduct disorder, attention deficit disorder og stoffmisbruk. I tillegg 

viser barn av deprimerte økt forekomst av generelle tilpasningsproblemer, som er tegn 

på risiko for depresjon. Vanskene er funnet også hos spedbarn. De generelle 

tilpasningsproblemene inkluderer sosiale og faglige vansker på skolen og 

internaliserte og eksternaliserte atferdsproblemer. Barn av deprimerte som viser slike 

problemer ligner barn som erfarer stress og forstyrrelse som følge av alvorlige 

psykiatriske eller medisinske lidelser hos en forelder. Depresjon er den eneste 

diagnostiserbare lidelsen som barn av deprimerte foreldre viser signifikant høyere 

risiko for å utvikle. 

Michael Fendrich m.fl. (1990) sin studie på foreldredepresjon og 

familierisikofaktorer, og hvilke konsekvenser dette kan ha for 

barndomspsykopatologi, viser at barn av deprimerte foreldre i større grad blir utsatt 

for familiedisharmoni, ekteskapsproblemer og skilsmisse enn barn av ikke-deprimerte 
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foreldre. Dette viser til et annet aspekt ved å vokse opp med en deprimert forelder enn 

ved å kun se på forelder – barn-forholdet, nemlig forholdet mellom mor og far og 

hvordan det er med på å påvirke barnet og familien. Primærspørsmålet ved analysen 

av data er her hvorvidt det er noen sammenheng mellom familierisikofaktorer og 

barndomspsykopatologi. Alle familierisikofaktorer, inkludert uenigheter i ekteskapet, 

lav affektkontroll, lav familietilhørighet og skilsmisse, viser seg å være mer vanlig 

hos barn av deprimerte foreldre enn blant barn av ikke-deprimerte foreldre. Hver 

familierisikofaktor, unntatt lav affektkontroll, er signifikant assosiert med minst én 

psykiatrisk diagnose. Barn av foreldrene som rapporterte om ekteskapsproblemer er 

signifikant mer sannsynlig enn andre barn til å være diagnostisert med minst én 

diagnose. Barn der foreldrene rapporterte om dårlig foreldre - barn-forhold har en 

signifikant større sannsynlighet for å bli diagnostisert med ”conduct 

disorder”/atferdsforstyrrelse. Barn som rapporterte om lav familietilhørighet har større 

sannsynlighet for å bli diagnostisert med en alvorlig depresjon og ”conduct disorder”. 

I tillegg viste foreldres skilsmisse sterk sammenheng med en livslang ”conduct 

disorder”-diagnose. For barn med deprimerte foreldre var ”conduct disorder” den 

eneste diagnosen som var signifikant assosiert med familierisikofaktorer. ”Conduct 

disorder” var assosiert med familierisikofaktorer hos begge barnegruppene. 

Angstlidelser var ikke positivt assosiert med familierisikofaktorer for noen av 

gruppene (Fendrich m.fl.1990).  

David Quinton og Michael Rutter slår fast på bakgrunn av en longitudinell 

undersøkelse av 192 barn av psykisk syke foreldre med psykoser, emosjonelle 

forstyrrelser og personlighetsfortyrrelser, at det er en økt forekomst av psykiske 

lidelser hos disse barna. Undersøkelsen pågikk i fire år og halvparten av de 192 barna 

som deltok i undersøkelsen viste tegn på psykiatriske lidelser. Omkring 30 % av disse 

barna utviklet vedvarende psykiatriske forstyrrelser i løpet av de fire årene 

undersøkelsen varte.  Forstyrrelsene det dreide seg om var atferdsforstyrrelser, og i en 

mindre grad emosjonelle forstyrrelser. Andre har også funnet signifikant høyere 

forekomst av symptomer på depresjon hos barn av psykisk syke foreldre enn hos 

kontrollgruppen. Paolo Decina m.fl. viser i en tverrsnittsundersøkelse av 31 barn med 
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foreldre med affektive lidelser, at omkring halvparten av disse barna kan 

diagnostiseres med en psykisk lidelse. Blant de 18 kontrollgruppebarna er dette kun 

tilfellet for ett enkelt barn. Av de resterende 15 barna viste syv barn symptomer som 

sterkt oppmerksomhetsbehov, separasjonsangst og interpersonlige problemer, men det 

var ikke tilstrekkelig med symptomer til å stille en diagnose (Aalbæk & Glistrup 

1997).   

På bakgrunn av studier gjort på forekomsten av psykiske lidelser hos barn av psykisk 

syke foreldre mener Aalbæk og Glistrup at det er rimelig å konkludere med at 

resultatene fra slike studier peker i samme retning: Flere barn av psykisk syke viser 

tegn på psykiatriske forstyrrelser, samt et bredt spekter av symptomer av både affektiv 

og atferdsmessig karakter (Aalbæk & Glistrup 1997).  

2.2.3 Emosjonelle vansker 

Emosjonelle forstyrrelser vises ofte i form av triste følelser og forandret 

stemningsleie, med endret selvfølelse og aktivitetsnivå. Det dreier seg ikke om 

psykiatriske diagnoser, men udiagnostiserte mildere tilstander. Relativt alvorlige 

tilfeller emosjonelle forstyrrelser forekommer bare hos omtrent 1-3 % av barn i 8-12 

årsalderen, men øker til 8 % i puberteten, spesielt blant jenter (Borge 2003).  

Studier på barn av psykisk syke foreldre med fokus på emosjonell utvikling viser at 

denne gruppen barn har signifikant flere vansker enn kontrollgrupper. Det viser seg at 

disse emosjonelle vanskene har en tendens til å vedvare til tross for bedring i 

foreldrenes psykiske lidelse. Dette understreker at det ikke bare er tilstedeværelsen av 

foreldrenes psykiske lidelse som er avgjørende for barnets emosjonelle problemer, 

men også de psykososiale forstyrrelsene i familien som er knyttet til foreldrenes 

psykiske lidelse, som kan vedvare etter at de akutte symptomene ved lidelsen 

forbedres. I forlengelse av studier på barn og unges emosjonelle utvikling er det flere 

undersøkelser som tar for seg deres selvvurdering, som et område der det å vokse opp 

med en psykisk syk foreldre kan ha innflytelse (Aalbæk & Glistrup 1997).  
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Flere undersøkelser er gjort på tilknytningen mellom psykisk syke mødre og barn, og 

resultatene viser at en del barn har en utrygg tilknytning, er mye engstelige, triste og 

har dårlig impulskontroll. Disse undersøkelsene er gjort på små barn, men det ser også 

ut til at en del barn også viser tegn på emosjonelle vansker når de blir eldre (Aalbæk 

& Glistrup 1997). Michael Lewis m.fl.(1990) har undersøkt betydningen av en trygg 

tilknytning hos spedbarn for å motvirke utvikling av psykopatologi. Tilknytning kan 

fungere som en buffer mot stress. Spedbarn med trygg tilknytning var upåvirket av 

senere stresserfaring. På den andre siden, utrygge tilknyttede spedbarn som erfarte 

negative miljøfaktorer hadde større sannsynlighet for å utvikle psykopatologi enn barn 

med utrygg tilknytning som ikke erfarte disse faktorene (jfr.4.2.1). 

I Julien Worland m.fl. (1987) sin studie St. Louis Risk Research Project av barn av 

psykotiske foreldre viste barna en testatferd som kjennetegner barn med umoden 

emosjonell utvikling, i tillegg til problemer med impulskontroll. Barn av schizofrene 

viste tegn på angst, som et resultat av deres vansker med impulskontroll ved 

emosjonelle utbrudd eller ved overkontroll, som resulterer i en form for psykologisk 

manglende uttrykk for følelser eller tomhet. Testresultatene indikerer at det er mer 

sannsynlig at barn av foreldre med affektive lidelser vil leve ut denne angsten. Et stort 

problem med denne studien i likhet med andre lignende studier er reliabiliteten til 

foreldrenes diagnoser. Disse studiene ble utført før de klare diagnostiske kriteriene 

var tilgjengelig etter DSM-III sin standard (Diagnostic and Statistical Manual of 

Mental Disorder). Flere studier har vist at barn av schizofrene, sammenlignet med 

barn av normale foreldre, viser økende psykiatriske og psykososiale symptomer, selv 

når de har blitt adoptert bort som spedbarn.  

Andrew G. Billings og Rudolf Moos tverrsnittundersøkelse av 133 barn i alderen 0-18 

år med deprimerte foreldre, viste ut fra foreldervurderinger, at en signifikant større 

del av disse barn var triste, angstfulle og viste andre emosjonelle problemer enn 

kontrollgruppen. Oppfølging ett år etter viser at de emosjonelle problemene vedvarer 

til tross for bedring av foreldrenes tilstand. Barton J. Hirsch m.fl. fant i sin studie at 
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det er signifikant lavere selvtillit blant barn av psykisk syke foreldre sammenlignet 

med kontrollgruppen (Aalbæk & Glistrup 1997).  

2.2.4 Kognitive vansker  

I mange undersøkelser av barn med schizofrene foreldre er det lagt vekt på kognitive 

vansker. Et kognitivt område det har vært spesielt fokus på er barns oppmerksomhet. 

Interessen for oppmerksomhet bygger på antagelsen om at mangler eller forstyrrelser 

av evnene til å holde oppmerksomheten over lengre tid, som er karakteristisk hos 

voksne schizofrene, kan være en tidlig forløper for senere schizofreni og dels et 

område hvor vanskelighetene kan få betydning for barns generelle utvikling. 

Resultatene av undersøkelsene bekrefter at barn av psykisk syke ofte har vansker med 

å holde oppmerksomheten over lengre tid (Aalbæk & Glistrup 1997). I 

skolesammenheng kreves det at man har evne til å holde på oppmerksomheten over 

lengre tid Har man vanskelig for dette, kan det gå utover både læring, prestasjoner og 

resultater. Det gjør at barn som har vansker på dette området ofte ikke får like godt 

utbytte av skolen. Det er derfor viktig at lærere er oppmerksomme på problemet, og 

legger til rette for den enkelte. Samtidig mener vi det bør settes fokus på årsaken til 

hvorfor eleven har oppmerksomhetsvansker.  

En annen undergruppe av kognitive vansker det er forsket på i forhold til barn av 

psykisk syke foreldre, er tankeforstyrrelser. Carlos Arboleda og Philip S. Holzman 

undersøkte 20 barn i alderen 5-16 år med psykotiske mødre. De så på hvorvidt deres 

tankeforstyrrelser skiller seg fra henholdsvis tankeforstyrrelsene til psykotiske barn, 

innlagte barn med ikke-psykotiske atferdsproblemer og friske barn. Det viste seg at en 

signifikant større andel barn av psykotiske foreldre kom med forstyrrede svar på alle 

nivåer av en Rorschach-test i forhold til friske barn og barn med ikke-psykotiske 

atferdsproblemer. Kun gruppen av psykotiske barn skilte seg ikke fra barn av 

psykotiske foreldre med hensyn til forstyrret tenkning. Begge disse gruppene kan 

karakteriseres ved meget løse assosiasjoner, flytende svar, tendens til autistisk logikk, 
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usammenhengende tale og neologismer, som vil si språklig nydannelse (Aalbæk & 

Glistrup 1997).  

Worland m.fl. (1987) sin studie av barn av psykotiske foreldre viser at barna i studien 

ikke hadde lavere intelligensskårer enn barn av ikke-psykotiske foreldre. Studien viser 

derimot at, sammenlignet med barn av psykotiske fedre, har barn av psykotiske mødre 

lavere intelligensskårer. Videre viser studien, på bakgrunn av de testene og 

evalueringene som ble gjort, at barn av psykotiske foreldre hadde mer forstyrrelse, 

men ikke mangelfulle kognitive evner - verken med hensyn til deres intellektuelle 

evner eller deres visuell-motoriske koordinasjon. Andre studier viser at barn av 

schizofrene foreldre har lavere intelligens enn barn i matchede kontrollgrupper, og at 

intelligensskårene til barn i risiko for depresjon kan være enda lavere. I tillegg viser 

disse studiene at visuell-motoriske koordinasjonsferdigheter kan være enda et område 

innen psykologisk fungering der barn av psykotiske foreldre viser dårligere 

prestasjoner.  

Overordnet ser det ikke ut til at det å vokse opp med psykisk syk forelder henger 

sammen med en lavere intellektuell evne, vurdert ut fra intelligenstester. Aalbæk og 

Glistrup (1997) mener allikevel at det er rimelig å konkludere at det er en tendens at 

barn med psykisk syke foreldre, i forhold til kontrollgruppen, er svakere stilt på det 

verbale området. Barna av psykisk sykes kognitive tilpasning er preget av relativt 

avgrensede vanskeligheter i forhold til oppmerksomhet, tankeforstyrrelser og 

intellektuell kapasitet på det verbale området. Disse resultatene bygger i all 

vesentlighet på undersøkelser av diverse testsituasjoner. Det er derfor interessant å 

rette fokus mot undersøkelser der man forsøker å vurdere om og hvordan disse 

kognitive vanskene kommer til uttrykk i barnas dagligliv, primært skolen. 

Undersøkelser tyder på at de kognitive vanskene ikke er fremtredende i forhold til 

intellektuelle vansker i skolesammenheng, ut fra vurderinger gjort av medelever og 

lærere. Med kunnskapen om at barna ikke har lav intelligens som følge av foreldrenes 

psykiske lidelse, er det viktig å fokusere på hva som kan være årsaken til at barna ikke 

gjør det optimalt på skolen. Studier peker på muligheten for at det kan være en 
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sammenheng mellom de spesifikke kognitive vanskene og de sosiale og 

interpersonlige relasjonene som barna inngår i.  

2.2.5 Interpersonlige vansker 

Interpersonlige vansker, vil si vanskeligheter med sosiale relasjoner i forhold til andre 

mennesker. Ronald A. Feldman m.fl. utførte en tverrsnittundersøkelse av forelder- og 

lærervurderinger av barns sosiale kompetanse i forhold til aktiviteter, interpersonlige 

relasjoner og atferd i skolen. De fant ut at barn av psykisk syke skiller seg signifikant 

fra sine jevnaldrende på sosial kompetanse på alle tre områder. Det viste seg at disse 

barna har få venner, deltar i få fritidsaktiviteter, er mye alene og har det vanskelig på 

skolen. Feldman m.fl. så et mønster hos barna, som var preget av at de deltar lite i 

fritidsaktiviteter og er mye hjemme. I hjemmet kunne det være stor grad av ustabilitet 

og dårlig familiesamspill, dette igjen resulterte i dårlig utvikling av sosial kompetanse 

og vansker i forhold til interpersonlige relasjoner utenfor familien. De barna som 

hadde et godt forhold til omsorgsgiver, og der det var et godt familiesamspill, deltar i 

flere fritidsaktiviteter og andre sosiale sammenhenger utenfor familien (Aalbæk & 

Glistrup 1997).  

Flere andre undersøkelser bekrefter vansker med sosial kompetanse og 

interpersonlige relasjoner hos barn og unge av psykisk syke foreldre. (Aalbæk & 

Glistrup 1997). Norman F. Watt m.fl. fant i sin longitudinelle studie, The New York 

High Risk Project, at risikogruppen bestående av 15-åringer (n:44) med schizofrene 

foreldre, skiller seg signifikant fra kontrollgruppen med hensyn til lærervurderinger 

av deres sosiale atferd. Barna har færre vennskap og mindre harmoniske forhold til 

skolen, er mindre aktive i klassen og virker i det hele tatt mindre motivert for å gå på 

skolen. Lawrence Fisher m.fl. fant i sin studie på bakgrunn av kameratvurderinger, at 

barn av psykisk syke foreldre er mer trege eller sløve og sosialt påtrengende enn sine 

jevnaldrende (Aalbæk & Glistrup 1997).  

Undersøkelser av interpersonlige vansker hos barn av psykisk syke foreldre, viser en 

økt risiko for å fungere dårligere på det sosiale og interpersonlige området enn deres 
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jevnaldrende med friske foreldre. En antagelse på bakgrunn av slike resultater, kan 

være at barn av friske foreldre lettere kan ta i bruk interpersonlig kompetanse. I 

tillegg kan tendensen til å ikke klare å holde oppmerksomheten over lengre tid svekke 

barn av psykisk syke når det gjelder å inngå i nære relasjoner med andre. Videre kan 

det være mulig at barn av psykisk syke ikke i tilstrekkelig grad har lært å inngå i 

interpersonlige relasjoner, og at dette gir dem problemer på det kognitive området 

med hensyn til å holde på oppmerksomheten (Aalbæk & Glistrup 1997). Deprimerte 

mødre mangler ofte evnen til å skape et forutsigbart miljø for barnet på grunn av 

deres ustabile atferd. Dette kan føre til at barnet over tid vil ha problemer med å skille 

mellom ulik atferd i det miljøet de er en del av. Det viser seg derfor at barn som 

vokser opp med en deprimert forelder ofte kan utvikle interaksjonsmønstre som er 

avvikende og dysfunksjonelle (Dogde 1990).  

Forskning tyder på at det å vokse opp med en psykisk syk forelder kommer til uttrykk 

i en økt risiko for interpersonlige vansker hos barnet. For å forstå denne økte 

forekomsten av interpersonlige vansker, kan det være relevant å undersøke 

sammenhengen mellom disse vanskene og barnets kognitive kompetanse og mangler. 

Det er også viktig å rette fokus på hvordan barnet inngår i interaksjon med den 

psykisk syke forelderen. Studier viser at barn som trekkes inn i foreldrenes psykotiske 

verden ofte er i størst risiko for utvikling av egne problemer (Shachnow 1987, 

Aalbæk & Glistrup 1997).  

Ofte må man se påvirkningen av å ha en psykisk syk forelder i sammenheng med 

andre risikofaktorer som følger av lidelsen (jfr.3.1), som for eksempel 

ekteskapsproblemer. Studier på sammenhengen mellom foreldres depresjon eller 

bipolare lidelse og barnets forstyrrede atferd, viser at uten ekteskapsproblemer er 

risikoen for problematisk skoleatferd tilsvarende kontrollgruppens (Downey & Coyne 

1990).  
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2.3 Overlevelsesstrategier 

Hvordan barn reagerer på foreldrenes psykiske sykdom, avhenger av mange forhold. 

Av betydning er blant annet på hvilken måte sykdommen ytrer seg, hvor langvarig 

den er, hvor gammelt barnet er når sykdommen bryter ut, om den syke forelderen er 

alene med barnet eller om det også er en frisk forelder til stede (Holm m.fl.1999). 

Overlevelsesstrategier blir av Kari Killén (1994:129) definert som ”måter barnet 

forholder seg på for å mestre sin situasjon best mulig når det er truet”. Disse kan være 

mer eller mindre konstruktive eller destruktive sett i forhold til barnets utvikling og 

samspill med andre. Barn som vokser opp under vanskelige forhold utvikler ofte en 

stor evne til å tilpasse seg forholdene i hjemmet. (Holm m.fl.1999). De benytter seg 

av ulike overlevelsesstrategier og utvikler forskjellige roller i familien. Vi vil benytte 

oss av Sharon Wegscheider-Cruses (1989) inndeling: helten, syndebukken og det 

glemte barnet. Disse beskrivelsene har hun gjort i forhold til barn som vokser opp 

med alkoholiserte foreldre. Killén (1994) har funnet at disse rollene samsvarer med 

overlevelsesstrategiene man finner hos barn som lever i omsorgssvikthjem. I 

rapporten for Aktivitetsgruppen for barn av psykisk syke (Omvik m.fl.2004) benyttes 

også denne inndelingen, fordi disse strategiene også har relevans for barn av psykisk 

syke. Vi ønsker å gi en kort fremstilling av disse rollene, ettersom vi har sett at dette 

er betegnelser som blir mye brukt i både litteraturen om og i arbeidet med barn når 

barns reaksjoner på risikosituasjoner skal beskrives.  

2.3.1 Helten 

Det er ofte det eldste barnet i søskenflokken som påtar seg rollen som helten. Ved å 

være hjelpsom og ta ansvar i hjemmet både overfor søsken og foreldre, og ved å være 

positiv, flink og vise gode prestasjoner på ulike områder utenfor hjemmet, skjuler 

helten sine virkelige følelser. Ved at barnet lærer seg strategier som utløser positive 

reaksjoner fra andre, og som gjør at det holder seg unna problemer, får det mest mulig 

kontroll over situasjonen det befinner seg i. Samtidig som barnet skjuler familiens 

problemer godt, kan det oppleve mye dårlig samvittighet og nederlag fordi 
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problemene ikke blir bedre på tross av all innsatsen barnet legger i å bedre 

situasjonen. Barnet dekker ikke sine egne behov ved å sette seg høye prestasjonsmål, 

men forsøker å gjøre opp for problemene i familien. Barnet setter altså sine egne 

behov til side. Det føler ofte en forpliktelse til å forsøke å skape en balanse i hjemmet, 

der det er mye kaos og ubalanse, og gjør dette ved å ta på seg den ansvarsfylte rollen. 

Bak fasaden skjuler det seg imidlertid vonde følelser, men ettersom barnet 

tilsynelatende virker glad og fornøyd, kan det være vanskelig å nå frem til barnet ved 

behandling. Følelser helten ofte opplever, kan være uttilstrekkelighet og skyld. I 

tillegg kan helten også føle sinne, men gir sjelden uttrykk for dette. Helten er ofte 

populær, men knytter allikevel ingen nære vennskapsbånd. En av årsakene til dette 

kan være at barnet ikke har erfart gode tilknytninger tidligere, og mangler 

ferdighetene til å skape gode vennskap. En annen årsak til at helten ikke har mange 

nære venner, kan være at det blir for vanskelig i forhold til at barnet vil skjule 

problemene i hjemmet. Det å for eksempel ha med seg venner hjem etter skoletid kan 

da være et problem, samtidig som barnet kan være redd for å forsnakke seg om 

vanskeligheter i hjemmet (Wegscheider-Cruse 1989). 

2.3.2 Syndebukken 

Syndebukkens reaksjoner på den vanskelige oppvekstsituasjonen kan være at barnet 

trekker seg unna familien. Dette kan i starten virke ganske dramatisk for omgivelsene, 

da barnet gjemmer seg og håper at ingen finner ham. Der det er andre søsken inne i 

bildet, vil syndebukken ofte føle sjalusi dersom de andre søsknene får mye positiv 

oppmerksomhet. Etter hvert som barnet blir eldre holder det seg mer og mer unna 

hjemmet og tilbringer tid med jevnaldrende. Det får da dekket behovet for å føle 

tilhørighet til andre, som det ofte ikke opplever i hjemmet (Wegscheider-Cruse 1989). 

Dette er barn som ofte har store problemer både sosialt og faglig, og ved å utløse 

negative reaksjoner hos andre oppnår syndebukken å få oppmerksomhet. 

Syndebukken kommer ofte opp i bråk, og det skal veldig lite til for å utløse aggresjon, 

som for eksempel ved å feiltolke et blikk og tillegge andre aggressive handlinger, for 

så å forsvare seg selv. Dette fører ofte til avvisning fra andre barn, som igjen kan 
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forsterke den negative atferden og påvirke barnets utvikling negativt. Samlet sett gjør 

disse handlingene at barnet får en syndebukkrolle (Killén 2004). Bak denne rollen 

finner vi ofte følelser som aggresjon, skyld, hjelpeløshet og et dårlig selvbilde 

(Wegscheider-Cruse 1989). Disse barna tiltrekkes ofte av andre jevnaldrende som 

også gir uttrykk for sin frustrasjon. Dette kan være uheldig da de kan forsterke 

hverandres negative atferd (jfr.4.4.1).  

2.3.3 Det glemte barnet 

Veldig tidlig merker det glemte barnet problemene i familien, men 

familiemedlemmene rundt er ofte for opptatt av egne problemer til å se at barnet er 

frustrert, og barnet tør ikke stille spørsmål angående vanskelighetene. Dermed finner 

barnet en strategi der barnet ”forsvinner” og blir det glemte barnet. Barnet forsøker å 

unngå samspill, og finner trygghet i å holde seg for seg selv. I motsetning til 

syndebukken som oppnår mye oppmerksomhet, og i mange tilfeller negativ 

oppmerksomhet gjennom sin overlevelsesstrategi, blir det glemte barnet i mange 

tilfeller ikke sett. Og i familier med store vanskeligheter kan det nesten føles som en 

lettelse at barnet ikke krever så mye oppmerksomhet. Det glemte barnet påtar seg 

samme rollen også utenfor hjemmet, og unngår samspill også på skolen og i andre 

arenaer. Barnet er ofte dårlig til å utvikle vennskap, og følelse av ensomhet er veldig 

karakteristisk for det glemte barnet (Wegscheider-Cruse 1989). Ved å gjøre så lite ut 

av seg skjuler det glemte barnet sine problemer, og i motsetning til barn med 

problematferd kan det resultere i at barnet ikke blir sett på skolen. På denne måten får 

de kanskje ikke den hjelpen de hadde trengt, ettersom de ikke blir oppfattet som noe 

problem.  
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3. Risiko sett i forhold til resiliens 

Risiko er til stede når barn utsettes for situasjoner eller hendelser som øker 

sannsynligheten for negativ utfall. Risiko blir definert som ”Adversity, also referred 

to as risk, typically encompasses negative life circumstances that are known to be 

statistically associated with adjustment difficulties” (Luthar & Cicchetti 2000:858). 

Begrepet er med andre ord knyttet til et mulig negativt utfall som kan preges av 

feilutvikling og vansker på ulike områder. Dette kan omfatte et barns bestemte fysiske 

og psykologiske utrustning, og i tillegg miljøet hvor samhandlingen skaper 

uhåndterlig frustrasjon og konflikter (Ogden 1995). Å ha en forelder som er psykisk 

syk er en signifikant risiko for negativ utvikling hos barn og unge (jfr.2.2). Tidligere 

studier av risiko fokuserte ofte kun på én enkelt risikofaktor. Barn av psykisk syke er 

sårbare for utviklingsproblemer på grunn av biologi- og miljøkarakteristikker som 

skaper en multippel risikosituasjon. Det er vanlig at barn som erfarer én type 

risikofaktor også erfarer en rekke andre risikofaktorer (Rutter 2000). Foreldrenes 

psykopatologi eksisterer ofte samtidig med ekteskapsproblemer, 

oppdragelsesproblemer og ektefelle-psykopatologi (Friedman & Chase-Lansdale 

2002). Dette gjør at det er vanskelig å skille mellom hvilke risikofaktorer som 

resulterer i ulike reaksjoner hos barna. Forskningen på risiko har derfor skiftet fokus 

fra å kun se på én risikofaktor til å være opptatt av kumulativ risiko. Kumulativ risiko 

betyr at nye problemer legger seg oppå tidligere uløste problemer (Borge 2003:54). 

Det vil si at foreldres psykiske lidelse fører med seg en mengde andre risikofaktorer, 

som gir en multiplikativ, heller enn en additiv, effekt på sannsynligheten for at barn 

skal utvikle mer alvorlige problemer (Ogden 1995). Jo flere risikofaktorer som 

opererer samtidig, jo mer sårbare blir barna for psykopatologi. I tillegg kan det være 

vanskelig å avgjøre hvilke risikofaktorer som oppsto først, og hvilke som er et resultat 

av foreldrenes psykiske lidelse eller andre forhold.  

I de siste 30 årene har risikobegrepet blitt supplert med begrepet ”psykososial”, til et 

nytt begrep psykososial risiko. Psykososial risiko viser til samspillet mellom sosiale 
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forhold og individets psykiske fungering (Borge 2003:48). Psykososial risiko handler 

om økt sannsynlighet for at barns utvikling ledes inn på problemruter med negativt 

utfall. Resultatet kan være avgrensede problemer som mistrivsel og psykosomatiske 

symptomer, eller mer omfattende vansker, som for eksempel antisosial atferd, 

rusproblemer eller andre former for psykopatologi (Ogden 1995). Det vil være det 

enkelte barns reaksjoner på risiko som er av størst betydning, ikke hva slags risiko det 

dreier seg om (Friedman & Chase-Lansdale 2002). 

Resiliensbegrepet har utviklet seg på bakgrunn av funn fra risikoforskning, der man 

ser på vellykket tilpasning på tross av betydelig risiko. Resiliens er et fornorsket 

begrep av det engelske begrepet resilience. Resiliens har blitt anvendt både i fysikken 

og i psykologien. I fysikken blir det definert som “…the ability of a material to 

resume its original shape or position after being spent, stretched, or compressed” 

(Goldstein & Brooks 2005:8). Dette har likhetstrekk med en persons evne til å takle 

en vanskelig situasjon. I psykologien har resiliens blant annet blitt definert som ”…a 

child´s achievement of positive developmental outcomes and avoidance of 

maladaptive outcomes under adverse conditions” (Goldstein & Brooks 2005:6). 

Fokuset i denne definisjonen ligger på det positive utfallet og fravær av negativ 

utvikling under vanskelige forhold. Én av de mest etablerte definisjonene som 

inkluderer prosessene i utviklingen av resiliens, er Rutters definisjon: ”..resilience 

involves a range of processes that bring together quite diverse mechamisms operating 

before, during and after encounter with stress experience or diversity” (Waaktaar & 

Christie 2000:17-8). I begge definisjonene er resiliens knyttet til risiko, og i Rutters 

definisjon er det i tillegg lagt vekt på stresshendelser. Det blir da lagt vekt på de 

individuelle forskjellene ved graden av et individs opplevelse av stress og de ulike 

risikofaktorene (jfr.3.1). Rutters definisjon inkluderer prosesser, men ingen av disse 

to definisjonene beskriver hvordan beskyttende faktorer, både hos individet og i 

miljøet, er med i utviklingen av resiliens. Barn som lever under risikofylte forhold er 

ingen homogen gruppe, og hvert enkelt barn vil måtte finne sine unike prosesser for å 

takle den vanskelige situasjonen. Men samtidig mener vi at det i de fleste tilfeller vil 

være beskyttende faktorer som kjennetegner de som klarer seg bra.  
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Odin Hjemdal m.fl. (2006:195) har kommet med en alternativ definisjon: “resilience 

may alternatively be defined as the protective factors, processes and mechanisms that 

contribute to a good outcome despite experiences with stressors shown to carry 

significant risks for developing psychopathology”. Denne definisjonen omhandler 

beskyttelsesfaktorer og det faktum at mange barn som lever under risikoforhold 

utvikler psykopatologi. Dette kan ses i forhold til barn av psykisk syke, som selv er i 

stor risiko for å utvikle psykopatologi, og det vil derfor være viktig å fokusere på hva 

man kan gjøre for å styrke sterke sider ved barna og deres miljø. Resiliens kan ses på 

som en transaksjonsprosess der både genetiske, biologiske, psykologiske og 

sosiologiske faktorer inngår. Det er altså i en interaksjon mellom individet og miljøet 

at en resilient utvikling oppstår (Egeland m.fl.1993). Gjennom å beskrive noen av de 

beskyttende faktorene som vi anser som viktige, vil vi belyse hvordan denne 

utviklingen foregår i en interaksjon mellom individet og miljøet. Dette vil vi gå 

nærmere inn på i kapittel 4, hvor vi også vil gi en grundigere utdyping av 

resiliensbegrepet. For å få en god forståelse om hva resiliens er, vil vi først gå 

nærmere inn på begrepet stress. Videre vil vi se på andre risikofaktorer som er til 

stede hos barn av psykisk syke foreldre. 

3.1 Stress 

Stress er et begrep det er svært vanskelig å definere, og det eksisterer derfor ingen 

definisjon det er enighet om (Rutter 1983). Begrepet stress blir ofte definert enten 

som stimulus (stressor) eller respons. Stimulusdefinisjoner tar for seg hendelser i 

miljøet, der man går ut fra at noen hendelser vanligvis er stressende. 

Responsdefinisjoner går ut på at man ser på stress som en tilstand der en person 

reagerer med stress, er under stress og så videre. Problemet med en responsdefinisjon 

på stress er at man ikke har noen systematisk måte å identifisere hva som vil være en 

stressor eller ikke. Videre vil både en stimulusdefinisjon og en responsdefinisjon være 

avhengig av hverandre; det vil si at en stimulusdefinisjon forutsetter en respons, og en 

responsdefinisjon vil være avhengig av at individet har blitt utsatt for en stimulus. En 
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stimulus er en stressor når den produserer en stressende atferd eller fysiologisk 

respons, og en respons er stressende når den er et resultat av et krav, skade, trussel 

eller belastning (Lazarus & Folkman 1984:1-21). I tillegg tar verken 

stimulusdefinisjoner eller responsdefinisjoner hensyn til individuelle forskjeller når 

det gjelder påvirkningen ulike stressorer vil ha på et individ.  

Ser man bort fra ekstreme miljøbetingelser som vil føre til stress hos så og si alle 

mennesker, som for eksempel tortur eller dødsfall, vil graden av en persons 

opplevelse av stress være avhengig av individuelle forskjeller og miljøbetingelser. 

Psykologisk stress blir definert som ”..a particular relationship between the person 

and the environment that is appraised by the person as taxing or exceeding his or her 

well-being” (Lazarus & Folkman 1984:19). Det vil si at en persons reaksjon på en 

hendelse vil være avhengig av egenskaper hos individet og miljøet det er en del av, 

noe som gjør at det vil være nærliggende å knytte begrepet opp mot resiliens. Vi 

kommer derfor til å benytte oss av begrepet psykologisk stress videre i oppgaven når 

vi snakker om stress.  

Det er vanlig å skille mellom akutt og kronisk stress. Akutt stress er krisepreget, og 

kan ses i sammenheng med ekstreme miljøbetingelser som de aller fleste mennesker 

vil oppleve som stressende. Men det er særlig kronisk stress som vil ha en langsiktig 

negativ effekt på barn (Ogden 1995:40). Kronisk stress er stress som varer over en 

lang tidsperiode. Det som skiller det mest fra akutt stress er dets gjennomtrengende og 

varige natur. De mest nevneverdige formene for kronisk stress er blant annet 

fattigdom, dårlig foreldreforhold, omsorgssvikt og foreldrenes psykopatologi 

(Friedman & Lansdale 2002), alle risikofaktorer som kan være tilstede hos barn av 

psykisk syke foreldre. Barn av psykisk syke er spesielt utsatt for utviklingsproblemer 

på grunn av genetikk og miljøkarakteristikker som skaper en multippel risikosituasjon 

(jfr.3.0). Selv kompetente mestringsferdigheter kan være mangelfulle når man 

opplever kronisk og episodisk stress i familier der en foreldre er psykisk syk 

(Hammen 2003). Kronisk stress i familien er, i enda større grad enn mødres 

depresjon, en prediktor på barnets sviktende tilpasning og eventuelle symptomer 
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(jfr.2.2). Barn kan klare seg relativt bra med en forelder som er psykisk syk så lenge 

de kroniske stressfaktorene er avklarte og det er åpenhet rundt dem. Et eksempel på 

dette kan være at den psykisk syke forelder har innfunnet seg med sin lidelse og 

barnet har fått informasjon om hva som feiler mor/far, og i tillegg har et støttende 

nettverk rundt seg. Stressorer er blant de vanligste grunnene til depressive reaksjoner 

hos voksne, og det er grunn til å anta at dette også er tilfellet hos barn (Hammen 

2003).  

Hovedforskningsstrategien for å vurdere sammenhengen mellom stressende 

livshendelser har vært case-kontroll sammenligning, hvor psykiatriske pasienter (eller 

individer som er identifisert med å ha en lidelse på bakgrunn av en epidemiologisk 

survey) blir sammenlignet med individer som ikke har en psykiatrisk lidelse. Funn fra 

slike studier viser at 3/5 av pasientene har erfart en alvorlig hendelse i ukene før 

begynnelsen av lidelsen, sammenlignet med 1/5 av kontrollgruppen. Hovedgrunnene 

til å anta at stress kan ha fremkalt den psykiatriske lidelsen er: (1) at forskjellene 

fortsatt gjelder når livshendelsene er strengt definerte og når informasjon er oppnåelig 

ved like standardiserte intervjuer i begge grupper, som garanterer at ikke målingene 

av hendelsene og den psykiatriske lidelsen går inn i hverandre; (2) at forskjellene er 

mye mer markerte i perioden rett etter lidelsen oppsto, enn i løpet av noen tidligere 

perioder før starten på lidelsen; og (3) at forskjellene blir opprettholdt selv om 

hendelsene er begrenset til de som virker uavhengige og utenfor personens kontroll, 

sånn som for eksempel ved dødsfall. Slike funn indikerer effekter av noe betydning, 

men det er også viktig å understreke at mange viktige truende livshendelser ikke blir 

etterfulgt av en psykiatrisk lidelse, og på den andre siden er det mange lidelser som 

oppstår uten at det har vært alvorlige livshendelser i forkant. Markerte individuelle 

forskjeller på reaksjoner til stressorer har vært påfallende i alle studier (Rutter 1983:2-

4).  

Det er mange spørsmål som gjenstår når det gjelder sammenheng mellom stressende 

livshendelser og psykiske lidelser hos voksne, men det er en betydelig mengde studier 

som gir empirisk bevis som støtter et slikt forhold. I kontrast til dette er det mye som 
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indikerer en mulig betydning av stressende livshendelser i opphavet til psykiske 

lidelser hos barn. Mange studier viser at kronisk stress som for eksempel 

omsorgssvikt eller familiedisharmoni, kan føre til en betydelig økning i risikoen til å 

utvikle psykiatriske lidelser. Man vet derimot langt mindre om effekten av akutte 

stressende livshendelser slike man forsker på hos voksne (Rutter 1983). Det er ikke 

utført kontrollstudier av resiliens hos barn under stress, på grunn av det etiske 

aspektet. Det man vet er stort sett fra retrospektive studier, og prospektive studier som 

vanligvis begynner etter at stressoren har oppstått eller allerede er i utvikling (Masten 

m.fl.1990).  

Forskjellige risikofaktorer på tvers av ulike studier er like, men ikke identiske. De 

innebærer risiko som: biologisk risiko (psykisk helse, lav fødselsvekt), foreldrenes 

psykiske helse og intelligens (psykiatriske lidelser, verbal evne, angst, depressive 

symptomer), sosioøkonomisk risiko (etnisitet, arbeidsløshet, utdannelse, inntekt, 

familiestørrelse) og familiesamspill og støtte (ekteskaps konflikter, negativitet, sosial 

støtte, stressende livshendelser) (jfr.2.2). Samme resultater viser seg på tvers av 

studier gjort på kumulativ risiko; etter hvert som antall risikofaktorer øker, blir 

barnets utviklingsstatus dårligere (Friedman & Chase-Lansdale 2002). Hvorvidt 

symptomene barnet viser kommer av den totale mengden risikofaktorer eller 

samspillet mellom noen av faktorene, er vanskelig å si. Psykososial risiko kan deles 

inn i tre: individuell, familiebasert og samfunnsmessig risiko (Borge 2003). I henhold 

til oppgavens problemstilling vil vi her ta for oss familiebasert risiko. Vi vil gjøre 

rede for hva ulik forskning på barn av psykisk syke belyser i forhold til hvilke tilleggs 

risikofaktorer den psykiske lidelsen bidrar til, og hvilke konsekvenser dette har for 

barnet.  

3.1.1 Familiebasert risiko 

Familiebasert risiko er knyttet til de voksne og deres forelderrolle. Eksempler på dette 

kan være mentale eller somatiske helseproblemer, alkoholmisbruk, disharmoniske 

ekteskap, hyppige alvorlige krangler, mangelfull evne til å oppdra og sette grenser for 
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barna, omsorgssvikt og mishandling. Disse er direkte risikofaktorer fordi de berører 

barnets hverdag. I tillegg eksisterer det indirekte risikofaktorer som kan forverre 

forholdene i hjemmet, som for eksempel samfunnsforhold eller forhold ved 

arbeidsplassen til foreldrene (Borge 2003).  

Foreldre med alvorlige mentale lidelser kan ha vansker med å gi fysisk og emosjonell 

omsorg, eller vedvarende omsorg på grunn av symptomer ved lidelsen (Masten 

m.fl.1990). Når det gjelder forskning på barn av deprimerte mødre er et av 

hovedfokusene hvilken påvirkning mødrenes depresjon har på foreldre – barn 

forholdet. Det er tre variabler som har det har blitt lagt størst vekt på i studier på 

foreldre – barn forholdet: negativ/fiendtlig interaksjon (negativ affekt, kritikk, 

negative ansiktsuttrykk), positiv atferd (positiv affekt, ros, affektiv kontakt) og 

manglende engasjement (ignorering, tilbaketrekning, stillhet, motvillige) (Hammen 

2003). Forskning viser til flere potensielle konsekvenser av manglende 

forelderfungering relatert til foreldrenes depresjon, der negativ- eller lite responsiv 

atferd kan føre til usikker tilknytning eller dårlig emosjonell selvregulering hos 

barnet. Slik atferd kan i tillegg hindre tilegnelsen av viktige interpersonlige 

ferdigheter og problemløsningsevner. Dette kan føre til at barnet utvikler dårlige 

mestringsferdigheter og dysfunksjonelle tankemønstre om seg selv og andre, som 

eventuelt kan føre til depressive reaksjoner eller mangelfull sosialfungering.  

Observasjonsstudier gjort på dysfunksjonelle foreldre - barn interaksjonen viser at det 

kan være en sammenheng mellom slike interaksjoner og dårlige sosiale ferdigheter, 

tilknytning, tanker om selvet og andre indikatorer av mangler som kan føre til 

depresjon (Hammen 2003).   

Fendrich m.fl. (1990) sin studie på psykopatologi hos barn av psykisk syke indikerer 

at både foreldrenes ekteskapskonflikter og foreldre - barn konflikt er viktige 

risikofaktorer for både internale og eksternale lidelser. Den økte risikoen for at barn 

av deprimerte utvikler en alvorlig depresjon gir indikasjoner på at det er et genetisk 

mønster ved denne lidelsen. Det stratifiserte utvalget barn av deprimerte kan gi støtte 

til at det er distinkte mønstre til depresjon hos barn: et genetisk (foreldrene) og det 
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andre miljø (familie risikofaktorer). Foreldre depresjon viser seg å være sterkt 

assosiert med de fleste av familie risikofaktorene i denne studien. Tilstedeværelsen av 

deprimerte foreldre kan dermed være en miljø risikofaktor til barnet forbi det som er 

identifisert av hver enkelt risikofaktor som er inkludert i denne studien. Det å ha 

foreldre som er psykisk syke kan derfor bidra til en mengde andre risikofaktorer som 

det kan være vanskelig å operasjonalisere i en undersøkelse. Og det kan som nevnt 

tidligere være vanskelig å avgjøre hvorvidt risikofaktorene som oppstår er et resultat 

av foreldrenes psykiske lidelse eller andre forhold. 

3.1.2 Risikoindikatorer og risikomekanismer 

Risikoindikatorer kan være mulige forløpere for problemutvikling eller de markerte 

forhold som kan være årsaken til problemutviklingen (Ogden 1995). Det er her snakk 

om samvariasjon mellom ulike variabler som for eksempel familie risikofaktorer og 

barndomspsykopatologi, og ikke direkte årsakssammenhenger. Risikoindikatorer 

favner videre enn den direkte årsakssammenhengen som er angitt med mindre grad av 

sikkerhet. Det er som nevnt tidligere vanskelig å avgjøre hvilke risikofaktorer som 

resulterer i ulike vansker på grunn av den multiplikative effekten til kumulative 

risiko. Ann S. Masten m.fl. (1990) skiller mellom proksimale (nære ) og distale 

(fjerne) risikofaktorer. Distale risikofaktorer som for eksempel sosioøkonomisk 

status, blir ikke erfart direkte av barnet; de blir formidlet av proksimale variabler. 

Proksimale risikofaktorer som for eksempel foreldre psykopatologi påvirker barnet 

direkte. Med andre ord kan den distale risikofaktoren lav sosioøkonomisk status bli 

formidlet av den proksimale risikofaktoren foreldre psykopatologi. Ved å se på 

sammenhenger der den kumulative risikoen påvirker biologiske og psykososiale 

indikatorer gjensidige, kan man ikke se direkte årsakssammenhenger; men det gir ofte 

mer reliable indikatorer (Ogden 1995).  

Det er viktig å skille mellom risikomekanismer og risikoindikatorer.  Et eksempel på 

betydningen av dette er effekten av foreldre – barn separasjon for utviklingen av 

psykopatologi. Funn fra slike studier viser at det er først når foreldre – barn 
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separasjonen er tilknyttet dårlige forelderferdigheter, at barnet er i risiko for å utvikle 

psykopatologi som voksen. Foreldre – barn separasjon vil da være en risikoindikator 

for psykopatologi, mens dårlige forelderferdigheter er risikomekanismen. Det vil si at 

foreldre – barn separasjon kun er en indikasjon på at et barn er i større risiko for å 

utvikle psykopatologi. På lik linje er lav sosioøkonomisk status statistisk forbundet 

med økt risiko for psykiske lidelser. Det virker som om det i stor grad skyldes de 

brede sosiale trekkene som predisponert til dårlig forelderferdigheter. Den proksimale 

risikomekanismen ligger i dårlig forelderferdigheter heller enn i lav sosioøkonomisk 

status (Rutter 2000).  

Longitudinelle studier (Rutter 2000) har vist betydningen av indirekte kjedeeffekter 

der atferd eller erfaringer i en alder predisponerer til en annen risiko- eller 

beskyttelsesfaktor på et senere tidspunkt. En rekke studier viser at antisosial atferd i 

barndommen, assosiert med tidlige psykososiale risiko erfaringer, er etterfulgt av 

markant økning i sannsynligheten for psykososial risiko og vansker i ungdomsårene 

og voksenlivet. Tenårings jenter fra psykososiale høy - risiko miljøer er i større fare 

for å utvikle vennskap med individer som viser avvikende atferd, ta del i risikabel 

seksuellatferd og krangle med venner. De som viser antisosial atferd i barndommen 

har større sannsynlighet for å bli arbeidsløse, mangle sosial støtte og krangle med 

venner, i tillegg til å erfare flere ekteskapsproblemer og brudd. En rekke studier 

understreker at en av grunnene til at psykopatologi utvikles etter kronisk stress, er at 

det vanskelige miljøet fortsetter å eksistere. Det er ikke kun det faktum at miljøet ikke 

forandrer seg, men at et negativt miljø har en tendens til å predisponere til 

forekomsten av senere stress og motgang. Sekvensen av tidlige vansker opprettholdes 

dermed ofte gjennom negative kjedeeffekter, der en negativ erfaring predisponerer til 

andre negative erfaringer. For at disse negative kjedeeffektene skal forandres til mer 

tilpasningsdyktige, må det oppstå noen hendelser eller erfaringer som er med på å 

bryte med det negative mønstret. Det er sannsynlighet for at minst noen av aspektene 

ved prosessene som fremmer resiliens kan ligge i karakteren ved de interpersonlige 

interaksjonene som oppstår over tid. Forskning har i tillegg vist behovet for å ta 

hensyn til menneskers erfaringer før de møter stress eller vansker som setter dem i 
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risiko for psykopatologi. Barn som har erfart kroniske psykososiale vansker har større 

sannsynlighet for å utvikle en lidelse som etterfulgt av en akutt stresserfaring. 

Hvorvidt stress eller motgang øker eller minsker sårbarhet til senere negative 

erfaringer er avhengig av om det blir erfart som håndterlig, resulterer i suksessfull 

mestring og/ eller fører til følelsen av mestring, self - efficacy og selvtillit.  

De fleste barn kan takle en risikofaktor uten alvorlige utviklingskonsekvenser 

(Werner & Smith 1982, Rutter 2000, Friedman & Chase-Lansdale 2002). Det er en 

generelt lav risiko assosiert med å oppleve kun én risikofaktor, men hvis barn blir 

utsatt for 2 eller 3 risikofaktorer øker sannsynligheten for at de skal utvikle psykiske 

problemer, siden risikofaktorene forsterker hverandre gjensidig (Ogden 1995). 

Graden av risiko øker ekstremt fort med antall familie risikofaktorer som barn og 

unge utsettes for. Sannsynligheten for å utvikle alvorlige atferdsproblemer er 100 

ganger høyere for dem med et høyt antall av familie risikofaktorer sammenlignet med 

dem med et lavt antall (Rutter 2000). Rutter og Quinton har i sine epidemiologiske 

studier av 10-åringer identifisert seks familievariabler, hvor alle var sterkt og 

signifikant assosiert med barnepsykiatriske lidelser. Disse omfattet alvorlig 

ekteskapskonflikter, lav sosial status, familiestørrelse, forelderkriminalitet, mødre 

med psykisk lidelse og offentlig omsorgsovertagelse. Det som var overraskende var at 

barn som var utsatt for én av disse risikofaktorene ikke var mer mottakelig for å 

utvikle en psykiatrisk lidelse enn barn som ikke var utsatt for noen risikofaktor. Selv 

med kronisk familiestress virket det som om barn ikke var i spesiell psykiatrisk risiko 

så lenge det bare var den ene risikofaktoren. På den andre siden når to av 

risikofaktorene oppstod sammen, økte risikoen fire ganger så mye (Rutter 2000). Når 

det gjelder barn av psykisk syke vil det storsett dreie seg om flere risikofaktorer enn 

kun én. Psykisk lidelse vil være etterfulgt av en rekke andre tilleggsproblemer som for 

eksempel disharmoniske ekteskap, skilsmisse og ustabilitet.  

Fokuset til de longitudinelle undersøkelsene (Ogden 1995) på risikofaktorer har blant 

annet vært stabiliteten og utviklingen til individuelle kjennetegn som indikatorer på 

mistilpassing og tilpasning. Eksempler på slike kjennetegn er sosial kompetanse og 
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aggresjon. En svakhet med slike studier er at de først og fremst ser på observerbare 

kjennetegn og ikke de underliggende utviklingsprosessene som kan gi forskjellig 

observerbare utslag på ulike alderstrinn. For eksempel kan problematferd komme til 

uttrykk på forskjellige måter på ulike alderstrinn som en konsekvens av at hvem som 

viser problematferd på de ulike alderstrinnene forandrer seg, eller av at de 

underliggende prosessene gir forskjellig utslag på de ulike alderstrinnene. Det er i 

tillegg ulike vansker som ikke har identifiserbare forløpere. Kunnskapen fra slike 

studier utgjør ofte grunnlaget for studier av et annet tema: forholdet mellom 

økologiske og/eller individuellefaktorer i barndommen (prediktorer) på den ene siden, 

og voksen status på forskjellig områder den andre (kriterier). En forsøker å fastslå 

hvor stor sannsynligheten er for at barn med visse kjennetegn vil utvikle bestemte 

problemer eller som ungdom/voksen få status som for eksempel kriminell, misbruker 

eller psykiatrisk pasient. De beste prediktorene for problemer i voksen alder på 

grunnlag av vurderinger i barndommen synes å være brede indikatorer på manglende 

tilpasning (inadekvate kameratrelasjoner, antisosial atferd og prestasjonsproblemer) i 

skolealderen. En rekke undersøkelser har påvist store feilmarginer i forsøkene på å 

predikere barns uvikling, det er derfor mer fruktbart å snakke om risikoindikatorer og 

ikke direkte årsaksammenhenger. Resiliente barn ”trosser prediksjonene”, og blir 

dermed eksempler på barn som ikke utvikler problemer slik en ville forvente ut fra 

prediksjonen på grunnlag av risikofaktorer.  

Forskningsresultater tyder på at symptomer i barndommen ikke predikerer senere 

patologi så godt som mønstre av kompetansemangler for tilpasning. Emosjonelle 

symptomer kan være ustabile og bli sterkt påvirket både av situasjoner og 

utviklingsnivå. Det kan derfor være bedre å predikere på grunnlag av barnets 

”bevissthet om og mestringsmåte i forhold til de aktuelle utviklingsoppgavene” 

(Ogden 1995). Dette fremhever betydningen av å styrke sosial kompetanse og 

mestringsforventning hos barn av psykisk syke slik at dette kan fungere som 

beskyttelsesfaktorer.  
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I noen tilfeller kan det som virke som risikofaktorer opererer som beskyttelsesfaktorer 

for høy - risiko individer. Beskyttelseskvaliteten ligger i mekanismen og ikke i 

variabelen i seg selv. Det er mange eksempler på trekk som fungerer som en risiko for 

en type utfall, og som en beskyttelse mot andre. Innen atferd kan høy-fysiologisk 

reaktivitet til stress være en risikofaktor for angstlidelser, mens en beskyttelsesfaktor 

mot antisosial atferd. Selv om hovedrisikoen for å utvikle psykopatologi ligger i en 

familiekonflikt som eksiterte før og fortsatte etter en skilsmisse, kan også skilsmissen 

bidra til å få en slutt på konflikten (Rutter 2000).  
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4. Resiliens og beskyttelsesfaktorer  

Begrepet resiliens ser på barn fra høy - risiko miljøer som klarer seg bra til tross for at 

de har vært utsatt for stor belastning, som kan ha innvirkning på deres tilpasning og 

utvikling. På norsk har betegnelser som motstandsdyktighet og løvetannbarn ofte blitt 

tatt i bruk når man skal beskrive disse barna (Waaktaar & Christie 2000). Anne Inger 

Helmen Borge (2003:16) definerer løvetannbarn som barn som har levd under risiko 

og tatt i bruk sine helt spesielle egenskaper i sitt miljø. Dette er etter manges mening 

uheldige betegnelser da de begge kan oppfattes som om resiliens er noe som er 

iboende i mennesket og som gjelder i alle situasjoner. I tillegg kan det oppfattes som 

om dette er barn som klarer seg uansett hvor store påkjenninger de møter (Waaktaar 

& Christie 2000). Det er derimot viktig å påpeke at de resiliente barna klarer seg 

bedre enn det man kan forvente ut fra den vanskelige situasjonen de er i, men at det 

ikke vil si at de takler alle deler av livet like bra sett i forhold til jevnaldrende som 

lever under normale oppvekstvilkår. Med dette menes for eksempel at et resilient barn 

kan takle foreldrenes psykiske lidelse og de vanskelige hjemmeforholdene, men ha 

store faglige problemer. Forskning viser imidlertid at mange av faktorene som bidrar 

til positiv utvikling ligger utenfor personen selv, som blant annet familie, venner og 

nettverk. Altså utvikles resiliens i et samspill mellom barnets individuelle egenskaper 

og miljøets egenskaper. Barn kan vise resilient tilpasning i forhold til noen typer 

stressfaktorer, men ikke nødvendigvis i forhold til alle. Dersom omstendighetene 

endrer seg, vil også den resiliente tilpasningen endres (Waaktaar og Christie 2000). 

Resiliensbegrepet har også vært sammenlignet med begrepet mestring. Men ettersom 

resiliens er uløselig knyttet til risiko ser man at det eksisterer ulikheter i disse to 

begrepene. Det må ikke nødvendigvis være risiko til stede for at mestring skal 

forekomme (Borge 2003).  

I dette kapittelet vil vi ta for oss ulike beskyttelsesfaktorer vi på bakgrunn av 

redegjørelsen i innledningen mener er viktige for å fremme resiliens hos barn av 

psykisk syke foreldre. Rutter (1990) påpeker betydningen av å fokusere på hvorfor og 
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hvordan noen individer klarer å opprettholde for eksempel høy selvtillit og 

mestringsforventning til tross for at de erfarer samme motgang som får andre til å gi 

opp. Dette er interessant i forhold til vår problemstilling på grunn av informasjonen 

man får om et individs evne til å takle motgang, og hvordan vi da kan benytte denne 

informasjonen til å styrke faktorene hos de som er identifisert som en høy - 

risikogruppe. For å kunne svare på hvorfor og hvordan noen klarer seg bra til tross for 

motgang, er man nødt til å rette fokus mot utviklings- og situasjonsmekanismer som 

er involvert i beskyttelsesprosessene.  

Definisjonen av sårbarhets- og beskyttelsesmekanismer er mer spesifikk enn 

definisjonen av resiliens. Den refererer til endringer i en persons respons på risiko. I 

Rutters (1990:317) beskrivelse av sårbarhets- eller beskyttelsesmekanismer forutsettes 

det en økning (sårbarhet) eller forbedring (beskyttelse) av reaksjonen på en faktor 

som er indirekte og avhengig av en eller annen type interaksjon. De forandrer effekten 

til en annen variabel i stedet for eller i tillegg til å selv ha en direkte effekt. Rutter 

påpeker altså her at sårbarhet og beskyttelse er motpoler til samme konsept. I tillegg 

vil sårbarhets- eller beskyttelseseffekten kun gjelde i kombinasjonen med risiko, 

ettersom det må være risiko til stede for at resiliens kan forekomme. Uten stressorer 

vil derfor ikke en beskyttelsesfaktor ha en merkbar effekt bortsett fra at det er en god 

ferdighet å inneha for en positiv utvikling. 

Werner (1990) viser til tre ulike tilnærmingsmodeller for mekanismene i 

beskyttelsesfaktorene: kompensasjonsmodellen, utfordringsmodellen og 

immunitetsmodellen. Kompensasjonsmodellen innebærer at man ser stressfaktorer og 

individuelle egenskaper kombinert i forutsigelsen av utfallet. Alvorlig stress kan 

reduseres som et resultat av personens kvaliteter eller støtte fra andre. I 

utfordringsmodellen ser man på stress som en potensiell forsterkning for kompetanse, 

og forholdet mellom stress og kompetanse kan derfor være kurvelineært. Det vil si at 

erfaringen med stress kan bidra til at en person blir sterkere og letter kan takle ny 

risiko. Utfordringsmodellen illustrerer dessuten utvikling over tid, noe som ikke 

kommer like godt frem i de to andre modellene. Immunitetsmodellen innbefatter et 
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avhengighetsforhold mellom stressorer og beskyttelsesfaktorer. Beskyttelsesfaktorene 

modererer påvirkningen stress kan ha på en persons tilpasning, men trenger som nevnt 

tidligere ikke å ha noen merkbar effekt dersom ingen stressorer er tilstede. I følge 

Werner (1990) kan ikke disse tre tilnærmingsmodellene ses uavhengige av hverandre. 

Avhengig av en persons strategibruk vil de kunne enten fungere overlappende, 

samtidig eller vekselvis.  

Werner (1990) deler i likhet med Norman Garmezy (1985) beskyttelsesfaktorer inn i 

tre undergrupper: individuellefaktorer, familiefaktorer og miljøfaktorer. Vi kommer 

også til å følge denne inndelingen av beskyttelsesfaktorer. I tillegg er viktig å påpeke 

den dynamiske interaksjonen som er til stede mellom disse faktorene og den store 

sosiale konteksten barnet er en del av. Så lenge balansen mellom stressende hendelser 

og beskyttelsesfaktorer er fordelaktig, er en vellykket tilpasning mulig. Men dersom 

stressende hendelser overgår beskyttelsesfaktorene kan selv det mest resiliente barnet 

utvikle problemer. Derfor kan forebygging og tiltak bli oppfattet som et forsøk på 

forandre balansen fra sårbarhet til resiliens, for eksempel ved å øke antall resiliens 

faktorer hos barnet. Resiliens tar for seg individuelle variasjoner i responsen på risiko. 

Noen mennesker bukker under for stress og motgang, mens andre mestrer det. 

Resiliens kan ikke bli sett på som en stabil egenskap hos individet. De menneskene 

som mestrer vansker på et punkt i livet vil ikke nødvendigvis gjøre det på et senere 

tidspunkt. Med andre ord; hvis omstendighetene forandrer seg, forandrer også 

resiliens seg (Rutter 1990). 

Poenget er at det er nødvendig å se på mekanismene som er involvert og ikke se 

beskyttelse som et arvelig kjennetegn på variabelen i seg selv. Ikke alle personlige 

kvaliteter assosiert med resiliens blir sett på som attraktive. De som ofte virker mest 

immune for stress er som de kan kjennetegnes med ”sosiopatiske” personlighetstrekk, 

i den grad at de virker som at de har en overfladisk tilknytning til mennesker, mål 

eller grupper og at de skifter fort fra et forhold til ett annet når det etablerte forholdet 

blir forstyrret. Det virker også som de har en forståelse av sine egne behov og 

begrensninger, og at de unngår situasjoner som kan kreve ting av dem som de enten 
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ikke vil eller føler at de ikke kommer til å klare. Slike faktorer kan fungere 

beskyttende, men det er ikke nødvendigvis faktorer som blir satt pris på av 

jevnaldrende (Rutter 2000).  

Tre forhold går igjen når man skal beskrive hva som beskytter mot sosial belastning 

og psykologisk stress: kjennetegn ved barnets temperament eller disposisjoner 

(individperspektivet), familiesamhold og muligheter for trygg tilknytning til 

signifikante voksne (relasjons- eller familieperspektivet) og støttende personer i skole 

og nærmiljø som representerer sosial støtte og – kontroll, og som fungerer som 

rollemodeller (nettverksperspektivet). Det ser ut til å være kjennetegn som på tvers av 

kulturer og undersøkelser av risikobarn skiller de motstandsdyktige barn fra de som 

utvikler problemer. En har forsøkt å beskrive hvilke brede faktorer som virker 

beskyttende og kjennetegner motstandsdyktige barn, men har heller gradvis gått over 

til å understreke de sosiale og psykologiske prosessene og mekanismene dette skjer 

gjennom (Ogden 1995). 

4.1 Kauai - studien 

En av de mest kjente longitudinelle studiene innen resiliens er Kauai - studien. Denne 

studien var en av de første studiene som omhandlet temaet resiliens, og er derfor helt 

essensiell innen resiliensforskning. Emmy Werner og Ruth Smith (1982) fulgte opp 

698 barn som ble født i 1955 på øya Kauai i Stillehavet. Til tross for at denne studien 

er relativt gammel og er utført i Stillehavet blir den fortsatt ofte grundig referert til i 

litteraturen om resiliens. Vi mener den fortsatt har en stor relevans fordi vi ser mange 

likhetstrekk med resultater fra denne undersøkelsen og resultater som kommer frem i 

senere undersøkelser og på tvers av kulturer. Studien gir i tillegg viktig informasjon 

fordi Werner og Smith følger barna i en periode på 30 år. Mange av disse barna levde 

i fattigdom og risiko, og 29 var barn av foreldre som var under behandling for 

psykiske problemer, det vil si ca 4 % av barna i undersøkelsen. Dette gjør 

undersøkelsen spesielt interessant for oss, og understreker viktigheten med et fokus på 
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barn av psykisk syke som en risikogruppe blant en barnepopulasjon i et samfunn. 

Werner og Smith påpeker at de ikke har gjort rede for hvorvidt dette er alle foreldrene 

i undersøkelsen som hadde psykiske problemer. Hvert av de 29 barna ble matchet 

med kontrollgruppe barn av samme kjønn, sosioøkonomisk status ved fødsel og 

etnisitet. Den sosioøkonomiske statusen til barna av psykisk syke foreldre skilte seg 

ikke fra resten av barna i undersøkelsen. For det meste var etnisiteten til foreldrene 

som ble behandlet for psykiske problemer også likt fordelt som resten av 

befolkningen på Kauai. Det var flere gutter(n:18) enn jenter (n:11) med foreldre som 

var i behandling for psykiske problemer. Innen barna var fylt 10 år hadde 12 av 29 

barn med psykisk syke foreldrene utviklet alvorlige lærevansker og/eller 

atferdsproblemer. Innen de var fylt 18 år hadde 16 av 29 vist tegn på antisosial atferd 

eller psykisk helse problemer. Dobbelt så mange av dem var gutter. 

Flesteparten av de resiliente barna som ikke hadde utviklet noen mestringsproblemer 

de to første tiårene av livet var barn av deprimerte foreldre (Werner & Smith 1982). 

En rekke atferdskarakteristikker skiller de resiliente barna av psykisk syke foreldre fra 

de som utvikler atferdsproblemer i løpet av de 20 første årene i livet. De resiliente 

barna ble som spedbarn karakterisert av mødrene sine som lette å ha med å gjøre og 

snille av natur. Videre ble de sett på som mer uavhengige, autonome og sosialt 

orienterte enn barna som senere utviklet alvorlige mestringsproblemer. Dette er 

spesielt interessant i forhold til betydningen av utvikling av de individuelle 

beskyttelsesfaktorene vi velger å legge vekt på: sosial kompetanse og 

mestringsforventning (jfr.4.2). I 10 årsalderen viste resiliente barn av psykotiske 

foreldre normale perseptuellmotoriske ferdigheter og høyere skårer enn de med 

atferdsproblemer på den nonverbale målingen av problemløsningsferdigheter og på 

verbal forståelsesferdigheter. Lærere observerte mindre forstyrrende atferd i 

klasserommet blant de resiliente barna da de var 10 år. De kom bedre overens med 

klassekameratene og konsentrerte seg bedre om skolearbeidet. Foreldrene rapporterte 

om uavhengighet, at deres resiliente barn hadde bedre emosjonskontroll hjemme og 

viste færre kroniske nervøse vaner enn barn som utviklet alvorlige 

mestringsproblemer.   
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De fleste barna med mestringsproblemer og atferdsvansker var barn av schizofrene 

mødre, mens flertallet av de resiliente barna var barn av deprimerte mødre. Werner og 

Smith (1982) har derfor sammenlignet disse to gruppene, og deres respektive 

kontrollgrupper. Barn av schizofrene er ulike barn av deprimerte på en rekke 

kognitive, sosiale og emosjonelle variabler både når de er 20 måneder og 10 år, og når 

det gjelder deres behov for psykisk helsevern når de er 10, 18 og 24 år. De fant kun en 

signifikant forskjell mellom barn av deprimerte mødre og deres kontrollgruppe, en 

forskjell som kunne oppstått ved tilfeldighet: når barna var 10 år, la lærerne merke til 

et noe større antall av atferdsproblemer hos barn av deprimerte mødre enn hos 

kontrollgruppen. Dette står i samsvar med forskning på deprimerte mødre nevnt 

tidligere der manglende forelderfungering relatert til foreldrenes depresjon kan føre til 

dårlig emosjonell selvregulering hos barnet. 

Resiliente høy - risiko gutter og jenter hadde få alvorlige sykdommer i de første to 

tiårene av livet og hadde en tendens til å komme seg raskt. I mellomtrinnet og 

ungdomskolen viste de tilstrekkelig problemløsningsferdigheter og 

kommunikasjonsferdigheter, og deres perseptuellmotoriske utvikling var aldersriktig 

(Werner & Smith 1982). Dette er ferdigheter som ofte viser seg å være mangelfulle 

hos barn av deprimerte mødre (Hammen 2003). I senere ungdomsår viste de resiliente 

barna sterkere indre ”locus of control”, ansvarlig og prestasjonsorientert holdning til 

livet og et mer positivt selvbilde enn sine jevnaldrende med mestringsproblemer. 

Senere utviklet de en følelse av koherens mellom deres tanker om livet og hvordan 

virkeligheten var, og de kunne regne med en rekke uformelle støttekilder. Videre 

uttrykket de også et større ønske om å forbedre seg, for eksempel ved å fortsette en 

psykologisk vekst. Blant hovedfaktorene i omsorgsmiljøet som så ut til å bidra til 

resiliens og stress motstandsdyktighet hos høyrisiko barna var: alderen til forelderen 

av motsatt kjønn (yngre mødre for resiliente gutter, eldre fedre for resiliente jenter), 

antall av barn i familien (fire eller færre), avstanden mellom det resiliente barnet og 

den neste i søskenflokken (mer enn to år), antall og type alternativ omsorgsgiver i 

tillegg til moren innen husholdning (far, besteforeldre, eldre søsken), arbeidsmengden 

til moren (inkludert fastarbeid utenfor hjemmet), mengden av oppmerksomhet som 
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ble rettet mot barnet av primær omsorgsgiveren(e) som spedbarn, tilgjengeligheten til 

søsken som omsorgsgivere eller samtalepartnere i barndommen, struktur og regler i 

husholdningen i ungdomsårene, tilstedeværelsen av et flergenerasjons nettverk 

bestående av familie og venner i ungdomsårene og det kumulative antallet av 

kroniske stressende livshendelser i barndommen og ungdomsårene.   

4.2 Individuellefaktorer  

Slik det forekommer av Kauai - studien er det en rekke individuellefaktorer som 

kjennetegner resiliente barn og som dermed kan fungere som beskyttelsesfaktorer 

(jfr.4.1). De resiliente barna viste større grad av sosiale ferdigheter og 

mestringsferdigheter enn sine jevnaldrende med mestringsproblemer. Dette kom til 

uttrykk blant annet ved sterkere grad av indre ”locus of control”, prestasjonsorientert 

holdning, sosial orientering og vurdert popularitet av jevnaldrende. Disse funnene 

støtter oppunder vektleggingen av å styrke sosial kompetanse og mestringsforventing 

hos barn av psykisk syke foreldre. Vi vil derfor gjøre rede for hva de to faktorene 

innebærer blant annet sett i forhold til barns utvikling.  

4.2.1 Sosial kompetanse 

Sosial kompetanse er vanskelig å definere på en entydig måte og begrepet har derfor 

blitt mye kritisert. Noen definisjoner blir så generelle at det blir vanskelig å skille det 

fra andre begreper som for eksempel tilpasning og utvikling. Og på den andre siden 

blir noen definisjoner altfor spesifikke. James Garbarino definerer sosial kompetanse 

som ”et sett av ferdigheter, holdninger, motiver og evner som trengs for å mestre de 

viktigste settinger som individer med rimelighet kan forventes å møte i det sosiale 

miljøet som de er en del av, samtidig som deres trivsel maksimeres og fremtidig 

utvikling fremmes” (Ogden 2003:191). Sosial kompetanse kan forenklet sies å være et 

individs evne til samspill med andre i ulike situasjoner. Begrepet beskriver videre 

hvordan barn og unge forholder seg til forventninger fra omgivelsene.  
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Barn og unge utvikler sosial kompetanse i samhandling med sitt miljø, gjennom å 

utnytte sine egne forutsetninger og muligheter i miljøet, utvikler barnet en 

kompetanse som består av kunnskap, ferdigheter og holdninger. Det er noen 

grunnelementer som er felles hos alle, men den sosiale kompetansen vil også variere i 

forhold til hva slags relasjon barnet har til personer rundt seg, hvilken rolle det har, 

hva slags aktiviteter det deltar i og hvor barnet vokser opp. Kombinasjonen av rolle, 

aktivitet og sted gjør at barn utvikler ulike former for sosial kompetanse som kan 

fungere funksjonelt dersom barnet handler på en slik måte at det utløser positive 

reaksjoner fra omgivelsene og blir godtatt i miljøet. Den kulturelle konteksten er altså 

viktig i Gabarinos definisjon, den sosiale kompetansen kan være både situasjons- og 

kontekstspesifikk, men også generell. I noen spesielle situasjoner er du nødt til å ha 

utviklet noen spesifikke ferdigheter, som for eksempel overlevelsesstrategier i 

hjemmeforhold der man vokser opp med en alvorlig psykisk syk mor eller far. Mens 

det er andre ferdigheter som kan nyttes i mange sammenhenger (Ogden 2003).   

Grunnleggende sosial kompetanse utvikles først og fremst i interaksjon med 

foreldrene. Dette skjer gjennom hvordan foreldrene reagerer på barnets atferd, 

hvordan de begrunner disse reaksjonene, bruk av belønning og straff og hvordan de 

selv er modeller for sine barn. Denne påvirkningen er gjensidig, hvor blant annet 

barnets temperament vil ha en påvirkning på hvordan foreldrene reagerer samt gi 

utslag i hvilken grad barnet er mottakelig for positive og negative reaksjoner (Ogden 

2003). Barnets spennings - og affektregulering er viktig og har mye å si for senere 

sosial- og kognitiv kompetanse, en årsak til dette kan være at barnet gjennom 

utforskning av miljøet utvikles både sosialt og kognitivt, og derfor vil måten barnet 

forholder seg til og reagerer på personer rundt seg være avgjørende (Sroufe 

m.fl.2005). Foreldre kan være med på å skape et positivt miljø der sosial utvikling 

fremmes. I familier hvor en av foreldrene er psykisk syk kan dette være vanskelig 

ettersom sykdommen i mange tilfeller kan virke svært forstyrrende på samspillet og 

miljøet i familien, og oppta så mye tid at oppmerksomheten blir tatt vekk fra barnet og 

rettet mot sykdommen (Dodge 1990). I tillegg kan interaksjonen mellom en psykisk 

syk forelder og barn bære preg av at den psykisk syke gir uklare signaler slik at barnet 
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utvikler dårlig sosiale ferdigheter (jfr.2.2.2). Den psykisk sykes partner vil i noen 

tilfeller bli så trukket inn i psykopatologien at han/hun blir en del av den andres 

lidelse, et resultat av dette vil være at partneren også blir utilgjengelig for barnet 

(Dodge 1990). Det er imidlertid verdt å merke seg at det i mange tilfeller er først når 

de psykiske vanskene kommer i tillegg til andre problemer at hverdagslivet blir 

problematisk og uforutsigbart for barna (Almvik & Ytterhus 2004). 

Tilknytningen et barn utvikler til en forelder utgjør en stor påvirkning på senere 

relasjoner barnet blir en del av. Tilknytning er ikke en statisk tilstand, men et resultat 

av interaksjonen mellom barn og forelder hvor begge spiller en viktig rolle for å 

etablere og opprettholde forholdet. Men for at en sterk tilknytning skal kunne oppstå 

er det avgjørende at omsorgsgiveren viser aksept, sensitivitet og responsivitet overfor 

barnet. Utrygg tilknytning kan være kjennetegnet ved interaksjon som enten er lite 

involverende og passiv eller påtrengende (Erwin 1993). Erfaringer med relasjon til en 

emosjonell responsiv voksen i de tidlige årene vil bidra til positive forventninger i 

forhold til det å ta kontakt med andre (Sroufe m.fl. 2005). Erfaringer barn har med 

tidlig tilknytning vil altså påvirke utviklingen av sosial kompetanse. 

Forskning (Erwin 1993) har vist at man kan finne mønstre i tilknytningsatferd i 

spesifikke situasjoner. Mary Ainsworth (1978) så på dette i en studie om hvordan 

barn forholder seg til tilknytningspersoner ved atskillelse og gjenforening, hun 

utviklet en fremgangsmåte for å utløse tilknytningsatferd hos yngre barn som blir kalt 

fremmedsituasjonstesten. Fremmedsituasjonen er en 21 minutter lang seanse der et 

barn plasseres i et rom og møter følgende situasjoner: 1) mor og barn 2) mor, barn og 

fremmed 3) barn, fremmed 4) mor, barn 5) barn 6) barn, fremmed 7) mor, barn. Her 

ser man blant annet på barnets atferd og reaksjoner i forhold til deres utforsknings- og 

aktivitetsnivå i situasjonen, reaksjoner på den fremmede, reaksjoner på separasjon og 

gjenforening med mor. På grunnlag av dette delte Ainsworth tilknytning inn i tre ulike 

kategorier i forhold til kvaliteten på tilknytningen: trygg tilknytning, usikker – 

avvisende tilknytning og usikker – motvillig tilknytning. Senere er det også kommet 

til en fjerde kategori: usikker – desorganisert (Erwin 1993). Fremmedsituasjonen er 
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blitt mye brukt i forskning, men det har blitt rettet en del kritikk mot bruken av den 

blant annet i forhold til kulturelle forskjeller i tilknytningsreaksjoner, og i forhold til 

hvor mye 21 minutters observasjon kan fange opp av kvaliteten på tilknytningen 

mellom mor og barn (Tetzchner 2002).  

Alan Sroufe m.fl. (2005) har i en longitudinell studie på barns utvikling blant annet 

sett på barns tilknytning til sine omsorgsgivere, der de har tatt utgangspunkt i 

Ainsworths inndeling. I dette studiet levde mange av de 180 barna som deltok, under 

risikofylte oppvekstforhold. Resultatene viste at mødre som levde under risiko og 

stress var de som hadde størst problemer med å forstå og se barnets psykologiske 

tilstand og behov, noe som i mange tilfeller førte til dårlig omsorgsgivning. Disse 

mødrene hadde problemer med å oppfatte barnets signaler og humør og reagere på 

disse signalene på en rask og følsom måte. Deres studie støtter oppunder 

påvirkningen en omsorgsgiver har på sitt barns regulering av emosjonelle uttrykk og 

opphisselse, gjennom å vise en følsom og responsiv omsorgsgivning.  

Et støttende nettverk rundt barn av psykisk syke kan bidra til å utvikle sosial 

kompetanse som kan fungere som en beskyttende faktor og fremme resiliens. Arve 

Almvik og Borgunn Ytterhus (2004) fant gjennom studiet ”Ualminnelig 

alminnelighet” at der de sosioøkonomiske og sosiale strategiene i det private 

nettverket rundt familien opprettholdes også i den psykisk sykes dårlige perioder, vil 

effekten og innvirkningen det har å si for barnets hverdagsliv kunne reduseres.                                                                                         

Det finnes ulike teoretiske tilnærminger til hvordan sosial kompetanse utvikles. De 

utviklingspsykologiske teoriene ser utviklingen av sosial kompetanse og ferdighetene 

som dette innebærer i sammenheng med andre sider ved barns utvikling. De 

læringspsykologiske teoriene ser sosial kompetanse som et produkt av læring, dersom 

det er mangler i den sosiale kompetansen er dette et resultat av manglende læring eller 

feillæring, og kan derfor tilegne seg disse gjennom en læringsprosess (Ogden 2003). 

Vi har valgt å benytte denne innfallsvinkelen da vi mener at synet på 

endringspotensialet for sosiale ferdigheter i denne teorien i høy grad sammenfaller 

med resiliensfremmende arbeid. 
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Albert Bandura (1977) legger i sosial læringsteori vekt på den fremtredende rolle som 

vikarierende, symbolske og selvregulerende prosesser har i den psykologiske 

fungeringen. Sosial læringsteori tar utgangspunkt i interaksjonen mellom kognitive og 

miljøfaktorers innvirkning på atferd. Gjennom direkte erfaringer og observasjon blir 

menneskers tanker, følelser og atferd påvirket, og dermed vil atferden bli lært og 

modifisert gjennom direkte erfaringer med omgivelsene. 

Innen sosial læringsteori har sosial ferdighetslæring fått mye oppmerksomhet. 

Ettersom det antas at sosial kompetanse tilegnes gjennom læring, kan man i de 

tilfeller der det er manglende sosial kompetanse styrke denne kompetansen gjennom 

blant annet modellæring hvor barnet observerer jevnaldrende og voksne og imiterer 

deres atferd (Ogden 2003). Gjennom å observere andre dannes ideer om hvordan ny 

atferd kan utføres. Barnet har da en symbolsk representasjon av den modellerte 

aktiviteten, og denne kodede informasjonen kan senere fungere som veiledning for 

egnet handling (Bandura 1977). Modellæring innebærer fire delprosesser; 

oppmerksomhets - prosesser som innebærer regulering av utforskning og persepsjon 

av modellerte aktiviteter, hukommelses - prosesser, produksjons - prosesser der nye 

symbolske forestillinger blir tatt i bruk og motivasjons - prosesser som avgjør om nye 

tilegnede ferdigheter lært gjennom observasjon blir tatt i bruk eller ikke (Bandura 

1986). I tillegg til modellæring legges det vekt på å gjøre ulike sosialiseringsøvelser 

som man får tilbakemelding på. Det skilles i sosial læringsteori mellom 

innlæringsfasen og praktiseringsfasen, og atferden er først funksjonell når den tas i 

bruk. En kritikk rettet mot denne type ferdighetstrening har vært angående spørsmålet 

om generalisering og varighet av ferdighetsendring. Dersom et barn lærer nye 

ferdigheter i ett miljø vil ikke barnet nødvendigvis praktisere disse i andre miljøer 

(Ogden 2003).  

Det er et uklart skille mellom sosial kompetanse og sosiale ferdigheter, men Stephen 

Elliott og Frank Gresham (1991) skiller mellom disse og mener at man er nødt til å 

tilegne seg sosiale ferdigheter for å utvikle gode forhold til andre personer. Rosemary 

A. Thompson (2006) mener at det å fremme sosiale ferdigheter hos barn og unge kan 
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gi dem fordeler i deres kognitive evner, i deres interpersonlige tilpasning og i 

resiliente ferdigheter under vanskelige livshendelser. Sosiale ferdigheter definerer 

Elliott og Gresham som: ” …sosialt akseptert og lært atferd som tillater en person å 

samhandle effektivt med andre og unngå sosialt uakseptable reaksjoner” (Ogden 

2003:203). Ferdighetene utvikles i en prosess helt fra fødselen av i interaksjon med 

omgivelsene, når barnet kommer i skolealder blir jevnaldrende spesielt viktig for 

videre utvikling av sosiale ferdigheter. Barn som har dårlig utviklede sosiale 

ferdigheter kan oppleve dårlige forhold til både voksne og barn.  

Elliott og Gresham (1991) tar for seg fem sosiale ferdighetsdimensjoner: samarbeid, 

selvhevdelse, empati, ansvarlighet og selvkontroll. Disse ferdighetene benyttes i 

Gresham og Elliotts Social Skills Rating Scale som har blitt benyttet i flere norske 

undersøkelser (Ogden 2003). I ferdighetsdimensjonen samarbeid inngår det ulike 

atferder, blant annet det å hjelpe andre, dele materiale, rette seg etter regler og følge 

retningslinjer. Selvhevdelse går blant annet ut på å respondere på andres handlinger, 

presentere seg selv og spørre andre om informasjon. Empati vil si å vise omtanke og 

respekt for andres følelser og synspunkter. Ansvarlighet omfatter det å vise evne til å 

kommunisere med voksne og å bry seg om og ta vare på eiendeler og arbeid. Det å 

vise selvkontroll vil blant si å kunne gjøre kompromiss, turtaking og reagere på en 

passende måte dersom noen for eksempel erter deg (Gresham & Elliott 1991). Sosiale 

ferdigheter innebærer både verbale og non - verbale komponenter. Evnen til å gi 

uttrykk for gjenkjenne følelser, spesielt i forhold til ansiktsuttrykk er en viktig 

komponent i sosial kompetanse og for å knytte vennskap til jevnaldrende. Bruken av 

non – verbal atferd vil ha en innvirkning på reguleringen av sosial involvering og 

forhold til jevnaldrende, hvordan et barn handler overfor andre mennesker med tanke 

på det å stirre, ta og føle på og interpersonlig distanse påvirker hvordan andre 

personer oppfatter barnet (Erwin 1993). Dårlige sosiale ferdigheter hos barn vil være 

rimelig stabile over tid dersom de ikke får hjelp til å forbedre disse. Dette kan 

resultere i dårlige akademiske resultater, samt føre til vanskeligheter med sosial 

tilpasning og alvorlig psykopatologi i ungdoms – og voksenlivet (Gresham & Elliott 

1991). 
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Skolen har en sentral rolle som sosial læringsarena og det er derfor viktig med fokus 

på utvikling av sosial kompetanse, og iverksetting av tiltak for å styrke barns sosiale 

ferdigheter og kompetanse i skolen. I en veileder for utvikling av sosial kompetanse 

for skolen, legges det vekt på at utgangspunktet for læring av konkrete sosiale 

ferdigheter og kunnskaper bør tas i de sosiale situasjonene barn og unge selv har 

opplevd. Videre bør læringssituasjonen for sosial kompetanse inneholde både 

individbetinget og situasjonsbetinget fokus. Fokuset bør altså ligge på hele skolens 

sosiale miljø, så vel som på enkeltindividet (Læringssenteret 2003).  

Et fagutvalg utnevnt av Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet og Barne- og 

familiedepartementet, (nåværende Barne- og likestillingsdepartementet), har vurdert 

25 sosiale kompetanseprogram (KUF rapport 2000). Av de ni programmene som ble 

anbefalt var blant annet programmet ”Steg for steg”. Orginalversjonen er amerikansk 

og heter ”Second Step”. Det er et undervisningsopplegg for reduksjon av aggressiv 

atferd og læring av prososial atferd. Evaluering av programmet i USA viser at barn 

som har deltatt i Second step har moderat reduksjon i aggressiv atferd og moderat 

økning i prososial atferd. I undervisningsopplegget vektlegges arbeidet med empati, 

mestring av sinne og problemløsning der barna trener på konkrete ferdigheter. 

Progresjonen innen hvert av områdene øker med hvert klassetrinn. Læringsstrategiene 

tar utgangspunkt i sosial læringsteori, for å redusere aggressiv atferd anvendes en 

metode for problemløsning og trening av sosiale ferdigheter. Og ved å få barna til å 

tenke over hva som gjør dem sinte, gjenkjenne ulike følelser og lære dem teknikker 

for å dempe sinne er målet å dempe barnas sinnereaksjoner. Gjennom 

undervisningsopplegget har man til hensikt å øke barns evne til å forstå egne og 

andres følelser, ta andres perspektiv og vise medfølelse og omtanke for andre (KUF 

rapport 2000). Bruken av Steg for steg i Norge er evaluert i forbindelse med en 

hovedfagsoppgave (Granberg 1999) der en klasse som har innført programmet blir 

sammenlignet med en kontrollklasse. Evalueringen viser gode resultater. Hvordan 

lærere tar i bruk et undervisningsopplegg og bevisstheten rundt det er viktig for at 

gjennomføringen blir god. Torill Larsen (2005) har i sitt doktorgradsarbeid undersøkt 

iverksettingen og gjennomføringen av Steg for steg i fire norske barneskoler. Hun 
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fant blant annet ut at lærerne var blitt påvirket av programmet i form av at de hadde 

blitt mer bevisste og flinkere til å lese sosiale situasjoner. Lærene delte seg 

hovedsakelig inn i to grupper i forhold til bruken av Steg for steg, der den ene 

gruppen benyttet seg av programmet for å forebygge konflikter, mens den andre 

brukte det mer som et problemløsningsverktøy i konkrete konfliktsituasjoner. 

4.2.2 Mestringsforventning  

Self-perceived efficacy blir av Albert Bandura definert som ”...a person’s beliefs in 

one’s capabilities to organize and execute the courses of action required to produce 

given attainments” (Bandura 1997:3). Vi velger å oversette self - percieved efficacy 

til mestringsforventing. Bandura understreker forskjellen mellom selvtillit og 

mestringsforventning, som er to begreper som ofte blir brukt om hverandre. Selvtillit 

er et individs oppfatning om sin egen verdi, mens mestringsforventning er 

forventningen om hvordan en kommer til å prestere på ulike områder (Bandura 

1997:11). 

Det vil si at Bandura ser på mestringsforventning som et individs syn på egne evner til 

å oppnå visse mål. Mestringsforventning er ikke mengden evner man har, men hva en 

selv tror man kan gjør med de evnene under ulike forhold (Bandura 1997). Hva slags 

mestringsforventning man har kan med andre ord variere på ulike områder. Man kan 

ha høy mestringsforventning på et området og lav på et annet. Dette betyr at et barn 

kan ha lav mestringsforventning til et skolefag og høy til en fritidsinteresse. 

Mestringsforventning er en indikasjon på faglig holdning og ikke faglig evne; og 

trenger derfor ikke å samsvare med en elevs reelle evner (Bandura 1995). 

Mestringsforventning er med på å påvirke hvor mye innsats et barn iverksetter for å 

klare målet, hvor utholden en er, hvordan en takler nederlag og hvilke tankemønstre 

en benytter seg av (Bandura 1997). Jo sterkere mestringsforventning man har, jo mer 

sannsynlig er det at prestasjonene blir vellykket fordi man yter mer innsats. Det er 

derfor fordelaktig å ha høy mestringsforventning. 
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I følge Bandura (1995, 1997) kommer mestringsforventning fra fire ulike kilder med 

informasjon: 1) Mestringserfaringer som indikerer evner, 2) vikarierende erfaringer 

som hjelper til å danne oppfatning om evner på bakgrunn av sammenligning med 

andre, 3) verbal overtalelse og 4) andre typer av sosial innflytelse som viser til at en 

innehar en viss type evner og fysiologiske og affektive uttalelser som man delvis 

dømmer sine evner, styrke og sårbarhet ut fra. Mestringserfaring er den 

informasjonskilden som påvirker mestringsforventningen i størst grad, fordi den gir 

virkelig informasjon om hvorvidt man mester det som skal til for å lykkes. Suksesser 

bygger opp under en positiv mestringsforventning, mens nederlag bryter det ned. 

Dette gjelder spesielt nederlag som finner sted tidlig i livet, før en har rukket å bygge 

opp en sterk mestringsforventning. En resilient oppfatning av mestring trenger 

erfaring gjennom utholdende innsats. Når man er overbevist at man har det som skal 

til for å lykkes, holder en ut mye lenger og reiser seg ved tilbakgang. Det er viktig at 

man erfarer at man må jobbe for å oppnå suksess; hvis man blir vant til at det skjer 

fort vil man lettere gi opp når ting blir vanskelig. 

Å se noen man kan identifisere seg med prestere bra, kan styrker 

mestringsforventningen ved at man tenker at man kan klare lignende aktiviteter 

(Bandura 1997). Barn som mangler problemløsningsferdigheter kan tjene på å 

observere andre som viser og forteller hvordan de løser ulike oppgaver. Det er viktig 

at modellene verbaliserer hva de gjør mens de utfører handlingen. Verbal overtalelse 

kan styrke barns tro på egne evner, spesielt hvis signifikante andre uttrykker at de tror 

at en kan mestre noe. Hvis man blir overtalt verbalt at en innehar evnene til å mestre 

spesifikke oppgaver, er det mer sannsynlig at en mobiliserer større innsats og 

opprettholder den, enn om man opplever å ikke bli trodd på og bruker tid på å tenke 

på sine egne mangler når ting er vanskelig. På en annen side er det viktig å ikke skape 

urealistiske bilder av et barns evner. Ved å gjøre det inviterer en kun til nederlag, som 

vil svekke overtaleren og i tillegg undergrave mottakerens syn på sine evner. 

Studier (Masten m.fl.1990) gjort på barns reaksjoner på blant annet kronisk stress 

viser at en viktig beskyttelsesfaktor er mestringsforventning. Mestringsforventning 
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kan fungere som en beskyttelsesfaktor for barn som lever under kronisk stress som 

foreldres psykopatologi ved å motivere til forsøk på tilpasning, i kontrast til passivitet 

som ofte følger den vanskelige situasjonen. Mestringsforventningen øker som et 

resultat av mestringserfaringer, og følelse av mestringsforventning vil dermed øke 

sannsynlighet for instrumentell atferd. Resiliente barn kan gå inn i en situasjon mer 

forberedt på effektiv handling på grunn av deres fordelaktige selvtillit; noe som fører 

til at vellykket mestring av en vanskelig situasjon, vil være forventet å øke 

mestringsforventningen og forsterke innsatsen til å utføre en handling. Effektive 

foreldre kan generere eller øke barnets mestringsforventning på mange måter med 

mekanismer som er foreslått av Bandura og andre: modellere effektive handlinger, 

skape muligheter der deres barn opplever mestring, og verbalt overtale barnet om 

barnets egen effektivitet. Tilknytningsteori kommer med et annet perspektiv på 

prosessene hvor foreldre responsivitet kan føre til mestringsforventning: god omsorg 

fører til at barnet oppfatter seg selv som en man kan elske og en betydningsfull 

person, skaper en trygg base for utforskning, og dermed øker sannsynligheten for 

mestringsopplevelser og fostrer utviklingen av autonomitet. Slike foreldreferdigheter 

kan være mangelfulle hos foreldre med psykiske lidelser, og barn av psykisk syke vil 

derfor ofte i større grad ha behov for en slik oppfølging fra andre voksne (jfr.4.4.2). 

Det vil i tillegg være behov for en tettere oppfølging av foreldrene med tanke på 

foreldreferdigheter, noe vi kommer nærmere inn på når vi tar for oss 

foreldrefungering (jfr.4.3.1).   

I forhold til stressende livshendelser, kan generell tro på mestring og det motsatte 

fungere enten som en personlig styrke eller en sårbarhetsfaktor. Individer med høy 

mestringsforventning vil i større grad stole på sine evner til å mestre ulike miljøkrav. 

De har en tendens til å tolke krav og problemer mer som utfordringer enn trusler eller 

subjektive ukontrollerbare hendelser. Høy mestringsforventning gjør individer i stand 

til å takle stressende krav med selvtillit, føle seg motivert ved fysiologisk opphisselse 

og dømme positive hendelser som et resultat av innsats og negative hendelser primært 

til eksterne betingelser. Individer som har lav mestringsforventning kjennetegnes ved 

å ha liten tro på seg selv, angstopphisselse, trusselvurdering av hendelser og 
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oppfatninger om mestrings mangler når man blir konfrontert med vanskelige 

situasjoner og krav (Jerusalem & Mittag 1995). Det er ikke de stressende 

livsbetingelser i seg selv som produserer den biologiske effekten, men den oppfattede 

evnen til å takle dem. Dette står i samsvar med definisjonen på psykologiske stress; 

der det er et samspill mellom miljøbetingelser og individuelle forskjeller på hvordan 

man takler disse betingelsene, og hvorvidt man opplever dem som vankelig å takle og 

går utover ens velvære (jfr.3.1) (Bandura 1995). 

Forskning (Jerusalem & Mittag 1995) har vist at en lav mestringsforventning gjør 

mennesker sårbare i forhold til erfaringer med motgang, fordi de har en tendens til å 

bekymre seg, ha svak oppgavespesifikk kompetanseforventninger, tolke fysiologisk 

opphisselse som indikasjon på angst, se på sosial tilbakemelding som evaluering av 

personlig verdi og føle mer personlig ansvar for nederlag enn for suksess. 

Vurderinger av vanskelige situasjoner når man har en lav mestringsforventning er sett 

i sammenheng med sterke negative emosjonelle reaksjoner og somatiske plager. 

Hensiktsmessige kognitive tolkninger av vanskelige situasjoner, der man innehar en 

høy mestringsforventning, kan beskytte mot psykologisk og fysisk skade. I likhet med 

andre personlighetskarakteristikker har svak mestringsforventing mange årsaker. En 

historie som er preget av nederlag, manglende støttende tilbakemeldinger, 

ufordelaktig attribusjonsmønster av ens suksesser og nederlag av foreldre, lærere og 

jevnaldrende kan føre til utviklingen av en tendens til å undersøke miljøet for 

potensielle farer, oppfatte krav som truende, og å takle problemer på dysfuksjonelle 

måter. Selv om mestringsforventning blir sett på som et trekk, er det foranderlig, 

spesielt i forhold til kritiske livshendelser hos unge der mestringsforventning ikke er 

like stabil som hos en voksen. Det kan derfor være hensiktsmessig med tiltak rettet 

mot å styrke mestringsforventning. 

Tiltak for å styrke barns mestringsforventning kan blant annet utarbeides ut fra de fire 

informasjonskildene til hvordan mestringsforventingen utvikles. For barn av psykisk 

syke vil skolen spille en spesielt viktig rolle for å styrke denne utviklingen. Et viktig 

pedagogisk virkemiddel er veiledning i årsaksattribusjon etter opplevelsen av suksess 
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og nederlag. Attribusjon er en persons subjektive forklaring på sine nederlag og 

suksesser (Pintrich & Schunk 2002:93) Dette betyr at to personer kan oppleve det 

samme, men forklare både hendelsen og utfallet ulikt. Den mest hensiktsmessige 

attribusjonsstilen er å attribuere nederlag til manglende innsats eller ytre forhold som 

oppgavens vanskegrad, og suksess til sine egne evner og innsats. Hvis man knytter 

dette opp mot mestringsforventning, betyr det at én person kan forklare utfallet ulikt 

avhengig av hva slags mestringsforventning en har på området. Det vil si at har man 

høy mestringsforventning på et området man opplever nederlag på, vil man forklare 

nederlaget som et resultat av lav innsats, mens de med lav mestringsforventning 

forklarer det ved mangel evner (Bandura 1995).  

Troen på egen mestring av oppgaver har vist seg å være en sterk indikator på faglige 

prestasjoner. Det er ingen tvil om at gjentatte nederlag på å utøve kontroll over 

resultater kan skape en form for hjelpeløshet. For noen barn er skolen en arena for 

kontinuerlig nederlag (Flammer 1995). Det er derfor viktig at skolen legger tilrette for 

at disse barna får tilegnet seg en fordelaktig attribusjonsstil ved at de får 

mestringserfaringer og veiledning i hvordan de skal forklare sine nederlag og 

suksesser. Læreren eller elever med høy mestringsforventning kan for eksempel høyt 

fortelle hvordan de årsaksforklarer slik at barn med lav mestringsforventning kan lære 

gjennom vikarierende erfaringer. I tillegg vil tilpasset opplæring være helt essensielt 

for å styrke mestringsforventningen hos barn med lav mestringsforventning. 

Oppgavene er nødt til å være tilpasset det enkelts barns nivå slik at de får mulighet til 

å tilegne seg mestringserfaringer. Det mest optimale er oppgaver med moderat 

vanskegrad slik at barnet får et realistisk bilde av sine egne evner, og trening i både å 

takle nederlag og suksess (Flammer 1995). Det vil da være viktig at læreren gir gode 

tilbakemeldinger som er knyttet direkte til barnets prestasjoner. Positive 

skoleerfaringer virker beskyttende for proksimal risiko (jfr.3.1.2) (Masten m.fl.1991). 

Kay D. Jennings og Amy J. Adbrews (2004) sin studie på mestringsforventning hos 

spedbarn på 18-måneder med deprimerte og ikke-deprimerte mødre viser til at barn av 

deprimerte mødre er i risiko for å utvikle lav mestringsforventing. Tidlig mangelfull 

mestringsforventning kan plassere barn i risiko for senere depresjon. Lav 
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mestringsforventning er en hovedfaktor for depresjon og er assosiert med angst og 

redusert innsats til å takle problemer. Dette styrker betydning av mestringsforventning 

som en beskyttelsesfaktor hos barn av psykisk syke foreldre. Deprimerte mødre kan 

modellere lav mestringsforventning til barnet. De kan også være mindre opptatt av å 

fremme barnets innsats, enten fordi de er generelt mindre forsterkende i sin atferd 

eller fordi de har mindre tro på at innsatsen til barnet vil være suksessfull (Jennings & 

Adbrew 2004).  

4.3 Familiefaktorer 

Kauai - studien viser til ulike familieforhold som virker beskyttende for barn av 

psykisk syke (jfr.4.1). Familiene til resiliente barn kjennetegnes av struktur og regler i 

hjemmet, mors arbeidsmengde, et lavt antall kumulative kroniske stressende 

hendelser, oppmerksomhet og emosjonell støtte til barnet fra primæromsorgsgiver. 

Dette gir klare indikasjoner på betydningen av å styrke foreldrefungeringen hos 

psykisk syke foreldre. Vi vil derfor gjøre rede for ulike foreldrefunksjoner som 

karakteriserer god foreldrefungering og ulike tiltak som kan fremme den.   

4.3.1 Foreldrefungering 

Foreldrefungering innebærer som nevnt tidligere foreldrenes hverdagsatferd overfor 

sitt barn (jfr.2.1). Kari Killén (2000) problematiserer betegnelsen ”gode nok” foreldre 

som har blitt mye brukt uten å bli ordentlig definert. Det å være en god forelder 

handler om å dekke både de fysiske og følelsesmessige behovene som barnet har i 

forhold til sin alder og sitt utviklingsnivå. Å være en ”god nok” forelder innebærer at 

den fysiske og følelsesmessige omsorgen står i forhold til de behov barnet gir uttrykk 

for, og ikke de voksnes behov. En ”god nok” forelder aksepterer barnet som det er. 

Der omsorgen er ”god nok” setter foreldrene grenser for barnet slik at det føler 

trygghet. I følge Killén beveger man seg på en skala fra å være en ”god nok” til ”for 

dårlig” forelder, alt etter hvilken livssituasjon man befinner seg i.  De fleste foreldre 
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er ”gode nok”, og de færreste er mer enn det. Foreldre som er emosjonelt positive og 

som gir oppmerksomhet til sitt barns prososiale atferd, bidrar til å at barnet viser 

mindre aggressivitet og utvikler selv - regulerings ferdigheter. Dette støtter oppunder 

at god foreldrefungering kan virke som en beskyttelsesfaktor mot utviklingen av 

atferdsproblemer (Baydar m.fl.2003). Killén (2000) fremhever fire viktige 

forelderfunksjoner: 1) evnen til å se barnet som det er, 2) evnen til å engasjere seg 

positivt følelsesmessig i barnet, 3) evne til empati med barnet og 4) evne til å ha 

realistiske forventninger til barnets mestring.  

Disse fire foreldrefunksjonene forutsetter sensitivitet hos foreldrene (og eventuelt 

andre omsorgspersoner). Ainsworth m.fl. (1978:142) definerer foreldersensitivitet 

som evnen til å oppfatte og tolke barnets signaler, og å respondere raskt og passende. 

Hvordan foreldre oppfatter barnet får konsekvenser for deres holdninger og atferd 

overfor det. Jo mer realistisk man oppfatter barnet, jo mer sannsynlig er det at en 

forholder seg til det på måter som dekker dets behov og muligheter. Evnen til å se 

barnet som det er, er blant annet avhengig av hvordan en selv har det, og hvordan 

barnets atferd og reaksjoner påvirker oss. Det vil si at det er et transaksjonsforhold 

mellom barnets og foreldrenes atferd overfor hverandre. Klarer man å se barnet for 

den det er vil dette føre til et godt samspill og en trygg tilknytning. Det motsatte vil 

ofte være tilfellet hos psykisk syke foreldre (jfr.2.0) (Killén 2000). Evnen til å se 

barnet som det er vil også bidra positivt til hvordan foreldre håndterer eventuelle 

vansker og problemer hos barnet. Hvorvidt foreldrene mener barnets problemer kun 

ligger i barnet eller at det er et samspill mellom barnet og deres foreldrefungering, vil 

være av stor betydning for deres vilje til å forandre sin egen forelderpraksis og deres 

holdninger til barnet (Peters m.fl.2005).  

Evnen til å engasjere seg positivt følelsesmessig i barnet er avhengig av at den voksne 

har evnen til å glede seg over barnet. Barn som opplever dette utvikler gjerne positive 

forventninger, optimisme og egen evne til å glede seg. Det er viktig at den voksne 

responderer på barnets signaler. På denne måten sikrer man at en til en hver tid både 

tilpasser seg hvilket nivå barnet er i utviklingen og hvor det er følelsesmessig (Killén 
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2000). Evnen til empati med barnet, det vil si evnen til å leve seg inn i barnets 

opplevelser og behov for og å kunne formidle denne innlevelsen til barnet, er sentralt 

i vurderingen av foreldrenes omsorgsevne (Killén 2000, 2004). Denne 

foreldrefunksjonen vil være avgjørende i forhold til å hjelpe barnet å regulere sine 

egne følelser og forstå andres. Videre er den av betydning for i hvilken grad 

foreldrene unnlater å avreagere dagliglivets frustrasjoner på barnet.  

Evnen til å ha realistiske forventninger til barnets mestring vil si forventninger som er 

i samsvar med barnets utviklingsnivå og dets faktiske ferdigheter (Killén 2000). 

Barnets følelse av mestring er en beskyttelsesfaktor. Barn som opplever realistiske 

forventninger slipper å bekymre seg for at de ikke lever opp til foreldrenes 

forventninger, og kan heller konsentrere seg om å mestre. Det avgjørende her vil være 

hvor rigide foreldrenes forventninger er, og hvor stor avstand det er mellom 

aldersadekvat atferd og foreldrenes krav. I tillegg er det av betydning hvordan 

foreldrene reagerer når barnet ikke lever opp til forventningene. Har foreldrene 

realistiske forventninger til barnets mestring vil dette styrke sannsynligheten for at 

barnet selv utvikler en god mestringsforventning (jfr.4.2.2).  

Foreldrefungering blir påvirket av en rekke faktorer, inkludert foreldre 

karakteristikker som kulturell og religiøs bakgrunn, kjønn, personlighet, sosial klasse, 

psykopatologi og ekteskapstilfredshet og en rekke karakteristikker ved barnet som for 

eksempel temperament og oppfattet sårbarhet (Kendler m.fl.1997). Baydar m.fl. 

(2003) har undersøkt betydningen av psykisk helse faktorer og engasjement til mødre 

i forebyggingsprogrammet Head Start sett i forhold til effekten tiltak har på deres 

foreldrefungering. Det kom frem at mødre med psykisk helse risikofaktorer viste 

dårligere foreldrefungering enn mødre uten disse risikofaktorene. Til tross for dette 

var disse mødrene like engasjerte og dro like mye nytte av programmet som de andre 

mødrene. Analyser fra studien gir en sterk indikasjon på at psykisk syke mødre er klar 

over sin svekkede foreldrefungering, og at deres rapporter i stor grad samsvarer med 

observatørene sine. Jo mer klar over sine manglende foreldreferdigheter mødrene var, 

jo mer villige var de til å innse at de trengte hjelp. Resultatene fra denne 
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undersøkelsen støtter bruken av slike programmer for høy - risiko foreldre. Selv 

deprimerte mødre som hadde blitt mishandlet i barndommen viste signifikant bedring 

av foreldrefungering. Disse funnene er motstridende til oppfatningen om at psykisk 

syke foreldre ikke vil bli engasjert i eller dra nytte av slike tiltak. En viktig faktor ved 

den gode effekten av programmet er rammen rundt det som legger tilrette for at høy - 

risiko grupper skal ha mulighet til å delta (transport, barnevakt, mat osv.). Funn fra 

denne undersøkelsen støtter oppunder betydningen av tiltak rettet mot å styrke 

foreldrefungering hos psykisk syke foreldre. Programmet fokuserer på å styrke 

barnerettede lekeferdigheter, positive disiplineringsstrategier, effektive 

foreldreferdigheter, mestringsstrategier for å takle stress og å styrke barnets 

prososiale- og sosiale ferdigheter.  

Parent Management Training (PMT) har som målsetning å redusere barnets 

problematferd gjennom å styrke foreldrefungeringen (Ogden 1999, Hartman 

m.fl.2003, Peters m.fl.2005). PMT bygger på prinsipper fra sosial læringsteori som 

støtter oppunder at forelderferdigheter er kritiske komponenter i barnets utvikling. 

Gjennom undervisning og veiledning av foreldrene tar man sikte på å lære dem nye 

ferdigheter, samt kartlegge hva som hindrer foreldrene i å benytte seg av de 

ferdighetene de allerede har. Psykiske syke foreldre vet ofte i teorien hva som 

kjennetegner en god forelder, men ikke hvordan de skal utøve det i praksis (Mevik & 

Trymbo 2002). De kan derfor trenge opplæring i de prinsippene PMT bygger på: 

hvordan de skal være konsekvente, kommunisere klare forventninger til akseptabel 

atferd, identifisere barnets atferd og fokusere på positive konsekvenser ved prososial 

atferd. Evaluering av PMT har vist at metoden fører til betydelig endring i barn og 

foreldres atferd. Norge er det første landet der PMTO (PMT-Oregon) har blitt utredet 

og gjennomført på nasjonalnivå. Effektiviteten av dette har ennå ikke blitt vurdert 

(Ogden m.fl.2005). Evalueringer gjort av psykiatriske pasienter som har deltatt på 

foreldrekurs og foreldregrupper ved norske sykehus og poliklinikker er ensidige 

positive. Fellestrekk for disse tiltakene er fokuset på forelderrollen hos psykisk syke 

foreldre og familiesamspillet ved psykisk sykdom (Aamodt & Aamodt 2005).  
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Kate Mevik og Bjørg Eva Trymbo (2002) har i sitt forskningsprosjekt ”Dilemmaer 

når pasienten er forelder” intervjuet behandlere til psykiatriske pasienter som har 

omsorgsansvaret for barn og psykisk syke foreldre, om hvordan de tror det er å vokse 

opp med en forelder som er psykisk syk. Et tema som går igjen er foreldrenes 

skyldfølelse og behovet for å få lov til å prate om den i behandling. Den psykisk 

lidelsen gjør det ofte vanskelig for foreldrene å stå på for barnet, ta kontakt med 

skolen og prate med barnet om hva som feiler dem. Studien viser at mødrene sitter 

alene med ansvaret å forklare barna situasjonen de er i. Mødrene i prosjektet forteller, 

i likhet med mange andre pasienter, at de opplever hjelpen de får som halvveis og 

mangelfull fordi mange av pasientenes bekymringer for hele familien ikke blir 

imøtekommet og behandlet. Studien viser at det er fortsatt langt igjen til at 

familiearbeid har ordentlig fotfeste i behandlingen av psykisk syke. Hvis det er slik 

som flere undersøkelser tyder på, at forelderrollen i seg selv hos noen kvinner kan 

utløse psykisk sykdom eller forsterke symptomene, blir dette avgjørende for 

behandlingsarbeidet overfor pasienten. Når pasientens familie ikke inviteres med i 

arbeidet rundt pasienten, mister både familien og behandleren muligheten til å se og 

forstå samspillmønstre i familien. En tendens kan bli at ulike hjelpeinstanser har 

kontakt med ulike familiemedlemmer, og ikke er klar over hverandres arbeid. 

Manglende familiearbeid rundt pasienten fører til at barna forblir usynlige. Dermed 

får de ikke tilgang på den hjelpen og støtten de måtte trenge. Det er derfor viktig med 

tiltak som familieterapi og samtaler rundt forelderrollen i behandling av den psykisk 

syke forelderen. Hjelpeapparatet har ansvar for å gi dem hjelp og å lære dem andre 

kommunikasjonsformer. Hjemmebesøk kan være en bra form for å treffe familien og 

å møte den på en trygg arena (Skerfving 2005). På denne måten kan man skape en 

situasjon der det er rom for å prate om familien, barnet og forelderrollen.  

Familie intervensjoner har vist seg å være effektivt for en rekke psykiatriske lidelser 

og gir gode resultater i psykiatrisk arbeid (Schweitzer mf.fl.2007). William Shadish 

m.fl. (1995) sin metaanalyse av familie- og ekteskapsterapi viser at familieterapi har 

god effekt på omfattende familieproblemer, kommunikasjon og problemløsning. Det 

kan være viktig å ha en innfallsvinkel hvor man fokuserer på familien som system og 
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legger opp et behandlingsprogram som inkluderer terapi av hele familien, samt par 

terapi og individuell terapi av de ulike familiemedlemmene om det er behov for det. 

Familieterapi vil kunne fungere som et godt supplement til annen behandling av 

foreldrene der man kan ta sikte på å styrke forholdene familien i mellom, blant annet 

forelder – barn samspillet. På et senere tidspunkt utførte Shadish og Baldwin (2003) 

en ny metaanalyse der funnene viste til en forbedring ved 40-50% av tilfellene etter 

ekteskaps- og familieterapi. Generelt er ekteskaps- og familieterapi effektivt, og noen 

ganger mer effektivt enn andre intervensjoner. Ulike former for familieterapi viser 

samme resultater.  

4.4 Miljøfaktorer 

Resiliente barn finner ofte god støtte og beskyttelse i miljøet utenfor familien (Werner 

1990). Miljøfaktorer som et sosialt nettverk kan ha positive virkninger i form av å 

bidra blant annet til sosial forankring, identitetsfølelse og gruppetilhørighet. I tillegg 

kan et støttende nettverk virke beskyttende i vanskelige livssituasjoner og stress- og 

krisesituasjoner (Bjørk 1988). Resiliente barn er ofte godt likt av lekekamerater og 

har en høy sosial kompetanse (jfr.4.2.1). Venner, naboer, lærere og andre som gir 

støtte, positive tilbakemeldinger og fremmer selvtillit kan fungere som beskyttende 

faktorer (Werner 1990). Flere studier har vist at barn fra høy – risiko bakgrunn som 

enten utvikler sterk interesse for noe utenfor familien eller tilknytning til en voksen 

utenfor kjernefamilien, samt positive forhold til jevnaldrende kan være mer resiliente 

for vansker i familien (Ferguson & Horwood 2003). På grunnlag av disse funnene har 

vi valgt å se nærmere på jevnaldrende og støttende voksne som beskyttelsesfaktorer. 

4.4.1 Jevnaldrende 

Det er viktig at barn utvikler gode interpersonlige ferdigheter for å kunne utvikle gode 

sosiale relasjoner til jevnaldrende (Ogden 2003). I skolealder spiller jevnaldrende en 

viktig rolle for utvikling av gode sosiale ferdigheter, interpersonlig kommunikasjon 
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og dannelsen av vennskap (Erwin 1993). I følge Suniya S. Luthar (2006) hviler 

resiliens fundamentalt på relasjoner. Mennesket har et grunnleggende ønske om å 

tilhøre, og i den psykologiske utviklingen er positive tilknytninger som vi har sett 

under sosial kompetanse en viktig del, da sterke og støttende forhold er avgjørende 

for å oppnå og holde på resilient tilpasning. Positive forhold til jevnaldrende kan i 

tillegg være med på å virke forbedrende på barn i risiko (Luthar 2006). Påvirkninger 

fra jevnaldrende kan fremme prososial atferd, som vil si trøste – og - hjelpe atferd 

som for eksempel å gi ros og gjøre vennlige handlinger overfor andre. Negative 

reaksjoner og forhold til antisosiale jevnaldrende kan derimot bidra til å vedlikeholde 

problematferd (Borge 2003).  

Vennskap kan beskrives som sterke affektive bånd mellom to individer som anser seg 

som likeverdige. Gjensidig affeksjon, resiprositet og forpliktelse til hverandre er 

vesentlige elementer i et dyadisk vennskap. Det er nettopp gjensidigheten som skiller 

vennskap fra kun interpersonlig attraksjon (Bagwell 2004). En god venn kan i 

vanskelige perioder virke som en buffer, det vil si at et godt vennskap kan dempe den 

negative påvirkningen et vanskelig hjemmeforhold kan ha. Longitudinelle studier har 

vist at sammenhengen mellom vanskeligheter i familien og utagerende atferd ble 

svekket som følge av vennskap og aksept hos jevnaldrende (Luthar 2006). Det kan se 

ut til at det er tre typer mekanismer som bidrar til dette. For det første anskaffer barnet 

seg en sosialiseringskontekst som virker støttende i forhold til ferdigheter som ikke er 

blitt tilegnet hjemme på grunn av vanskelige forhold. Videre vil den jevnaldrendes 

venn velfungerende forhold til sine egne foreldre kunne virke begrensende i forhold 

til den negative atferden barnet opplever i sin egen familie, dette fordi observasjon og 

deltagelse i et positivt miljø kan virke støttende og utviklende. Og endelig kan det se 

ut til at barnet knytter et sterkt bånd til skolen (Luthar 2006). 

Avvisning fra jevnaldrende og dårlige vennskap sammen med problematferd kan i en 

del tilfeller være sammenfallende med senere problemer i voksenlivet knyttet til blant 

annet kriminalitet, selvmord og alkohol- og narkotikamisbruk (Luthar 2006). Hos 

barn som blir mye avvist av andre kan det i mange tilfeller komme til uttrykk gjennom 
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eksternal verbal og fysisk aggresjon, mens hos andre kan det komme til uttrykk 

gjennom internal atferd som for eksempel tilbaketrekking fra interaksjon med andre 

barn og voksne, tristhet og angst (Gresham & Elliott 1991). I følge Borge (2003) er 

det blant barn som viser stabil, aggressiv atferd fra to-tre års alderen til 

ungdomsalderen at man må lete etter om noen av dem utvikler resiliens og dermed 

forbedrer atferden sin.  

Jennifer White m.fl. (Borge 2003) har i en undersøkelse kalt Dunedin på New 

Zealand sett på barn som er i risiko for å utvikle atferdsforstyrrelser. Av barna som 

deltok i undersøkelsen viste 9,4 % av guttene og 2,6 % av jentene antisosial atferd da 

de var 11 år. Dette viser at gutter i denne aldersgruppen har tre ganger høyere 

forekomst av antisosial atferd enn jenter, men forskjellene blir mindre i 

ungdomsalderen. Antisosial atferd vil i følge Borge (2003:85) si oppførsel som bryter 

med viktige normer og regler, barn med antisosial atferd forstyrrer andre på en 

uakseptabel måte og er sosiale på en negativ måte. Atferden kan ofte ytre seg som 

fysisk og verbal aggresjon. 1000 barn mellom fem og elleve år ble i Dunedin 

undersøkelsen delt inn i fire grupper på grunnlag av hvilket utviklingsmønster de 

hadde vist med hensyn til antisosial atferd. Fordelingen på gruppene var følgende; 81 

% tilhørte den første gruppen som besto av stabilt velfungerende barn, 7 % tilhørte 

den andre gruppen der barn hadde vedvarende problemer, 7 % viste forverret atferd 

mens den fjerde gruppen var på 5 % og besto av barn med forbedret eller resilient 

atferd. Den siste gruppen hadde store atferdsproblemer som små, men utviklet 

resiliensprosesser som bidro til bedring og sosial tilpasning. Hos barna som viste 

alvorlig utagerende problemer var det en høy andel som ble utsatt for alvorlig 

psykososial familierisiko, mens blant barna med resilient atferd var det redusert 

psykososial risiko i familien. Blant barna som viste resilient atferd var det flere ting 

som påvirket den resiliente utviklingen, dette viser at flere faktorer sammen utgjør en 

beskyttende prosess. Én enkelt faktor alene virket ikke beskyttende, men var 

avgjørende i kombinasjon med andre. De samme tendensene fant også Borge (1996) i 

sin undersøkelse fra Norge. Her så hun på atferdsproblemer hos barn og unge og 

faktorer som bidro til kontinuitet og forandring. Sjenerthet viser seg å kunne virke 
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som en beskyttende faktor hos barn som er i risiko for å utvikle atferdsproblemer, en 

årsak til dette kan tenkes å være at de dermed ikke oppsøkte kriminelle miljøer. 

Videre vil også prososial atferd, verbale evner, prososiale venner og god 

foreldrefungering være betydningsfullt i utviklingen av resiliens (Borge 2003).  

Forhold til jevnaldrende kan være svekket hos barn av psykisk syke, studier av barn i 

risiko viser at barn av psykisk syke er mindre populære blant jevnaldrende og har en 

redusert sosial fungering. I tilfeller der utfallet er positivt viser ofte barnet gode 

sosiale ferdigheter (Hammen 1991). Det har også vært forsket på om det er noen 

forskjeller i gutters og jenters forhold til sosialt nettverk og vennskap og ulikheter i 

kulturen mellom de ulike kjønn. I kjønnsforskningen vokste det på 80-tallet frem en 

teori som kalles ”Two cultures theory” som  argumenterer for at ”…the distinctive 

play styles of the two sexes manifest themselves in the distinctive cultures that 

develop within boys’ and girls’ groups as the children grow older” (Underwood 

2004:23). Denne argumentasjonen springer ut fra forestillingen om at de to kjønnene 

vokser opp i ulike kulturer ettersom at jenter og gutter for det meste interagerer med 

personer av samme kjønn som dem selv.   

Flere som studerer forhold mellom jevnaldrende har vært nølende til å studere kjønn 

systematisk, og mange av de tidligste studiene har vært basert kun på gutter 

(Underwood 2004). Årsakene til dette er uklare, men en forklaring kan være at 

interessen for å studere gutters forhold til jevnaldrende har vært større enn jenters 

fordi det er en høyere andel gutter som utvikler atferdsforstyrrelser. Jenter blir nå i 

høyere grad enn tidligere tatt med i forskningen på jevnaldrende, og spørsmålet om 

kjønnsforkskjeller har blitt aktuell, men fortsatt etter mye forskning på dette området 

er svarene uklare. For eksempel der ”Two Cultures Theory” sier at jenter er mer 

opptatt av nære forhold og at deres vennskap er mer intime enn gutters, sier forskning 

på forhold mellom jevnaldrende at kjønnsforskjellene er mer komplekse. Når barn blir 

bedt om å navngi klassekammerater som venner er det som regel ikke 

kjønnsforskjeller i antall venner. Kjønnsforskjellene kommer tydeligere frem i 

hvordan forestillinger barna har om vennskap enn i studier om spesifikke vennskap. I 
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beskrivelsen av venner nevner jenter oftere enn gutter fortrolig og nær interaksjon og 

selvavdekking, og jenter rapporterte i tillegg mer bekymringer over venners lojalitet 

og avvisning. Men det er imidlertid ikke funnet noen kjønnsforskjeller der man har 

bedt unge om å rangere nærheten og selvkontroll i vennskap de har med personer av 

samme kjønn. En mulig forklaring på at man i noen undersøkelser finner 

kjønnsforskjeller på dette området kan være at forskjellene er nært knyttet til sosiale 

aktiviteter og kontekst. Jenter foretrekker kanskje i en noe større grad å bruke mer tid 

på aktiviteter og kontekster der intimitet er sannsynlig. 

Kunnskapen om vennskap og om hvordan prososiale jevnaldrene kan påvirke til 

positiv utvikling og endring, kan brukes i forebygging og tiltak for å styrke barns 

vennskap. Ved å foreta en sosiometrisk måling kan man kartlegge relasjonene mellom 

ulike elever i en klasse. En sosiometrisk måling viser et barns popularitet, men ikke 

kvaliteten på barnets forhold til andre jevnaldrende. Noen barn kan være veldig 

populære i en klasse, men ha få nære venner. Andre barn derimot kan ha en lav 

sosiometrisk status, men allikevel ha et godt gjensidig vennskap til en annen person 

(Erwin 1993). Informasjonen man får ut fra en sosiometrisk måling kan benyttes når 

man skal sette sammen ulike grupper og iverksette tiltak for å styrke elevers sosiale 

relasjoner. I programmet Step (St.mld. nr.16 2003) er utgangspunktet at ungdom 

hjelper ungdom. Her benytter man seg av en annen jevnaldrende som samtalepartner 

på det grunnlag av at det i noen tilfeller kan være godt å henvende seg til en 

jevnaldrende fremfor en voksen. Ungdommene får opplæring i kommunikasjon og 

samtaleteknikk slik at de kan bli gode lyttere og få en forståelse for hvordan tillitsfulle 

relasjoner til andre mennesker kan skapes. Samtidig får ungdommene veiledning av 

voksne fagfolk som kan fungere som et støttenettverk. En evaluering av tiltaket viser 

at Step kan være med på å styrke barn og unges kunnskaper, innsikt og muligheter til 

å mestre sin egen livssituasjon og utvikling. Samtidig som det kan bidra til å skape et 

godt klasse- og skolemiljø (Rapport 2005). Å få barn og unge inn i ulike aktiviteter 

kan også bidra til å styrke allerede eksisterende relasjoner til andre jevnaldrende, samt 

dannelsen av nye vennskap.  Aktivitetsgruppen for barn av psykisk syke foreldre er et 
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eksempel på et slikt tiltak der blant annet jevnaldrings relasjoner er i fokus (Omvik 

m.fl.2003).  

4.4.2 Støttende voksne 

Betydningen av tilknytning til signifikante andre er stor, det å oppleve omsorg, 

kjærlighet og bli sosialt verdsatt er fundamentalt for helse, mestring og velvære (Bø 

2000). En kompetent, omsorgsfull og medfølende voksen er i følge Rosemary 

Thompson (2006) en av de viktigste beskyttelsesfaktorene for resilient utvikling. 

Sammenhengen mellom sosial støtte og mestring er godt dokumentert. I en rapport fra 

2003 oppsummerer Inge Bø at det i dag finnes en mengde empirisk dokumentasjon 

som viser at sosial støtte gjennom sosiale nettverk har en positiv påvirkning på både 

personers helse, sosialisering, personlig vekst og trivsel. Sosial støtte blir av Bø 

(2003:27) definert som omsorg eller hjelp av enhver art som en eller flere utviser en 

annen person med hjelpende, styrkende og/eller bekreftende hensikt og som den andre 

opplever i denne hensikten. Direkte støtte i dagliglivet som hjelp, omsorg, positive 

følelser og opplevelser, oppmuntring og andre positive bekreftelser kan fungere som 

en ressurs dersom man skulle oppleve stress eller en krise (Bø 2003). 

Nettverksforskning viser at det sosiale nettverket virker beskyttende, men ikke 

ubetinget. Spesielt avgjørende synes det å være hvorvidt personen som opplever den 

vanskelige livshendelsen er i stand til å dele sine følelser i forhold til krisen eller 

problemene med andre personer. I tillegg er det også av betydning at personen selv 

har evne til å sette seg inn i andres problemer, å lytte til andre og å selv gi støtte til 

andre når de har behov for det (Bjørk 1988). 

Dersom foreldre har et godt sosialt nettverk kan det virke som buffer og støtte for 

foreldrene i vanskelige situasjoner og dermed bidrar det til at også barna får det godt 

(Bø 2000). Foreldre med psykiske problemer har imidlertid ofte et mangelfullt 

nettverk, og noen med spesielt alvorlige psykiatriske lidelser vil forsøke å holde både 

seg selv og barna borte fra nettverket. Dette kan ha negativ innvirkning på barna både 

ved at de ikke får nok kontakt med jevnaldrende utenfor skoletid og ved at de ikke får 
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mulighet til å knytte seg til andre voksne utenfor hjemmet (Killén 1994). Almvik og 

Ytterhus (2004) fant i sine studier at det å ha en psykisk syk mor kan for mange barn 

oppleves både som en byrde og en støtte, i gode perioder vil moren fungere som en 

støttende voksen, mens i dårlig perioder vil det oppleves vanskelig. Det viser seg at 

det for mange er avgjørende å føle seg sett og forstått, ha kunnskaper om forelderens 

sykdom og føle at den psykisk syke forelderen bryr seg for at de i større grad skal 

takle forelderens dårlige perioder. Storfamilien kan i en slik situasjon ha en stor 

betydning i barnas hverdag. Det å være en del av et større fellesskap kan ha verdi i 

seg selv og den positive opplevelsen av å høre til forsterkes. Besteforeldre og annen 

familie kan stille opp med praktisk hjelp og støtte, og for noen kan det være 

avgjørende at familiemedlemmer kan ivareta omsorgen dersom den psykisk syke er 

fraværende (Almvik & Ytterhus 2004). Det å ha noen å snakke med er en form for 

støtte som mange barn av psykisk syke trenger. Hva barnet trenger å snakke om 

varierer fra barn til barn, men i en ansvarsfylt og uforutsigbar hverdag vil det å ha 

noen å snakke med kunne virke avlastende (Holm m.fl.1999).  

Tiltak for å styrke konstruktive nettverk både ved å forholde seg dirkete til familiens 

nettverk, behandle belastede nettverk og etablere nye kan bidra til å styrke barnets 

forhold til andre voksne (Killén 2004). Dersom foreldrene aktivt har isolert seg, kan 

det kreve en lang motiveringsprosess og tilrettelagte gruppeopplegg for å lykkes i å 

bryte isolasjonen (Killén 1994). Ved å kartlegge familiens nettverk kan man i det 

videre arbeidet for å styrke nettverket se om det er mulig å trekke inn familie og 

venner som allerede befinner seg i nettverket i større grad enn det de allerede er. 

Gjennom å styrke foreldrenes og familiens nettverk vil man samtidig gi barnet flere 

samspillpartnere og støttende voksne. I tillegg kan barns forhold til jevnaldrende blant 

annet gjennom ulike organiserte aktiviteter indirekte påvirke sine foreldres nettverk 

ved at foreldrene blir kjent med hverandre, som igjen vil gi barna anledning til å 

danne positive tilknytninger til andre voksne. Dersom man ikke investerer i å styrke 

familiens sosiale nettverk kan man i følge Killén (2004) bidra til å øke familiens 

avhengighet av det profesjonelle hjelpeapparatet.    
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Skolen er også en viktig arena og kan nærmest fungere som et fristed fra kaotiske 

hjemmeforhold. En lærer kan i mange tilfeller fungere som en rollemodell og 

støttende voksen for barn fra risikohjem, og kan dermed fungere som en beskyttende 

faktor (Werner 1990). Selv om det er godt dokumentert at støttende forhold til en 

voksen er viktig i resiliens og at lærere kan spille en viktig sosialiserende rolle, er det 

få programmer som går på å danne sterke tilknytninger til lærere, fokuset har derimot 

ligget på struktur og disiplin i klasserommet (Luthar 2006). Det er sannsynligvis mye 

å hente ved å engasjere barnehagepersonale og lærere i både undersøkelse og 

behandlingsopplegg rundt barn som vokser opp under vanskelige forhold (Killén 

2004). Det vil derfor være viktig å gi lærere og andre som arbeider med barn og unge 

kunnskap om hvilke symptomer barn av psykisk syke viser og deres 

reaksjonsmønstre. Økt kunnskap om dette kan føre til at ansatte lettere påtar seg 

ansvar ettersom de da vet mer om hva som bør gjøres og hvor en kan henvende seg. I 

tillegg vil det være av betydning å skape en bevisstgjøring rundt rollen en har som 

støttende voksen i arbeidet med barn og unge.   
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5. Samarbeid med Norges Røde Kors i forhold til 
Aktivitetsgruppen for barn av psykisk syke 
foreldre 

Vi ønsket å ha en empirisk del i masteroppgaven om et tiltak eller et prosjekt utenfor 

Universitetet, som var knyttet opp mot hva som i praksis blir gjort for barn av psykisk 

syke foreldre. Dette for å få et bedre innblikk i hvordan man jobber med denne 

problematikken og mer erfaring med å overføre teori til praksis. Vi tok derfor kontakt 

via e-post med ulike organisasjoner, departement og institutter som arbeider med 

denne gruppen barn. I e-postene vi sendte ut presenterte vi oss selv og hva vi hadde 

lyst til å skrive om i masteroppgaven vår, og spurte om de kunne være interessert i et 

samarbeid med oss. Vi la vekt på at vi ønsket å vinkle oppgaven i forhold til 

resiliensforskning, og hvordan man kan bruke denne forskningen på å styrke barn av 

psykisk syke. På denne måten kom vi i kontakt med Eva Aarrestad Eriksen i Norges 

Røde Kors, som fortalte om Aktivitetsgruppen for barn av psykisk syke.  

Høsten 2006 hadde vi vårt første møte med Eva Aarrestad Eriksen der vi fikk 

informasjon om Aktivitetsgruppen og Røde Kors sin rolle i tiltaket. Siden tiltaket 

blant annet tar sikte på å styrke barnas sosiale kompetanse gjennom aktiviteter med 

andre barn og støttende voksne, så vi flere likhetstrekk med tiltaket og 

resiliensforskning. Vi synes det derfor virket spennende å se på hvorvidt tiltaket kan 

være med på å fremme resiliens hos barna. Avtalen med Røde Kors ble dermed at vi 

først og fremst gjennom teori skulle belyse problematikken rundt barn av psykisk 

syke; slik at tiltaket Aktivitetsgruppen for barn av psykisk syke skal bli støttet opp 

under med teori med tanke på en eventuell videreføring til andre kommuner. Videre 

tok vi kontakt med Kirsti Aune som jobber som helsesøster i Trondheim kommune, 

og som har vært med på å utvikle tiltaket. Vi avtalte med henne å intervjue ansatte og 

barn som er med i tiltaket for å finne mer ut om deres erfaringer kunne knyttes opp 

mot resiliensforskning. I februar 2007 hadde vi igjen et møte med Eva Aarrestad 

Eriksen der vi avklarte formaliteter som finansiering og forventninger til samarbeidet. 
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Røde Kors tilbød seg å finansiere reisen og oppholdet i Trondheim mot at de fikk et 

eksemplar av masteroppgaven og at vi skrev en artikkel i Røde Kors Magasinet når 

oppgaven er ferdig. Videre sa Eva Aarrestad Eriksen at de kom til å bruke oppgaven i 

forbindelse med en søknad om videreføring av tiltaket til Oslo kommune.  

5.1 Aktivitetsgruppen for barn av psykisk syke foreldre 

Aktivitetsgruppen for barn av psykisk syke er et lavterskeltilbud for barn mellom 8 og 

13 år. I aktivitetsgruppen deltar 10 til 12 barn, som lever med eller har jevnlig kontakt 

med foreldre som er psykisk syke. De aller fleste barna lever kun med den psykisk 

syke forelderen, og har få andre voksne i sitt nettverk (Omvik m.fl.2004).  

Bakgrunnen for Aktivitetsgruppen for barn av psykisk syke er den nasjonale satsingen 

på kompetanseheving for kommunalt ansatte, skole, barnehage, fosterhjemsforeldre 

og andre som ser disse barna (St.prp.nr63 (1997-98)). Aktivitetsgruppen ble opprettet 

i mars 2003 av ansatte fra ulike enheter i Trondheim kommune som alle hadde tatt 

videreutdanning med fokus på barn av psykisk syke foreldre. Som en konsekvens av 

dette er gruppen tverrfaglig noe som gir større utnyttelse og samordning av ressurser 

(Larsen m.fl.1994). I Trondheim kommune er det til sammen fire aktivitetsgrupper 

fordelt på de ulike bydelene med representanter fra både enhet for Psykisk 

helsearbeid, enhet for Kultur og fritid, enhet for Helsestasjon 0-20 år og frivillige fra 

Norges Røde Kors. Det inkluderer blant annet psykiatriske sykepleiere som også 

jobber med psykisk syke foreldre i voksenpsykiatrien og helsesøstere som møter 

barna på skolen. Dette gir dem en unik mulighet til å se barna fra ulike synsvinkler, 

ved at de ulike fagpersonene i tiltaket vil legge vekt på forskjellige forhold i møte 

med barna. I tillegg korter det veien mellom de ulike hjelpeinstansene i forhold til å få 

ting gjort, og vite hvem man skal ta kontakt med hvis man må sette inn ytterligere 

tiltak hos barna.  

Frivillige fra Norges Røde Kors har siden 2005 har vært en del av tiltaket. De 

frivillige og fagpersonene utfyller hverandre med kompetanse og erfaringer på en 
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måte som kommer barna til gode. Frivillige representerer ufarlige voksne som kan 

være rollemodeller for barna. Samarbeidet mellom Trondheim kommune og Røde 

Kors bidrar til at flere barn kan få oppfølging i aktivitetsgrupper, ved at det er flere 

voksne som kan stille opp. De frivillige deltar i aktivitetsgruppen på lik linje med de 

kommunale gruppeledere, men veileder ikke barn og/eller foreldre på egenhånd 

(Omvik m.fl.2004).  

Ved at medlemmer fra enheten for Kultur og fritid er en del av tiltaket letter dette 

arbeidet i forhold til finansiering av ulike aktiviteter og disponering av steder å ha de 

ulike Aktivitetsgruppene (Omvik m.fl.2004). Videre har det bidratt til at fokuset på 

aktiviteter i arbeidet med barna har blitt styrket. Hensikten med en aktivitetsgruppe og 

ikke en ren samtalegruppe er blant annet å styrke barnas sosiale kompetanse. Sosial 

trening med jevnaldrende og voksne kan ha overføringsverdi i forhold til andre 

situasjoner i livet. Vekten på aktiviteter har fått en enda større betydning ettersom de 

har sett gode resultater av dette. Samtaler under aktiviteter kan være lettere for en del 

barn blant annet på grunn av temaenes sensitivitet, deres utviklingsnivå og 

reaksjonsmønster. I starten er det mer fokus på felles samtalestunder der man tar opp 

temaer som hvordan det er å ha en psykisk syk forelder. Dette fordi mange av barna 

tidligere ikke har fått noen form for informasjon om hva som feiler mor eller far. I 

aktivitetsgruppen legger de vekt på å øke barnas kunnskap om foreldrenes psykiske 

lidelse og normalisere barnas hverdag. I tillegg erfarer de at det er andre barn i samme 

situasjon som dem. 

Rekruttering av barn skjer gjennom Barne- og familietjenesten og Helse- og 

velferdstjenesten i bydelen i tillegg til fastlege og 2.linjetjenesten (Omvik m.fl.2004). 

Alle foreldre som har omsorgsansvaret blir kontaktet i forkant av oppstart, og det blir 

foretatt hjemmebesøk til samtlige hvor både foreldre og barn er tilstede. Foreldrene 

blir presentert med at dette er et tilbud for barn av psykisk syke foreldre. Trondheim 

kommune har ansvar for kontakt med foreldre etter behov. Dette skjer ca. 1 gang i 

måneden eller ved behov når gruppelederne bringer og henter barna. 

Aktivitetsgruppen samles et helt skoleår, med mulighet for at enkelte barn kan delta 
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en periode til hvis de ansatte ser at det er et stort behov for det. Det at gruppen varer 

over et år gir dem mulighet til å bli ordentlig kjent med barna. I tillegg tar det ofte tid 

før de ansatte kommer inn på barna og at barna føler trygghet. Videre ser man ofte at 

barnas situasjon blir verre før den blir bedre, og i mange tilfeller ser man ikke effekter 

av tiltaket før en god stund etter at det er avsluttet. Det er mye som skjer i barnas liv i 

denne perioden, blant annet kan en rekke andre tiltak skje som en konsekvens av å 

delta i Aktivitetsgruppen. I noen tilfeller kan det være nødvendig med 

omsorgsovertakelse, avlastning, økonomisk støtte, innleggelse og så videre.  

Rammen rundt tiltaket er viktig i forhold til oppmøte (Omvik m.fl.2004). Barna blir 

hentet av de ansatte enten hjemme eller på skolen. Noe som bidrar til at barna 

kommer på Aktivitetsgruppen og gir trygghet til både foreldre og barn. I tillegg starter 

hver samling med et felles måltid. Dette er viktig for at alle barna skal ha et likt 

utgangspunkt når de starter dagen. Det er varierende hvor mye de har spist før på 

dagen, og hvor ofte de er vant til å spise middag og sitte ned som en gruppe å spise. 

Et felles måltid gir en god mulighet til å blant annet øve på sosiale ferdigheter som 

turtaking og bordskikk, og å smake på ny mat. Flere av barna opplever også i tillegg 

til en økonomisk fattigdom, en sosial og kulturell fattigdom i forhold til 

fritidsaktiviteter og opplevelser. Det brukes derfor aktiviteter som fisketur, 

svømmehall og lignende for å gi barna nyttige referanser.  
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6. Metode 

Kvalitativ forskning innebærer å utforske menneskelige prosesser eller problemer i en 

virkelig setting (Postholm 2005:9). Forskeren skal være åpen for hva deltagerne gjør 

og sier, og videre løfte deres perspektiv frem. Kvalitativ undersøkelse gir mindre 

mulighet til å generalisere siden man ofte søker etter å beskrive hvordan og hvorfor 

ting forandre seg. Siden forskeren møter mennesker i en virkelig setting er det viktig å 

velge fokus, og prøve å fange kompleksiteten og helheten i det fenomenet som er 

gjenstand for undersøkelsen (Postholm 2005, Rubin & Rubin 2005).   

Vi har valgt intervju som fremgangsmåte for innsamling av data. Intervju er en av 

flere datainnsamlingsmetoder innen kvalitativ forskning. Kvalitative intervjuer er 

samtaler der forskeren forsiktig leder samtalepartneren i en utvidet diskusjon (Rubin 

& Rubin 2005).  I følge Steinar Kvale er forskningsintervju ikke en konversasjon 

mellom to likeverdige deltagere, ettersom det er forskeren som definerer og 

kontrollerer situasjonen (Kvale 2001:21). Forskeren får frem dybde og detaljer om 

forskningsemnet ved å følge opp med oppfølgningsspørsmål på svarene som blir gitt 

av den intervjuende under diskusjonen. Ved et kvalitativt intervju blir dermed hvert 

intervju unikt, siden forskeren tilpasser sine spørsmål til hva de intervjuede vet og er 

villig til å dele (Rubin & Rubin 2005). Vi har valgt å benytte oss av en halvstrukturert 

intervjuform. Kvale (2001:21) definerer halvstrukturert intervju som: ”..et intervju 

som har som mål å innhente beskrivelser av den intervjuedes livsverden, med 

henblikk på fortolkning av de beskrevne fenomenene”. Vi har utarbeidet to ulike 

intervjuguider, én til barna og én til de ansatte (jfr.vedlegg 1 og 2), som vi har delt inn 

i ulike kategorier som innholder veiledende spørsmål (jfr.6.2).  

En kvalitativ forsker blir farget av sitt eget teoretiske ståsted samtidig som forskerens 

egne erfaringer og opplevelser vil prege forskningsfokuset. Kvalitative forskere har 

med seg et sett av antagelser eller et syn på verden som styrer eller rettleder deres 

forskning (Postholm 2005). Dette gjelder også vår forskning siden vi er av den 

oppfatning at barn av psykisk syke foreldre er mer utsatt for risiko enn andre barn. 



 78 

Dette har preget utarbeidelsen av intervjuguidene både til de ansatte og barna som vi 

intervjuet. I tillegg er vi av den oppfatning at resiliensforskning er en tilnærming som 

kan bidra til å kunne gjøre disse barna bedre rustet til å takle den risikoen de lever 

under.  

6.1 Utvalg 

Intervjuer øker i troverdighet når de intervjuede har førstehånds kunnskap om 

forskningsområdet (Rubin & Rubin 2005). Vi ser kun på en liten gruppe som ikke er 

representativ for resten av befolkningen. Vi har valgt å begrense oss til å intervjue fire 

ansatte og fire barn som er med i Aktivitetsgruppen for barn av psykisk syke. Vi har 

intervjuet to gutter og to jenter i aldersgruppen 10-13 år som alle har foreldre med en 

diagnostisert psykisk lidelse. Alle barna vi har intervjuet bor sammen med en psykisk 

syk forelder. Det er de ansatte ved tiltaket som har tatt ansvar for utvelgelsen av 

hvilke barn vi skulle intervjue. De valgte ut barn de mente best mulig kunne takle en 

intervjusituasjon der de skulle bli intervjuet av noen de ikke kjente om temaet barn av 

psykisk syke. Vi sendte de ansatte informasjonsbrev om intervjuet og personvern 

godkjent av Norsk Samfunnsvitenskaplig Datatjeneste (NSD), som de i tillegg til 

muntlig informasjon videreformidlet til foreldrene ved hjemmebesøk (jfr.vedlegg 3). 

Vi mente dette var den beste måten å sikre at foreldrene fikk ordentlig informasjon 

om hva undersøkelsen dreide seg om, og at de visste hva de ga samtykke til. I 

utgangspunktet var ett av de fire barna vi skulle intervjue et barn som de ansatte 

karakteriserte som resilient, men på intervjudagen ønsket hun ikke bli intervjuet. 

Barna vi endte opp med å intervjue besto derfor av barn der det i forkant ikke var 

gjort rede for eventuelle resiliente egenskaper.  

Intervjuenes troverdighet øker når man intervjuer individer som reflekterer ulike 

perspektiver (Rubin & Rubin 2005). Vi ønsket blant annet derfor å få frem det 

tverrfaglige perspektivet til Aktivitetsgruppen (jfr.5.1). Vi intervjuet tre fagpersoner 

fra ulike enheter i Trondheim kommune og én frivilligkoordinator fra Røde Kors som 
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jobber/ har jobbet med Aktivitetsgruppen for barn av psykisk syke foreldre. Dette ga 

oss muligheten til å belyse de ulike fagperspektivene som finnes innad blant de 

ansatte og hvilket fokus de har i arbeidet med barna. De ansatte fikk i likhet med 

foreldrene et informasjonsbrev i forkant av intervjuet (jfr.vedlegg 4), der de ble 

informert om sine rettigheter og undersøkelsen. I tillegg fikk de tilsendt 

intervjuguiden noen uker før intervjuet fant sted. Informantenes barkgrunn vil bli 

nærmere presentert i kapittel 7. 

6.2 Utarbeiding av intervjuguider 

I et kvalitativt forskningsintervju utvikler man en intervjuguide der hovedspørsmålene 

blir angitt. Hovedspørsmålene er veiledende og det gis rom for at intervjueren 

tilpasser, utdyper og improviserer nye spørsmål ut fra konteksten og den intervjuede 

(Eide & Winger 2003). Det er mange ulike tilnærmingsmåter til kvalitative intervjuer 

definert ut fra hvor snevre og brede spørsmålene er (Rubin & Rubin 2005). 

Vi utformet i våre intervjuguider klare formulerte spørsmål slik at den kunne fungere 

som en huskeliste for vår egen del. Spørsmålene i intervjuguidene er laget med tanke 

på at de skal være enkle å forstå. Vi har basert spørsmålene både med utgangspunkt i 

teori, og med tanke på at vi ønsket å få tak i de intervjuedes egne erfaringer med 

Aktivitetsgruppen for barn av psykisk syke. Vi valgte å benytte oss av vide spørsmål 

til å starte med, for deretter å ha noen snevre spørsmål slik at vi fikk svar på noen mer 

bestemte områder vi var interessert i å høre om. Vi utførte to pilotintervjuer der 

hensikten var å prøve ut spørsmålene. Vi erfarte at noen av spørsmålene var lite 

relevante og det resulterte i at noen spørsmål ble omformulert og andre fjernet. 

Da vi skulle lage intervjuguiden til barna var vi opptatt av å knytte spørsmålene opp 

mot fire av beskyttelsesfaktorene vi har behandlet i teoridelen: sosial kompetanse, 

mestringsforventning, jevnaldrende og støttende voksne. Vi ønsket å se på disse 

faktorene i sammenheng med tiltaket og barnets oppfatning av sin egen hverdag. Etter 

gjennomføringen av voksenintervjuene så vi at et gjennomgangstema var 
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foreldrefungering. Dette er et tema vi syntes var såpass viktig at vi valgte å ha dette 

som en beskyttelsesfaktor i teoridelen, og diskuterer dette nærmere i kapittel 7. I 

intervjuguiden til barna har vi forsøkt å tilpasse spørsmålene til barnas utviklingsnivå 

og alder, siden det er viktig at spørsmålene er formulert på en slik måte at barna 

forstår dem (Eide & Winger 2003). Et utkast av intervjuguiden til barna ble sendt til 

de ansatte ved Aktivitetsgruppen, vi ønsket med dette å få tilbakemelding på hvorvidt 

det var noen flere temaer vi burde ta opp og om spørsmålene var godt egnet for barna.   

Foreldrenes psykiske helse er et sensitivt tema og vi valgte å ikke gå nærme inn på det 

i intervjuguiden. Også i forhold til vår problemstilling mener vi at det ikke er av stor 

relevans å gå i dybden på dette, men heller konsentrere oss om tiltakets påvirkning på 

barnets situasjon, og i forhold til de fire beskyttelsesfaktorene. Ut fra spørsmål om 

venner og fritidsinteresser ønsket vi å få et bilde av barnets sosiale kompetanse og 

forhold til jevnaldrende, og å se om dette hadde endret seg som følge av deltagelse i 

tiltaket. Vi ønsket også å stille barna spørsmål om egen oppfatning av om han/hun er 

flink på skolen og i ulike aktiviteter, med dette har vi forsøkt å operasjonalisere 

begrepet mestringsforventning. I tillegg håpet vi at vi gjennom spørsmålene ville 

kunne få et bilde av barnets og familiens sosiale nettverk, og om barnet har en 

støttende voksen enten på skolen, i tiltaket eller et annet sted som det føler en spesiell 

tillit til.  

I begynnelsen av intervjuguiden til barna har vi også utarbeidet en innledning. 

Innledningen må ses i sammenheng med de avtalene intervjueren har gjort med barnet 

og foreldrene på forhånd. Både intervjueren og den intervjuede har forventninger om 

hvordan intervjuet skal foregå. Begynnelsen på intervjuet blir gjerne sett på som en 

kritisk fase, som kan være avgjørende for om det vil bli et vellykket intervju (Eide & 

Winger 2003). I innledningen ønsket vi å avklare hva som skulle gjøres og gi barnet 

anledning til å stille spørsmål og komme med sine forventinger. I tillegg ville vi 

avklare temaer vi ville ta opp og informere om at det var lov til å hoppe over spørsmål 

hvis det var noe barnet ikke ville svare på. Vi synes det var viktig å opplyse barna om 

at det ikke var noen rette og gale svar, men at vi var ute etter barnets egne tanker om 
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tiltaket. Videre ønsket vi i innledningen å forklare at vi kom til å ta opp intervjuet 

med lydopptaker, og at dette vil bli slettet i likhet med informasjon som kunne spores 

tilbake til barnet (jfr.vedlegg 1).  

Intervjuguiden til de voksne er mindre styrt av de fire beskyttelsesfaktorene, men vi 

har vært mer opptatt av å fange opp de ansattes erfaringer med barn av psykisk syke 

foreldre, hvordan de ansatte mener de kan se effekter av tiltaket hos barna, deres rolle 

i tiltaket og eventuelle erfaringer som kan bidra til forbedring av tiltaket. I etterkant 

ser vi at de ansatte satt på en god del informasjon som ville vært nyttig for oss i 

forhold til utarbeidelsen av intervjuguidene. Dette var noe vi forsøkte å innhente, men 

på grunn av avstand og tidspress fikk vi ikke tilgang til rapporter og lignende før vi 

skulle forta intervjuene. Det ville også vært hensiktsmessig å ha skrevet ferdig 

teoridelen i forkant av utarbeidelsen, men ettersom vi måtte gjennomføre intervjuene 

når det passet for barna i forhold til skoleferier, var vi nødt til å gjennomføre disse før 

vi hadde skrevet ferdig teoridelen i oppgaven. 

6.3  Gjennomføring av intervjuene 

Alle intervjuene ble gjennomført i løpet av fem dager. Tider for intervjuene var på 

forhånd satt opp av en ansatt ved tiltaket. Forskjellen på en vanlig samtale og et 

intervju er blant annet at intervjueren er nødt til enten å skrive ned eller gjøre en form 

for opptak for senere analyse. Ved å kun notere hva de intervjuede sier kan man lett 

kutte ned på hva som blir sagt og den virkelige meningen blir borte, samtidig kan det 

være at intervjueren legger sin subjektive tolkning inn i hva som blir sagt (Rubin & 

Rubin 2005). Vi valgte derfor å ta opp alle intervjuene med digital lydopptaker, dette 

lettet arbeidet i en senere transkriberingsprosess. I tillegg skrev vi ned notater slik at 

vi fulgte ekstra godt med på hva den intervjuede sa, og noterte ned 

oppfølgingsspørsmål og hovedpunkter. For noen kan det oppleves som ubehagelig at 

intervjuet blir tatt opp med lydopptaker, mens andre vil føle en trygghet om at alt de 
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sier kommer med (Rubin & Rubin 2005). Både under voksen- og barneintervjuene 

virket det som de intervjuede syntes det gikk greit å bli tatt opp på lydopptaker. 

Voksenintervjuene ble gjennomført først, tiden vi hadde til rådighet til disse fire 

intervjuene varierte fra 1-2,5 time. Vi opplevde at alle de ansatte var sterkt engasjerte 

i tiltaket og praten gikk lett. Alle intervjuene bar preg av en hyggelig og god 

atmosfære. Ettersom vi hadde utformet spørsmålene i intervjuguiden som en 

huskeliste, ble vi etter hvert tryggere på innholdet, noe som innebar at vi gikk bort fra 

noen av spørsmålene og samtalene ble mindre styrt av intervjuguiden. Vi var begge til 

stedet under alle voksenintervjuene der én av oss hadde ansvaret for å stille spørsmål 

fra intervjuguiden, og den andre hadde ansvaret for opptak av lyd. Samtidig hadde vi 

planlagt at begge kunne stille oppfølgingsspørsmål, noe vi syntes fungerte veldig godt 

da vi som to personer hadde ulike tanker rundt temaene. Vi synes i tillegg vi fikk godt 

utbytte av å ha foretatt intervjuene sammen da vi etter hvert intervju reflekterte over 

hvordan intervjusituasjonen hadde vært.  

Tid for barneintervjuene var avsatt innenfor den tiden barna var til stede på 

Aktivitetsgruppen. Vi synes i ettertid at dette var noe uheldig da barna var slitne etter 

å ha vært på skolen en hel dag, og i tillegg var opptatt av å få tid til å være mest mulig 

sammen med de andre barna i gruppen. På grunn av at intervjuene foregikk i 

Trondheim hadde vi dessverre ikke mulighet til å gjøre om på tidspunktet eller foreta 

nye intervjuer. Vi hadde i utgangspunktet planlagt å gjennomføre intervjuene sammen 

slik vi også hadde gjort med de voksne. Etter samtaler med de ansatte før barna 

ankom Aktivitetsgruppen ble dette imidlertid forandret da det var usikkert om tiden 

strakk til, og med tanke på at gruppeledere også skulle være til stede under intervjuet. 

Det endte derfor med at vi satt i hvert vårt rom uten noen dør imellom og 

gjennomførte to intervjuer hver. Ulempen ved dette var blant annet at både barna og 

vi ble ukonsentrerte på grunn av forstyrrelser fra det andre intervjuet, i tillegg til at det 

var mye bråk fra de andre barna som befant seg i samme hus. Senere fikk vi også litt 

problemer i forhold til lydopptakene som ble av dårlig kvalitet på grunn av støy, og 

det var derfor noen steder det var svært vanskelig å høre hva som ble sagt.  
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Å skape en trygg situasjon er ekstra viktig når man skal intervjue barn. Det er viktig 

som en intervjuer å være rolig og skape en hyggelig atmosfære. Intervjuerens samspill 

med barnet påvirkes av hvordan barnet samhandler med intervjueren, men samtidig er 

det intervjueren som har ansvar for det som skjer i relasjonen, å skape et godt forhold 

og tilse at barnet har det best mulig i situasjonen. Det er viktig å ha en anerkjennende 

holdning overfor barnet, at barnet føler at det blir verdsatt, forstått og trodd slik at 

barnet får mulighet til å komme med sine egne tanker (Eide & Winger 2003). Vi 

hadde håpet at vi skulle få mer tid til å bli litt kjent med barna før intervjuene, men 

det ble det dessverre ikke tid til. Vi ble med og hentet barna og deltok under 

aktiviteter og måltidet før intervjuene startet, på denne måten fikk barna et inntrykk 

av hvem vi var, og ble mindre skeptiske til situasjonen. I starten av intervjuene 

fokuserte vi på å ufarliggjøre situasjonen og skape en trygg atmosfære ved å småprate 

litt med barnet, og bruke innledningen (jfr.vedlegg 1) som mal for å forklare hva som 

skulle foregå. Som sagt var det mye forstyrrelser under intervjuene og intervjuene 

bærer derfor preg av at vi ikke stilte så mange oppfølgingsspørsmål samt at noen av 

spørsmålene ble stilt ledende. 

6.4 Pålitelighet og gyldighet 

Pålitelighet refererer til hvorvidt undersøkelsene er konsekvent gjennomført og 

relativt stabile over tid og på tvers av forskere og metoder. Spørsmålet om 

pålitelighet, hvor godt analysen forsvarer fortolkningen, er viktig i forhold til 

analysefasen. Pålitelighet kan også svekkes i situasjoner der intervjueren og den 

intervjuede bruker språk og begreper på forskjellige måter, som for eksempel ved 

barneintervjuer (Postholm 2005). I utarbeidelsen av intervjuguidene prøvde vi å 

styrke påliteligheten ved å benytte oss av begreper som var fri for akademiske termer 

og i barneintervjuguiden tilpasse språket til deres nivå. Vi var opptatt av å forsøke 

sikre at vi og den intervjuede pratet om samme begreper. Ved barneintervjuet var i 

tillegg en ansatt som kjente barnet til stedet blant annet for å kunne gjenkjenne 

signaler hos barnet hvis det hadde problemer med å forstå hva som ble sagt. 
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Pålitelighet i forbindelse med barneintervjuer er mer et spørsmål om konsistens i det 

totale bildet som fremtrer blant annet av observasjoner av barnets kroppsspråk og 

konsentrasjon under intervjuet (Eide & Winger 2003).  

Gyldighet dreier seg om metoden undersøker det dens intensjon er å undersøke. I 

intervjuanalysene er gyldighet et spørsmål om hvor godt kategoriseringen 

representerer kategorier i den intervjuedes erfaringer. Spørsmålet om gyldighet ligger 

også i de intervjuedes utsagn, som kan være sanne eller falske (Postholm 2005). Det 

er ikke entydig og enkelt å si hva som er gyldig og ”sant” (Eide & Winger 2003). 

Spesielt i forhold til barn vil det være et spørsmål om gyldighet ved deres utsagn, der 

deres opplevelse av en situasjon ut fra en voksens perspektiv ikke alltid reflekterer 

virkeligheten. I barneintervjuer kan barn ha en tendens til å komme med motstridende 

svar i samme intervju. Det er derfor viktig at intervjueren skiller mellom deler og 

helhet i tolkningsprosessen. I tillegg er det viktig at intervjueren bruker den 

kunnskapen en har om barns utvikling og kjennskapen til barnets miljø og 

intervjusituasjonen, samtidig som intervjueren klarer å forstå og fortolke barnas 

utsagn ut fra kjennskapen en har til deres språk og uttrykksmåte. Dette kan man også 

se i forhold til voksenintervjuer der tolkningen av utsagnene kan bli altfor privat og 

personlig og opp til intervjuerens personlige vurdering (Eide & Winger 2003).  

Man trenger ikke et stort antall intervjuobjekter for å øke funnenes pålitelighet og 

gyldighet, men man må kunne vise til at de man har intervjuet representerer ulike 

synspunkter og at når man ser disse under ett gir det et bredt bilde av situasjonen 

(Rubin & Rubin 2005). Når man benytter seg av kvalitativ metode velger man 

representanter ut fra et breddeperspektiv. Det vil si personer som representerer ulike 

erfaringer, opplevelser og oppfatninger som belyser forskningsområdet fra flere 

vinkler. Dette var noe vi la mye vekt på ved utvelgelsen av de ansatte vi intervjuet 

(jfr.6.1). Med det som utgangspunkt trenger ikke utvalget å være så stort (Eide & 

Winger 2003).  I forbindelse med utvelgelsen av barn til barneintervjuene hadde vi 

ikke muligheten til å gjøre slike valg. Ved å tydelig knytte utsagnene fra de fire 

voksenintervjuene og de fire barneintervjuene opp mot teori og tidligere forskning 
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kan man sette de inn i en større sammenheng, og vurdere deres gyldighet i forhold til 

det (Eide & Winger 2003). Vi mener at intervjuene vi har gjort er med på å belyse 

tidligere teori og forskning, samtidig som det gir oss viktig kunnskap om erfaringene 

til barn og ansatte i et tiltak vi mener er med på å bedre barn av psykisk syke sin 

situasjon. Både voksne og barn svarer ofte i retningen av det de tror vi vil høre. Dette 

kan føre til at svarene fra de ulike informantene kan være preget av dette. I tillegg kan 

vår forutinntatthet og referanseramme kunne prege hvordan vi analyserer og tolker 

datamaterialet. Det er spesielt trusler og usikkerhet knyttet til analysering og tolking 

av barneintervjuene, fordi det lettere kan oppstå misforståelser i forhold til hva barnet 

har ment og om det har forstått og dermed svart på det det har blitt spurt om. Som 

nevnt tidligere var det mye støy under gjennomføringen av barneintervjuene som 

påvirket både oss som intervjuere og til en viss grad også barna vi intervjuet, dette 

kan ha vært med på å svekke påliteligheten og gyldigheten ved barneintervjuene.  

6.5 Etiske hensyn 

I kvalitative undersøkelser er det svært viktig å vise etiske hensyn til de man 

intervjuer. Etiske overveielser foretas både før, i løpet av og etter samtalene med 

deltakerne og man er forpliktet til NSD i forhold til regler for registrering, 

anonymisering og godkjenning (Eide & Winger 2003, Postholm 2005). Spesielt viktig 

er kravet om frivillig samtykke, i dette ligger blant annet at deltakeren skal få 

tilstrekkelig informasjon og rett til å trekke seg fra undersøkelsen på et hvilket som 

helst tidspunkt (Eide & Winger 2003). I og med at barna som har deltatt i vår 

undersøkelse er under 18 år sendte vi et brev til foreldrene der vi informerte om 

undersøkelsen, vår taushetsplikt og anonymisering av barnets navn og alder, samt ba 

om samtykke til å la deres barn delta i undersøkelsen. De ansatte ved 

Aktivitetsgruppen gav også barna muntlig informasjon om tiltaket. Et brev ble også 

sendt til de ansatte for skriftlig samtykke. I forhold til de ansatte ble vi nødt til å foreta 

et valg om de ansattes fulle navn skulle oppgis i oppgaven eller ikke. De ansatte ville 

gjerne stå med fullt navn, men av hensyn til barna har vi imidlertid valgt også å 
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anonymisere de voksne i oppgaven siden deres identitet lett kan spores tilbake til 

barna.   

I tillegg til de formelle kravene vil det også være viktig å vise hensyn til deltakernes 

verdier og interesser under intervjuet, på denne måten opprettholdes tillitsforholdet 

mellom partene (Postholm 2005). Blant annet kan dette innebære og skape en trygg 

atmosfære under intervjuet, gå videre til neste spørsmål dersom man merker at det 

kan oppfattes som frustrerende for den intervjuede, og forklare dersom den 

intervjuede gir uttrykk for at noe er uklart (Eide & Winger 2003). Det er også viktig å 

vise respekt overfor den intervjuede blant annet ved å ikke avbryte mens personen 

svarer, selv om historien nødvendigvis ikke er helt relevant for problemstillingen 

(Rubin & Rubin 2005). 

6.6 Tolking og analyse 

Tolknings- og analysearbeid er ikke en avgrenset del av forskningsprosessen, men en 

pågående prosess fra man begynner med innsamlingen av data til man er ferdig med å 

analysere og tolke funnene i etterkant av innsamlingen. Analysen vil farges av 

erfaringer og opplevelser eller subjektive, individuelle teorier forskeren bringer med 

seg inn i analyseprosessen. Det betyr at analysene vil preges av forskerens egne 

perspektiver (jfr.6.0). Likevel er intensjonen med kvalitative analyser at forskeren så 

langt det lar seg gjøre skal utforske datamaterialet med et åpent sinn, og prøve å se 

bort fra sine tidligere ervervede perspektiver (Postholm 2005). I tolkningsfasen er det 

viktig å være bevisst på sin egen forforståelse, vi har en referanseramme som vi tolker 

intervjuene i forhold til (Eide & Winger 2003). I vårt tilfelle vil dette være vår 

problemstilling og hva ulik teori og forskning sier om barn av psykisk syke og 

resiliens. Det vil derfor være viktig at vi er klar over blant annet vår forutinntatthet 

om hvordan det er å være barn av psykisk syke, og hvordan vi tror tiltaket fungerer 

når vi analyserer intervjuene. Dersom vi ikke er bevisst nok vår egen referanseramme, 

står vi i fare for å feiltolke og tillegge de intervjuede tanker, meninger og følelser de 
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ikke har. Å prøve å forstå den intervjuedes meninger og tanker i intervjusammenheng 

er en krevende oppgave for intervjueren, spesielt i forhold til barneintervjuer (jfr.6.4) 

(Eide & Winger 2003).  

Som forsker har man en oppfatning om hva datamaterialet innholder og hva som er 

viktig i forhold til den endelige analysen. Hukommelsen kan derimot være farget og 

selektiv, og det er derfor viktig med en nøyaktig transkribering av intervjuene. 

Analyse involverer systematisk koding og utdrag av informasjon fra transkripsjonene, 

i stedet for å lete etter ting som bekrefter de opprinnelige oppfatningene man har om 

hva resultatene kan være (Rubin & Rubin 2005). Presise transkripsjoner av intervjuer 

vil si at man tar med ord som ”eh” og ”hmm”, skriver ordene som de uttales og 

skriver ned eventuelle hendelser som forstyrret intervjuet. I de fleste tilfeller trenger 

ikke transkripsjonene å være så nøyaktige. Vi har nøyd oss med å ta med noen ord 

som ”eh” og ”hmm” for å indikere stemningen i intervjuet. I følge Herbert J. Rubin og 

Irene S. Rubin trenger man kun å transkribere så detaljert som man har tenkt til å 

analysere, og bare inkludere informasjon man mener vil kunne påvirke tolkningen 

(Rubin & Rubin 2005). Vi har gitt de intervjuedes utsagn en mer skriftelig form og 

skrevet om dialektuttrykk. Dette har vi gjort for at den intervjuedes mening skal 

komme tydeligere frem. Vi har også foretatt noen mindre justeringer i fremstillingen 

for å dekke over mulige identifiserbare data. Navnene til alle de intervjuede og 

eventuelt personer nevnt i intervjuene er erstattet med fiktive navn.  

I analysen blir utsagn fra de ulike intervjuene delt inn i forskjellige kategorier som 

gjør at man kan sammenligne de ulike intervjuene med hverandre, samt foreliggende 

teori og forskning (Rubin & Rubin 2005). Vi har kategorisert svarene ut fra de fem 

beskyttelsesfaktorene vi omhandlet i kapittel 4, og i kategorien barn av psykisk syke 

som samsvarer med temaer som blir behandlet i kapittel 2. Dette for å lettere kunne se 

funn fra intervjuene opp mot tidligere presentert teori og forskning. I tillegg kommer 

vi til trekke inn andre temaer som ble lagt vekt på under intervjuene med de ansatte 

som vi mener også er av relevans for problemstillingen: behovet for informasjon og 

kunnskap, og andre erfaringer og de ansattes tanker om forbedringsmomenter. 
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Kategoriene vi vil dele analyse og diskusjon av funn inn i er: barn av psykisk syke 

foreldre, sosial kompetanse og jevnaldrende, mestringsforventning, foreldrefungering, 

støttende voksne, behovet for informasjon og kunnskap, og andre erfaringer og de 

ansattes tanker om forbedringsmomenter. I kategorien barn av psykisk syke vil vi se 

nærmere på hva funn fra intervjuene sier sett i forhold til teori og forskning presentert 

i kapittel 2. Vi har valgt å plassere beskyttelsesfaktorene sosial kompetanse og 

jevnaldrende i samme kategori fordi utsagnene fra intervjuene gjør det vanskelig å 

skille disse to temaene fra hverandre. Videre viste intervjuene med de ansatte og 

barna at barn av psykisk syke har et sterkt behov for informasjon og økt kunnskap om 

foreldrenes lidelse og situasjonen de er i. Vi ønsket derfor å ta vare på disse ytringene 

ved å plassere de i en egen kategori.  

Til slutt vil vi gå igjennom de ansattes erfaringer og tanker om forebedringsmomenter 

fra Aktivitetsgruppen for barn av psykisk syke. Denne kategorien vil blant annet 

trekke frem en del erfaringer de ansatte har gjort seg med Aktivitetsgruppen som ikke 

i tilstrekkelig grad har kommet frem av de foregående kategoriene, og tanker om 

eventuelle forbedringsmomenter. Vi synes denne kategorien er viktig fordi vi her har 

mulighet til å vise til konkrete funn som stryker betydningen av et tiltaket rettet 

direkte mot barn av psykisk syke, og med tanke på eventuell videreføring av tiltaket 

til andre kommuner.  

Vi vil i hovedsak konsentrere analysen rundt voksenintervjuene, og mer trekke frem 

barneintervjuene som eksempler på hva de ansatte viser til i sine utsagn. Dette fordi vi 

mener at gjennomføringen og situasjonen rundt barneintervjuene (jfr.6.3) førte til at 

materialet ikke innholder nok informasjon til å bruke intervjuene på lik linje som 

voksenintervjuene. Vi vil derfor i kapittel 7 trekke frem sitater hovedsakelig fra de 

ansatte for å belyse og dokumentere funnene, men supplere med eksempler fra 

barneintervjuene. I noen tilfeller vil det i tillegg være aktuelt å benytte oss av utsagn 

fra barna for å få frem barnas erfaringer, uten at dette vil bli knyttet direkte opp mot 

utsagn fra de voksne. Det har vært viktig for oss å ivareta det fenomenologiske 

aspektet gjennom sitatbruk og fortolkningen i lys av teori og tidligere empiri gjennom 
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både de forhåndsbestemte og ikke forhåndsbestemte kategoriene. Gjennom sitater og 

meningsfortetning av utsagn fra de ansatte og barna søker vi å ta vare på deres 

fenomenologiske perspektiver (Postholm 2005).   
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7. Analyse og diskusjon av funn 

I dette kapittelet vil vi analysere og diskutere funn fra intervjuene opp mot teori og 

forskning vi har beskrevet tidligere i oppgaven (jfr.6.6). Vi har som nevnt i kapittel 6 

gitt både de ansatte og barna fiktive navn samt eventuelt andre som blir nevnt i 

intervjuene. Barna har fått navnene: Lise, Jonas, Anette og David, mens de ansatte har 

vi kalt: Mats, Kristine, Maria og Gina. Av hensyn til barnas anonymitet velger vi å 

ikke gi en nærmere beskrivelse av deres bakgrunn. 

Mats jobber i enheten for Psykisk helsearbeid, og er utdannet psykiatrisk sykepleier 

med videreutdanning blant annet innen kognitiv terapi. Han har lang erfaring med å 

jobbe med psykisk syke foreldre, og har i likhet med Kristine og Maria deltatt på 

videreutdanningen barn av psykisk syke. Kristine fra enhet for Kultur og fritid har 

lang erfaring med arbeid med barn og ungdom som har en vanskelig bakgrunn, alt fra 

fritidsklubber til utekontakt. Kristine er den av de voksne som har ansvaret for å 

ordne ulike aktiviteter og eventuell finansiering av disse. Maria jobber i enhet for 

Helsestasjon 0-20 år og er utdannet helsesøster. Hun har erfaring fra oppsøkende 

arbeid i ungdomsmiljøer med fokus på psykososiale problematikk. Gina er tidligere 

frivilligkoordinator for Norges Røde Kors. Hun har ingen formell fagutdannelse innen 

barn og unge eller psykisk helse, men har mye erfaring med arbeid med mennesker og 

frivillighets arbeid blant annet på Krisesentre, og i styret i barnevernet.  

7.1 Barn av psykisk syke 

Av det som er beskrevet innen kategorien barn av psykisk syke er det spesielt 

utviklingspsykopatologi og overlevelsesstrategier som blir lagt størst vekt på av de 

ansatte.  
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Mats: Barna utvikler symptomer. Mange av dem er vi redde for at havner i 

voksenpsykiatrien. Og mange vil jo gjøre det. Helt åpenbart. Vi har noen 

veldig stygge historier, og noen det går veldig bra med.  

 

Samtlige studier (jfr.2.0) viser at barn av psykisk syke er i økt risiko for å utvikle 

psykopatologi. I tillegg viser dette utsagnet til det faktum at mange av barna klarer 

seg bedre enn hva man forventer, og viser resilient tilpasning (jfr. 4.0). Dette var noe 

alle de ansatte vi intervjuet ga uttrykk for, spesielt Mats som jobber med voksne 

psykiatriske pasienter.  

 

Mats: Ja, det ser jo jeg kanskje mer enn de andre. For eksempel når barn 

disassosierer og har en rolle i en situasjon og en annen rolle i en annen 

situasjon. I tanker og følelseslivet sitt. De kan stenge helt av, der andre barn 

skvetter, stenger de helt av. Går nesten inn i et annet jeg. Det er et alvorlig 

psykiatrisk symptom hos voksne. Du kan se tendenser til det hos noen av barna 

som har opplevd ganske mye emosjonell støy hjemmefra.  

 

Dette tyder på at det kan være likhetstrekk mellom psykiatriske symptomer hos 

voksne og psykiatriske symptomer hos barn. Dissosiering og benekting gjør det mulig 

for barn som opplever traumer å ikke huske overgrepserfaringer. De utvikler blant 

annet transelignende tilstander som karakteriseres ved tom stirring og tap av kontakt 

med omgivelsene. Når disse episodene er over går barna tilbake til hvordan de 

oppførte seg forut for episoden, som om ingenting skulle ha hendt. Som en 

konsekvens av dette er det ofte at barn som har vært utsatt for gjentatte overgrep 

husker mindre av hva som har skjedd, enn barn som har blitt utsatt for overgrep kun 

én gang (Killén 1994). 

 

Maria: Vi har ennå ikke hatt barn i gruppen vi ikke har sett symptomer hos. Da 

tenker jeg på de mest vanlige sånn som psykosomatiske reaksjoner som 

magesmerter, hodepine, dårlig matlyst i perioder eller motsatt mye matlyst i 

perioder og søvnproblemer. De beskriver det selv, spesielt søvnproblemer og 
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konsentrasjonsvansker i perioder der de kjenner at de har fokus en annen plass 

enn der de skal... 

 

Slike psykosomatiske symptomer som Maria viser til har vist seg å være vanskelig å 

måle når man har forsøkt å se på sammenhengen mellom somatiske plager og foreldre 

psykopatologi (jfr.2.2.1). Det virker som om det kan være lettere å oppdage slike 

symptomer ved samtaler og observasjon gjort av voksne som kjenner barna. Alle de 

ansatte vi intervjuet rapporterte om somatiske plager hos barna, og at dette var noe 

barna selv ga uttrykk for. Killén (1994) viser til at barn som vokser opp under 

belastende forhold ofte mangler et psykologisk språk, og formidler derfor sitt ubehag 

gjennom smertespråk og symptomer. 

Da vi spurte de ansatte om de så noen generelle trekk eller reaksjonsmønstre som 

karakteriserer barn av psykisk syke, opplevde vi at erfaringene og begrepene de 

ansatte benyttet seg av, i stor grad samsvarte med overlevelsesstrategiene til 

Wegscheider-Cruse i punkt 2.3.  

 

Maria: Det her med overlevelsesstrategier. Med helten, syndebukken og det 

glemte barnet som Kari Killén snakker om, det ser vi spor av rett og slett i alle 

barna.  

 

Syndebukken 

 

Maria: ...noen er veldig urolige som en konsekvens av det her, og har en veldig 

urolig atferd, får en masse negativ oppmerksomhet, strever med å sitte rolig, 

strever med å bli værende i situasjonen, de bare glipper unna, danser rundt 

omkring. Altså veldig urolig. Krevende unger, men de blir sett. Men de blir sett 

på det negative.  
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Dette utsagnet beskriver syndebukken, som de ansatte omtaler som barn som blant 

annet henger i taket og er svært ukonsentrerte. Syndebukken har ofte store problemer 

sosialt og faglig, og får oppmerksomhet fra sine omgivelser ved å uttrykke negativ 

atferd.  

 

Marie: Hvis du føler deg dårlig for eksempel at du har vondt i hodet eller 

magen, forteller du det til noen da? For eksempel på skolen forteller du det til 

læreren din? 

Lise: Nei, da skulker jeg. 

Marie: Skulker du? 

Lise: Jeg bare går. 

Marie: Hva gjør læreren da? 

Lise: Hun er bare slem 

Marie: På hvilken måte er hun det? 

Lise: Alle er redde henne bortsett fra meg. 

Marie: Hvorfor er ikke du redd henne da? 

Lise: Fordi jeg har ADHD, og jeg er ikke redd for å smekke henne ned. Men 

jeg har ikke gjort det ennå, men jeg kommer til å gjøre det.  

 

Lise forteller videre om at hun deler rom med lillebroren sin. Han roter på rommet, 

men det er hun som får kjeft. Hun får husarrest, mens han ikke får det. Lillebroren får 

ha overnatting hjemme og ikke hun, selv om han er yngre enn henne. Marie spør om 

hun opplever det som urettferdig, og Lise sier ja, og at derfor skal hun banke han. 

Lise er et eksempel på betegnelsen syndebukken, og dette eksemplet beskriver godt 

den sjalusien syndebukken ofte føler overfor den eventuelle positive 

oppmerksomheten søsken får.  
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Det glemte barnet 

 

Maria: Så har vi unger som reagerer med å trekke seg unna, du må lokke dem 

inn i enhver situasjon. Ta dem rett og slett fysisk i hånden når vi for eksempel 

skal sette oss ved bordet for å spise. De velger enhver situasjon til å trekke seg 

tilbake. 

 

Det glemte barnet holder seg for seg selv og unngår samspillsituasjoner (Killén 1994). 

Det er en overlevelsesstrategi det benytter både hjemme og på skolen, noe som fører 

til at de blir hengende etter både faglig og sosialt.  

 

Helten 

 

Maria: Og så har vi de kjempedyktige, som har tatt alt ansvaret hjemmet, altså 

helten, de overtar ansvaret for familiesituasjonen, for den daglige driften, 

småsøsken, gjerne for mor eller far.. Men hvis man setter seg ned og spør 

hvordan har du det, hvem er du? Så er de ikke i stand til å svare. For de 

glemmer helt seg selv.  

 

Helten forsøker å skape balanse i hjemmet ved å ta på seg en ansvarsfull rolle. I følge 

de ansatte ser de flest eksempler på helten hos barn som bor alene med den psykisk 

syke forelderen. Barnet setter sine egne behov til side og legger kontinuerlig lokk på 

sine egne følelser. Dette kan kanskje resultere i det Maria og de andre ansatte 

beskriver, nemlig at helten bruker så mye tid og krefter på å dekke over at noe er galt, 

at han/ hun glemmer seg selv. Det er med andre ord lite samsvar mellom barnets 

atferd og hvordan det føler seg, og vi vil derfor tro at det manglende samsvaret på sikt 

vil kunne føre til ytterligere problemer for barnet. Som Mats sier:  
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Mats: Blir du voksen som barn, blir du barn som voksen. 

 

De ansatte påpekte at det var kjønnsforskjeller når det gjelder forekomsten av 

overlevelsesstrategier. Flere gutter enn jenter ”henger oppe i tapetet”, og man kan se 

det mer på atferden deres enn hos jentene. Flere av jentene er stille og rolige, og gjør 

det bra på skolen. Hjemmebesøk gjort av de ansatte har vist at disse jentene har et 

enormt ansvar hjemme. De ansatte har sett flere ”løvetannbarn” blant de barna som 

har eldre søsken som kan overta litt (jfr.4.0). Det kan tyde på at barna da slipper å ta 

på seg rollen som helt, og heller kan bruke mer energi på sine egne behov.  

 

Forandringer i atferd over tid 

Vi ba de ansatte fortelle om hvorvidt de så noen forandringer i barnas atferd i løpet av 

og etter endt deltagelse i Aktivitetsgruppen.  

 

Maria: Det er ikke tvil, i starten så vi veldig mye tydeligere det her med 

mønstrene i forhold til overlevelsesstrategiene.. Underveis ser vi barna på en 

annen måte, det stille barnet kan bli sint, og det er yes! Det er like fantastisk 

det som at det sinte og aggressive barnet blir rolig og har lyst til å sitte i 

armkroken. Fordi vi trenger alle reaksjonsformene. Så vi ser etter hvert at vi 

ser mer og mer av barnet fordi de tør å bli kjent med oss. ..Vi ser endringen 

rundt juletider som regel, da begynner de å åpne seg, så begynner vi å se 

større spektre av reaksjoner og gruppen begynner å bli litt mer husvarm. På 

vårparten ser vi stort sett alltid at symptomene reduseres.  

 

Utsagn fra de ansatte viser til både reduksjon av symptomer og av 

overlevelsesstrategier. De legger vekt på å få frem ulike spektre av reaksjoner hos 

barna, det er ikke et mål at alle skal bli rolige og føyelige. I tillegg viser utsagn fra de 

ansatte at barna trenger tid på å bli trygge, og tørre å åpne seg. Dette understreker 
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betydningen av at tiltaket strekker seg over et skoleår, og at de barna som har et ekstra 

behov for det får muligheten til å være med ett år til (jfr.5.1).  

 

Kristine: Fra barn som står helt inn i kroken sånn marionetteaktig. Til at de 

har begynt å prate og le, med lyd. Det har kanskje ikke flirt med lyd siden, ja 

kanskje aldri. Det ser vi stor forskjell på. De kan bli glad og overrasket, ikke 

være så opphengt i redselen de har blitt påført av foreldrene sine når de skal 

gjøre nye ting. De er vant med at mor sier at ”åh det er farlig” og ”åh nå dør 

jeg”, alt er så farlig hele tiden. Så får de oppleve at det ikke er så farlig da.  

 

Denne tryggheten og forutsigbarheten gir barna muligheten til å oppleve at det går an 

å stole på voksne, og behovet for å bruke overlevelsesstrategiene de har innarbeidet, 

minker. Reduksjon av symptomer og bruk av overlevelsesstrategier kan blant annet 

knyttes opp mot styrking av sosial kompetanse.  

7.2 Sosial kompetanse og jevnaldrende 

Å møte andre barn som også lever med en psykisk syk forelder og fokus på lek og 

aktiviteter var noe de ansatte anså som viktig i arbeidet med barna i 

Aktivitetsgruppen. Vi fikk gjennom voksenintervjuene vite at det var flere av barna 

som deltok i den nåværende gruppen, og barn som hadde deltatt i tidligere grupper, 

som hadde få venner og et lite nettverk. I tillegg var det en del av barna som hadde 

dårlig utviklede sosiale ferdigheter.  

 

Tilknytning og sosiale ferdigheter 

Maria: Altså, det er jo evnen til å knytte seg til noen. Og har dem ikke foreldre 

de kan knytte seg til, samspille med, så tenker jeg at det er en av de mest 

alvorlige omsorgssviktssituasjonene. Men det å trene dem på å knytte seg, 

trene dem på sosialt samspill, trene dem på følelser og prate om følelser er 
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kjempeviktig. Vi ser mange ganger at verbalisering rundt følelser er veldig 

dårlig utviklet hos mange av de her barna. Det er vår erfaring. 

 

I samsvar med Marias erfaring forteller også de andre voksne om at de har opplevd at 

mange barn av psykisk syke sliter med tilknytning til andre mennesker. Mats 

fremhever også hvordan en del av barna sliter med dårlig selvbilde og det å hevde 

seg. Studier viser at et dårlig tilknytningsforhold til sine foreldre også påvirker senere 

forhold til andre mennesker, og at dette kan gå utover den emosjonelle – og sosiale 

utviklingen (jfr.4.2.1).  

 

Gina: Jeg ser at det mange av barna sliter spesielt med er det sosiale. At de får 

være sammen med andre som har det likt, det er en ny oppdagelse for dem. Så 

vi prioriterer høyt det å ha et måltid når de kommer, det ser vi er nødvendig. 

Samles rundt et bord, spise sammen med andre og sånn vanlige spisevaner og 

det sosiale rundt det er veldig viktig. 

 

Har man ikke utviklet god tilknytning til sine foreldre som liten og ikke lært gode 

sosiale ferdigheter, kan man ha vanskeligheter for å tilpasse seg sosiale regler i ulike 

kontekster og forstå andres grenser for intimsfære (jfr.4.2.1). Utsagn fra de ansatte 

viser til at mange av barna i tiltaket sliter med sosiale regler og ferdigheter. Maria 

beskriver hvordan noen barn sliter med å lese tegnene til dem de er sammen med, og 

krysser ofte både de andre barna og de ansattes intimsfære. De ansatte forteller om at 

de forsøker å jobbe med dette gjennom å ha et fokus på å sette grenser for barna, og 

trene på sosiale ferdigheter gjennom praktiske gjøremål og i lek, samtidig som de 

voksne gir barna veiledning i ulike situasjoner som bidrar til å styrke barnas sosiale 

kompetanse. Andre studier støtter også oppunder disse funnene som viser at barnets 

sosiale ferdigheter kan økes gjennom ferdighetstrening. I et oppfølgingsspørsmål til 

Mats angående hvilke personlige egenskaper han ser hos de barna som klarer seg 

bedre enn de andre barna i gruppen, svarer han at de har mye bedre sosiale antenner. 
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Mens de som flyter over alle grenser sosialt sett er de barna han er mest bekymret for. 

Dette understreker betydningen av å ha utviklet en god sosial kompetanse for å vise 

resilient tilpasning. 

 

Maria: …de kjenner at de har fokus en annen plass enn der de skal ha det, 

spesielt da i forhold til skolesituasjonen, men også i forhold til de som har 

nære og tette venner kan det bli vanskelig i perioder å ha dem for tett innpå 

seg, for de greier ikke å konsentrere seg om vennerelasjonen heller.  

 

Dette utsagnet beskriver hvordan noen barn reagerer i forhold til det å leve med en 

psykisk syk forelder. En del barn har vanskeligheter med å knytte vennskap på grunn 

av dårlige sosiale ferdigheter, mens andre synes det blir for vanskelig å ha venner tett 

innpå seg og skyver disse vekk for å beskytte både seg selv og familien (jfr.2.3). Ved 

å styrke barnas sosiale ferdigheter og fokusere på å lære barna mer hensiktsmessige 

reaksjonsmåter, vil det kunne føre til at barnas symptomer og overlevelsesstrategier 

vil bli mindre utstrakte. Gjennom samhandling med andre barn og trygge og 

forutsigbare voksne vil et barns sosiale kompetanse bli styrket, og føre til at barnet har 

en bedre forutsetning for takle vanskelige situasjoner.  

 

Vennskap 

Vi ønsket å finne ut litt om hva barna syntes et godt vennskap var, og deres forhold til 

jevnaldrende. I beskrivelsen av hva en god venn er var beskrivelsene blant barna 

ganske like som blant annet snill, omtenksom, grei og til å stole på. Lise syntes det 

var et litt vanskelig spørsmål å svare på, men med litt hjelp var det også disse 

beskrivelsene hun syntes passet godt. Lise hadde flere slike venner der hun opplevde 

vennskapet som gjensidig, og var sammen med disse også på fritiden. Hvor mange 

venner de andre barna hadde varierte imidlertid. Anette fortalte at hun har nesten 

ingen venner og at hun blir mye plaget på skolen, på fritiden likte hun å holde 
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marsvinet sitt og leke med dukkene sine, Davids vennskap er mesteparten av tiden 

knyttet til personer han møter gjennom online - spill på data. Jonas har byttet skole, 

men har nå fått noen gode venner på skolen. Det er altså stor variasjon blant barna i 

forhold til hvor mange venner de har og på kvaliteten av disse vennskapene. Dette 

kan vise til at barn av psykisk syke ikke er en homogengruppe; deres reaksjoner på 

foreldrenes psykiske sykdom, samt hvor godt den sosiale kompetansen er utviklet er 

svært forskjellig fra barn til barn (jfr.2.0). Et utdrag fra intervjuet med Anette viser 

hvordan noen barn vet hva et godt vennskap bør innebære, men som allikevel er 

usikker på om hun egentlig har en slik venn. 

 

Trine: Hvordan synes du en god venn skal være? 

Anette: Snill og omtenksom. 

Trine: Snill og omtenksom. Mmh. Er det noe mer du kan tenke deg? 

Anette: Grei. 

Trine: Har du en venn som du synes er det da?  

Anette: Jeg vet ikke jeg. Jo forresten jeg har én, hun heter Nosheela, hun 

kommer fra Irak. Men hun snakker norsk da.  

Trine: Går hun på skolen din?  

Anette: Ja, bare at hun går i D, E eller F tror jeg.  

Trine: Men på samme trinnet som deg?  

Anette: Ja.  

Trine: Pleier du å være sammen med de samme personene som du er sammen 

på skolen på fritiden også? 

Anette: Når jeg ikke er på skolen? 

Trine: Ja. 

Anette: Ingen. Da er jeg hjemme...  
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Skolen er en arena der mye av den sosiale utviklingen foregår (jfr.4.2.1, 4.4.1), hvor 

man bør støtte barnet i å utvikle sosiale ferdigheter og danne forhold til andre 

jevnaldrende. Anette gir uttrykk for at hun har lite venner og at det ikke er særlig 

hyggelig å gå på skolen. 

 

Anette: Jeg har liksom ikke så mange gode venner, også har jeg ingen venner i 

klassen.  

Trine: Hvordan liker du deg på skolen? 

Anette: Bra, men jeg blir plaget.  

Trine: Du blir plaget? 

Anette: Jeg har blitt plaget siden 1. klasse. 

 

Organisert aktivitet 

Da vi spurte de ansatte om det var noe de la spesielt vekt på i arbeidet med barn av 

psykisk syke svarte samtlige at de arbeidet med det sosiale både i forhold til enkelt 

barns sosiale ferdigheter, og i forhold til at barna skulle ha muligheter til å danne 

vennskap seg i mellom. I tillegg kunne det for enkelte barn være et mål i seg selv å få 

barnet inn i en organisert aktivitet det følte det mestret.  

 

Marie: Jobber dere med å få barna med i noen konkrete aktiviteter? 

Mats: Ja, noe. Det er noe med at en del av disse barna ikke er med i noen 

organisert aktivitet i det hele tatt, så for noen har det vært et mål å faktisk i 

løpet av dette året å delta i en organisert aktivitet, dette både for foreldre og 

barn, men de vil ikke være med for de tror ofte ikke de er noe gode. I de 

tilfellene vi har fått det til at noen er med i en organisert aktivitet når året er 

omme er det helt himmelfallent, for det følger så mye med det. Er du med på 

fotballbanen må også mamma ned å se på kampene og da treffer mamma de 

andre foreldrene, og faktisk får et lite nettverk der og da. For mange av de har 

et veldig lite nettverk. Så det skaper jo så mye annet for familien, ikke bare for 
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barnet, men for foreldrene. Det ser man jo, noen foreldre er der alltid, og noen 

er der aldri. Og de barna som absolutt burde vært der, de kommer jo ikke 

engang. Men da må man være på de arenaene å se det. Man må være villig til 

å endre seg.   

 

Forskning viser at prososiale jevnaldrende kan ha en positiv påvirkning, og gjennom 

interaksjonen med andre jevnaldrende kan barn lære seg nye sosiale ferdigheter 

(jfr.4.2.1). Det kan være mange positive sider ved å delta i aktiviteter blant annet at 

man får tilbringe tid med jevnaldrende og foreldrene får muligheten til å utvide sitt 

nettverk (jfr.4.4.2). Noen barn av psykisk syke er imidlertid ikke med på sosiale 

aktiviteter på fritiden. En del aktiviteter stiller store krav til foreldredeltakelse som for 

eksempel ved henting, bringing og deltakelse på ulike arrangementer, i tillegg til 

økonomiske midler. Dette fører til at deltakelse i organiserte aktiviteter ofte ikke skjer 

på familien og barnets eget initiativ, men som de på ulike måter bør få støtte til å ta 

del i. For å få disse barna med i aktiviteter er personer som jobber med barna nødt til å 

være villig til å delta på de ulike arenaene barnet og familien er en del av, og også på 

eventuelle nye arenaer.  

 

Marie: Hva er det du liker å gjøre på fritiden din, når du ikke er på skolen?  

Lise: Være sammen med venner, og… 

Marie: mmh 

Marie: Deltar du i noen form for aktivitet? Som for eksempel fotball eller..? 

Lise: Jeg var med på fotball, men så fikk jeg ikke lov av mamma. 

Marie: Skulle du ønske at du kunne fortsette der? 

Lise: Eh.. ja. 

 

Vi har ikke behandlet organiserte aktiviteter som et eget punkt i teoridelen, men ser at 

dette er noe barn av psykisk syke kan dra god nytte av. Aktiviteter på fritiden, da 
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spesielt der barna møter andre jevnaldrende og må forholde seg til sosiale regler, kan 

være med på å styrke alle beskyttelsesfaktorene vi har omhandlet (jfr.4.0). For å bidra 

til en positiv utvikling av sosial kompetanse og forhold til jevnaldrende er det viktig 

at forholdene blir lagt til rette for det enkelte barn. Blant annet ved å gi de voksne som 

driver aktiviteten informasjon om barnets situasjon, og råd om hvordan de kan 

inkludere barnet kan det bidra til at de voksne blir bevisst sitt ansvar og rolle som en 

støttende voksen (jfr.4.4.2).  

 

Vennskap i Aktivititetsgruppen 

Alle barna svarte at de hadde fått flere venner etter at de ble med i Aktivitetsgruppen. 

Noen av barna hadde fått flere venner innad i gruppen og andre hadde også merket at 

de hadde fått flere venner utenfor gruppen, som på skolen og i nabolaget. Både når vi 

spurte de ansatte om hva de jobbet konkret med i forhold til barn av psykisk syke, og 

hvilke resultater de hadde sett hos barna ble sosial kompetanse og vennskap trukket 

frem. 

 

Marie: Hvilke resultater ser du at tiltaket har gitt hos barn som har 

deltatt i tidligere grupper? 

Kristine: Vi har sett at de har blitt mye tryggere, de har ordnet seg et 

nettverk, de har fått venner/venninner, de har begynt å gjøre ting 

sammen på fritiden. 

 

Noen av barna vi intervjuet ga imidlertid uttrykk for at de gjerne skulle sett venner fra 

Aktivitetsgruppen mer på fritiden, men det kunne virke som de var usikre på hvordan 

de skulle gjennomføre dette. Det er viktig å fange opp barnas erfaringer og dra dette 

med i et videre arbeid. Og derfor kunne dette kanskje hatt et enda større fokus fra de 

ansattes side. De ansatte har som mål å jobbe med barnas sosiale kompetanse og 

nettverk med andre jevnaldrende, men det ser ut til at resultatet av dette ikke strekker 
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seg utover tiden de er i gruppen. Nettverket barna danner med andre jevnaldrende kan 

ha stor positiv verdi (jfr.4.4.1). Intervjuene med barna kan tyde på at de trenger hjelp 

av de ansatte til å videreføre vennskap de knytter til de andre barna, til også å være en 

del av barnets nettverk utenfor Aktivitetsgruppen. For at vennskap barna knytter seg i 

mellom skal bidra til en positiv utvikling, er det avhengig av at de jevnaldrende et 

barn knytter seg til er prososiale. Dette må tas i betraktning dersom de ansatte skal 

støtte oppunder vennskap også utenfor Aktivitetsgruppen. I tillegg vil den geografiske 

avstanden ha noe å si for om barna enkelt kan opprettholde kontakten.   

 

Marie: Har du fått noen nye venner i aktivitetsgruppen?  

Jonas: Ja 

Marie: Er dere sammen utenfor gruppen da? 

Jonas: Nei 

Marie: Skulle du ønske det? 

Jonas: Jeg har fått nummeret til noen og noen i familien til en i gruppa er 

naboen min. 

Marie: Skulle du ønske at dere kunne finne på mer utenom gruppen? 

Jonas: Ja, men vet ikke hva 

 

Gjennom intervjuene med de ansatte har vi fått kjennskap til at barna i 

Aktivitetsgruppen sliter ekstra med det sosiale. I tiltaket jobber de derfor spesielt med 

sosiale regler og ferdigheter, og tilknytning til andre barn og voksne. Noen av barna 

synes å ta særlig nytte av å delta i aktiviteter der de kan møte andre prososiale 

jevnaldrende, og få en interesse utenfor hjemmet, i tillegg til at det kan utvide 

foreldrenes nettverk. Betydningen av å utvikle av god sosial kompetanse og 

tilknytning til andre personer understrekes i resiliensforskningen. Til slutt i denne 

kategorien har vi trukket frem barnas erfaringer med vennskap i ulike arenaer, alle 
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fire fortalte at de har fått venner i gruppen og ga uttrykk for at de ønsket å ha mer 

kontakt med de nye vennene sine også utenfor tiltaket. 

7.3 Mestringsforventing 

Annen forskning har vist at høy mestringsforventning kjennetegner resiliente barn. En 

høy mestringsforventning er fordelaktig i møte med risiko, og gjør barn bedre rustet 

til å takle vanskelige situasjoner. I Aktivitetsgruppen fokuserer de på å gi barna 

mulighet til å oppleve mestringssituasjoner; mestringserfaringer er den 

informasjonskilden som påvirker utviklingen av mestringsforvetningen mest 

(jfr.4.2.2).  

 

Kristine: ...Ofte har alle barna her noe de er veldig gode på, men som de ikke 

klarer å vise. Så det å få frem det de er gode på, for eksempel gjennom kunst. I 

år har vi hatt fire kunstnere her som har hatt kunstprosjekt med barna...Eller 

ved å hjelpe dem inn i vanlig organisert idrett sånn at de kan fortsette med det 

på egenhånd. Vi kan være en start. For det første at så mange barn samles, 

mange av de kaller det for klubben. Og da samles de på torsdagsklubben, og 

de har ofte ikke vært med på noen sånne fritidsaktiviteter. Vi kan godt kalle det 

det. Det er en startsprosess, at de er med på denne gruppen her i begynnelsen.  

 

Mange av barna føler at det ikke er noe de er gode i, og vil derfor ikke være med på 

noen aktiviteter. Dette kan man se i sammenheng med lav mestringsforventning. Lav 

mestringsforventning hindrer dem i å få den mestringserfaringen de trenger for å 

bedre mestringsforventningen sin. Voksne har derfor en viktig rolle med å 

tilrettelegge for slike erfaringer. 

 

Maria: ...Og den mest stille jenta som vi brukte et halvt år på og i det hele tatt 

se mimikk på.. hun var øverst i klatreveggen. Sånn at de har sine sider, men de 

får aldri vist dem frem hvis vi bare sitter og prater. Så det å gi dem 

mestringsmuligheter, og gi dem opplevelser.  
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Vi spurte barna om hvordan de opplevde sine egne prestasjoner på skolen. Lise og 

Jonas gir to ulike eksempler på mestringsforventning.  

 

Marie: Synes du at du er flink på skolen, sånn passe flink eller ikke flink? 

Jonas: Litt forskjellig 

Marie: Er det litt forskjellig i forhold til hvilke fag det er? 

Jonas: Jaa.. matte er faget jeg liker. Men ikke engelsk. 

Marie: Er det noe du har blitt flinkere til i løpet av skoleåret? 

Jonas: Ja, alt. 

 

Jonas gir inntrykk av å ha en relativt realistisk oppfatning av sin egen mestring, og det 

virker som han til tider kan kjennetegnes ved høy mestringsforventning.  

 

Marie: Hvordan synes du at du er på skolen, sånn passe...? 

Lise: Ikke flink  

Marie: Ikke flink, i de ulike fagene...?  

Lise: Jeg er bare ikke flink. Lærerne sier at jeg er flink og at jeg lærer fort da, 

men jeg skjønner ingenting.  

Marie: Hmm, så du er ikke enig med lærerne, så det er ingen fag du synes du 

er flinkere i enn andre fag? 

Lise: Engelsk. 

Marie: Er det noe du skulle ønske du var flinkere i? 

Lise: Nei 
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Lise synes å ha mindre tro på sin egen mestring, og hennes oppfatning av sine egne 

prestasjoner stemmer ikke overens med lærernes oppfatning. Det er her viktig å minne 

om vansker forbundet med å tolke utsagn fra barneintervjuer (jfr.6.4). Utsagnet fra 

Lise trenger ikke nødvendigvis gi uttrykk for at hun har en lav mestringsforventing, 

det kan også være et tegn på at hun ikke liker å snakke om sine egne prestasjoner. 

Barn av psykisk syke kan ofte ha problemer både faglig og sosialt, og skolen kan 

derfor bli en arena for kontinuerlig nederlag (jfr.4.2.2). De bruker mye energi på å 

skjule at noe er galt hjemme, noe som kan bidra til at de ikke har nok overskudd til 

fokusere på å gjøre det bra på skolen og selv ta initiativ til å oppleve mestring. 

Aktivitetsgruppen blir sannsynligvis over tid en arena der barna ikke trenger å bruke 

energi på skjule hjemmeforholdene, og får lov til å slappe av og være barn. Etter hvert 

som barna blir trygge vil de også i større grad åpne seg opp for mestringsopplevelser. 

Mange av barna i Aktivitetsgruppen har ikke hatt så mange slike opplevelser 

hjemmefra. De ansatte trekker frem ulike eksempler på hvorfor det er sånn; blant 

annet symptomer ved foreldrenes lidelse gjør at de blir engstelig for hva som kan skje, 

noe de ofte formidler til barna og som kan føre til at barna selv blir redde for å prøve 

nye ting. I tillegg har ofte ikke foreldrene overskudd til å ta med barna på ulike 

aktiviteter som kan fremme mestring, og i mange tilfeller ha problemer med å 

modellere effektive handlinger og verbalt overtale barnet om barnets egen effektivitet. 

Slike observasjoner gjort av de ansatte støtter opp under at foreldreferdigheter som 

kan være avgjørende for at barn skal utvikle en høy mestringsforventning, er 

mangelfulle hos psykisk syke foreldre (jfr.4.2.2). Vi kommer nærmere inn på hva 

intervjuene med de ansatte viser om psykisk syke foreldres foreldreferdigheter når vi 

ser intervjuene i sammenheng med foreldrefungering (jfr.7.4).  

Som nevnt i punkt 7.2, kan organisert idrett være med på å styrke barnas 

mestringsforventing; men dette vil i stor grad være avhengig av voksnes evne til å 

tilrettelegge situasjonen slik at barna får mulighet til å oppleve mestring (jfr.4.2.2).  
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Mats: Vi har fått inn en i organisert idrett nå, og han er stolt som en hane. Helt 

annen atferd. Det var sånn at han kunne gå over grensen og ble nesten 

tvangspreget, og var ikke god i noen ting. Tvangspregede barn, mister de noe, 

så raser hele verden sammen og de klarer ikke ta seg inn. Dagen etter gnager 

de fortsatt på samme ting. Fått han inn i organisert idrett, opplever at jøss det 

her klarer jeg, det er en ny gutt. Da kjenner nesten ikke moren igjen gutten sin. 

Bare på sånne enkle ting. Det er sikkert litt andre ting å jobbe med også, men 

denne forandringen er veldig tydelig. Og det ser du på hele atferden, og smilet 

hans også. Han har vært med litt lenger enn bare denne ene gruppen.  

 

Dette eksemplet illustrerer hvordan ting som i utgangspunktet kan karakteriseres som 

enkle har en stor effekt på flere områder i barns liv. Ved at barn opplever mestring, og 

får tro på at en selv klarer noe og er flink, gjør det noe med hele barnet. Blir denne 

erfaringen tatt vare på kan den ha overføringsverdi på andre områder i barnets liv. 

Barn med høy mestringsforventning har en tendens til å tolke krav og problemer mer 

som utfordringer enn trusler eller subjektive ukontrollerbare hendelser (jfr.4.2.2). 

Klarer man å styrke barnas mestringsforventning kan det tyde på at man også vil se 

forandring i deres reaksjonsmønstre og eventuelle symptomer (jfr.2.0). 

7.4 Foreldrefungering 

Vi var interessert i finne ut mer om eventuelle symptomer de ansatte observerte hos 

barna som en konsekvens av dårlig foreldrefungering. 

 

Maria: Her har vi hele spekteret. Vi har hatt fra de sykeste, som går til 

kontinuerlig behandling og er kronisk syke. Også har vi de som har hatt 

problemer tidligere og er egentlig kvitt dem nå, men hvor de ikke har fått 

oppklart det nok i familien, ikke sortert hva de er ferdig med, hvor vi er nå og. 

Altså mellom foreldrene og barna, som gjør at barna går rundt og har 

symptomer, har endel reaksjoner, har en utrygghet. Og også foreldrene, fordi 

mister du litt av foreldrefunksjonene så må du på en måte lære deg opp igjen og 

fungere igjen. Du må lære deg å sette grenser, og systemer i hverdagen for å få 

barna på skolen, middag og så videre. Og noen er i arbeidstiltak, litt dagtilbud, 

litt arbeidstrening. Men de er færreste er i full jobb.  
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Psykisk syke foreldre trenger i mange tilfeller veiledning i hvordan å være en god 

forelder (jfr.4.3.1). Maria forteller videre at foreldrene kan det teoretiske, men de 

strever med å utøve det i handling, noe barna merker. Hvis man er deprimert og bare 

ligger på sofaen, hjelper det ikke hvor gode intensjoner en har om å være en god 

forelder, for man har ikke overskuddet til å klare det.  

 

Maria: Moren som har prøvd å skjule at hun er schizofren med stor 

angstproblematikk, og i tillegg hallusinerer. Ja, hvordan skal du kunne greie å 

ivareta virkelighetsbildet, oppdragelsen og samspillet med barna dine hvis de 

ikke vet at du innimellom ikke er helt på nett.  

 

Symptomer ved foreldrenes psykiske lidelse kan påvirke deres virkelighetsbilde og 

dermed også barnas virkelighetsbilde. Barnas hverdag kan bli påvirket av foreldrenes 

psykiske lidelse blant annet ved frykt som foreldrene fører videre til barna, og 

handlinger som får konsekvenser for dagliglivet. Vi kommer nærmere inn på dette 

under punkt 7.6 behovet for informasjon og kunnskap . 

 

Trine: Pleier du å være sammen med noen på fritiden? 

Anette: Ingen. Da er jeg bare hjemme. Ja for jeg får ikke lov, eller jeg får lov 

til å gå ut, men jeg tør nesten ikke. Fordi at etter det var en gutt som krasjet 

inni bilen til mamma. Eller mamma kjørte veldig sakte så kom han i full fart på 

feil side av veien i en sving da.  

 

De ansattes erfaring er uten unntak at alle foreldrene er veldig opptatt av at det skal gå 

bra med barna. Så samarbeidet med foreldrene har aldri vært noe problem. 

Forskningsprosjektet til Mevik og Trymbo støtter også opp under dette. Foreldrene ga 
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der uttrykk for at de var bekymret for barna sine, og at de ønsket hjelp til å være en 

god forelder (Mevik & Trymbo 2002).  

 

Kristine: Vi sier til foreldrene at vi vet du gjør ditt absolutt beste du kan for 

barnet ditt, og at du er råglad i barnet ditt. Det ser vi jo, ikke noe problem det, 

men det blir ikke helt bra nok nå. Derfor må du ha noe hjelp. Hvis du sier det 

på den måten blir det mer takknemlig. Vi har jo hatt litt disputter, men det har 

jo bestandig ordnet seg.  

 

Med en slik holdning har de ansatte erfart at foreldrene lettere aksepterer dem som 

støttende voksne som kan hjelpe både dem og barna deres. I den grad de ansatte 

opplevde problemer i samarbeidet med foreldrene var dette som regel knyttet til 

symptomene ved foreldrenes lidelse. Det er noe de ansatte fort merker ved å snakke 

med de i samtalene de har i forkant av barnas deltagelse i Aktivitetsgruppen, og 

underveis. De ansatte opplever at foreldrene synes det er godt at noen tar barna deres 

med på noe, og mange foreslår aktiviteter de vil at de ansatte skal ta med barna på. 

Men det er flere tilfeller der de ansatte må henvise barna videre til barnevernet for 

ytterligere tiltak som for eksempel mer konkret foreldreveiledning, besøkshjem eller 

omsorgsovertagelse. I de tilfellene barnevernet har vurdert at foreldrene fortsatt skal 

ha ansvaret for barna sine er de ansatte opptatt av å gi foreldrene dette ansvaret. 

 

Maria: Selv om du har en psykisk sykdom så er det du som har ansvar for ditt 

barn. Har du ikke lenger ansvaret for ditt barn så er det barnevernet som har 

kommet inn og bestemt det. Det skal være så tydelig at det er foreldrene som 

har ansvaret, og da må vi være flinke til å gi foreldrene informasjon om det. 

Både på det som er bra, og det som er ikke er bra. 

 

Skal skolen ha beskjed om noe så kan de ansatte være med å bistå foreldrene, men det 

foreldrene som skal ivareta den kommunikasjonen til vanlig. Det er viktig at man 
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erkjenner den psykisk syke som forelder (Mevik & Trymbo 2002). Pasienter i 

voksenpsykiatrien rapporterer om at det å være foreldre er en viktig del av dem, men 

som ikke blir lagt vekt på i behandlingen. Mange føler derfor et stort behov for å prate 

om forelderrollen som psykisk syk, men føler ikke at det er rom for det. Blant barna i 

Aktivitetsgruppen levde flesteparten kun sammen med en psykisk syk mor. Som ved 

andre skilsmisser er det ofte slik at det er mor som får omsorgsansvaret. Når moren er 

den syke, vil vurderingen ofte gå ut på at det å ha barna vil fungere positivt for henne 

(Glistrup 2004).  

 

Mats: Som en konsekvens av ekstrem vold har disse mødrene blitt relativt 

frynsete i nervene, og utviklet angstproblematikk og for så vidt også psykisk 

sykdom.  

Marie: Bor de fortsatt sammen med den voldelige ektefellen? 

Mats: Nei, de vi har nå bor bare med mor. 

Trine: Er det noen som fortsatt har kontakt med den faren som har vært 

voldelig? 

Mats: Nei, eller den ene familien har det vel litt. Men mer rettslig kontakt. 

Fordi far sloss for å få barna tilbake. I andre familier er det null kontakt etter 

lange fengselsstraffer etter det som er gjort.  

Marie: Så det er ganske alvorlige forhold da? 

Mats: Ja, vi har hatt barn som har blitt knivstukket av sin egen far.  

Marie: Så det er ikke bare vold mot mor, men de har opplevd det direkte selv 

også? 

Mats: Ja, blant de yngste er det barn som har opplevd å få en pistol rettet mot 

tinningen. Det er klart at det setter spor.  

  

Flere av barna i tiltaket har levd under kumulativ risiko (jfr.3.0), og der vold er en 

risikofaktor som gikk igjen i mange av tilfellene. I mange tilfeller har vold bidratt til 

psykiske problemer hos mødrene. Det at vold og misbruk kan være en gjeldende 
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faktor i familier med psykisk sykdom, kan være med på å avgjøre at den psykisk syke 

moren får omsorgsansvaret for barna og at de ikke har noe kontakt med faren. I de 

tilfellene der foreldrene fortsatt er sammen ser man at den friskes foreldrefungering 

også svekkes. Psykisk sykdom kan være en stor belastning for et ekteskap (Glistrup 

2004). Ettersom den ”friske forelderen” ofte har blitt trukket inn i partneres 

symptomer, preges han/hun av det, og er dermed ikke i stand til å ivareta og støtte 

barnet på en tilfredsstillende måte. Det vil derfor være viktig å gi støtte og hjelp også 

til den friske forelderen slik at han/hun kan fungere positivt for barnet. I mange 

tilfeller kan det være bedre for barnet at foreldrene flytter fra hverandre slik at den 

friske forelderen kun trenger å konsentrere seg om å være foreldre, og ikke kjæreste 

og ektefelle.   

 

Maria: Vi får jo se hvordan det er hjemme. Noen er grenseløse, det handler om 

rot og kaos i hjemmet. Så det er klart at i de familiene velger vi å ha en mye 

tettere kontakt, der vi følger barna helt inn og for eksempel prater litt med 

foreldrene.  

 

Den tette kontakten med hjemmet som Maria og de andre ansatte refererer til er noe 

som er med på å styrke tiltaket. Ved en tett kontakt med hjemmet har de ansatte 

muligheten til å vurdere foreldrenes generelle foreldrefungering, og hvordan den kan 

variere i perioder. I tillegg ser de ansatte tegn på svekket foreldrefungering gjennom 

observasjon og symptomer hos barna.  

 

Maria: ..Vi ser det mye på hygienen, det her med grenser, grenser for egen del, 

når de mister den. Grenser for hygiene, hvor det er skitt og lort, fett hår og 

fæle og skitne tenner, altså den personlige hygienen. Eller når de sitter i 

matsituasjonen, de har ikke grenser der.  
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Dette er tegn man legger fort merke til, og som lettere kan bedres med veiledning. Det 

som er mer bekymringsverdig er imidlertid manglende grensesetting og 

affektregulering.  Dette er noe de ansatte ser tendenser til i de fleste av familiene.  

 

Mats: Det er noen som ikke har hatt grenser hjemme, det er ikke noen grenser. 

De har ikke noen affektregulering. Det ser vi jo mye etter. Veldig hyggelig når 

folk har det artig. Men å si til noen som ikke har noen affektregulator hjemme, 

at er nok er nok, de stopper ikke. ...de har ikke hatt noen til å lære seg det, men 

noen har det. 

 

I tillegg viser utsagn fra barna indirekte til foreldrenes fungering. Barnas utsagn 

stemmer overens med det bildet de ansatte har gitt oss av de ulike foreldrenes 

fungering.  

 

Marie: Vekker du deg selv når du står opp? 

Lise: Ja, og så er det så mye bråk om morgen, og.. 

Marie: Hvem er det bråk med da? 

Lise: Alle 

 

Morgensituasjonen i Lises familie kan se ut til å bære preg av lite struktur. Lise ga 

videre uttrykk for at det er mye krangling i familien, og at samspillet mellom mor og 

barn er dårlig. Mors psykiske lidelse kan bidra til at hun ikke klarer å skape den 

forutsigbare hverdagen familien trenger, noe som kan stemme overens med det Lise 

gir uttrykk for.  

 

Jonas: Fisking er hobbyen miinnn! 

Marie: Og ja, fisker du mye? 



 113 

Jonas: Ja, men ikke om vinteren. 

Marie: Hvem er det du fisker sammen med? 

Jonas: Pappa....og mamma. 

  

Jonas sin hjemmesituasjon har bedret seg betraktelig i løpet av tiden han har vært med 

i tiltaket. Mor og far har flyttet fra hverandre noe som har ført at de klarer å 

samarbeide bedre, og at far som den friske forelderen kan fungere som en god støtte i 

mors dårlige perioder. Det kan se ut til at foreldrene klarer å legge tilrette for positive 

stunder og mestringsopplevelser for Jonas, som kan være med på å styrke 

mestringsforventningen hans. Jonas var den av barna vi intervjuet som virket som 

hadde høyest mestringsforventning sosialt og faglig. Intervjuene med de ansatte tyder 

på at tiltaket bidrar til støtte til foreldrefungering og har en nødvendig 

avlastningsfunksjon for foreldrene. Videre støtter erfaringene til de ansatte og utsagn 

fra barna oppunder behovet for styrking av foreldrefungering hos psykisk syke 

foreldre.  

7.5 Støttende voksne 

Vi var interessert i å høre de ansattes tanker om deres rolle i tiltaket, og i forhold til 

det å være en støttende voksen for barna. I flere av intervjuene med de ansatte ble 

betydningen av det å være en stabil og trygg voksen for barna, og sette grenser for 

dem vektlagt.  

 

Maria: ..Det handler om at vi er veldig bevisst på at vi ikke skal gå inn og 

overta noe som helst som voksenperson. Det er veldig lett å prøve å gå inn å 

kompensere for ting som ikke er bra nok. Som vi opplever ikke er bra nok, selv 

om det kanskje er greit nok. Sånn at det å være bevisst sin rolle, at du skal 

være en trygg voksenperson, men du kan ikke bli så nære at de blir avhengig 

av deg. Det må vi tenke på allerede fra dag én. Det er jo derfor vi prøver å 
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være så bevisst bruken av foreldre. ”Jeg kan ikke ta den avgjørelsen for deg, 

det må vi spørre mammaen eller pappaen din om”. 

 

Maria var veldig opptatt av at det var viktig å være bevisst ansvaret man har overfor 

barna ved å være en trygg og støttende voksenperson, samtidig som hun syntes det var 

viktig at man ikke blir så nære og overtar foreldrenes ansvar. Dette forsøkte de å løse 

blant annet ved å gå to og to ansatte på hjemmebesøk, slik at den nære kontakten med 

familien ikke kun lå på én person. Kristine fremhevet betydningen av hvordan hun 

som en trygg voksenperson kunne være en støtte for barnet på ulike arenaer: 

 

Kristine: ..Vi blir på en måte et nettverk til barna, de kjenner oss. Sånn som jeg 

jobber jo i Kulturenheten, så jeg treffer dem jo også på andre arenaer. For 

eksempel fritidsklubber vi har i vinterferien, da treffer jeg mange av barna her. 

Det er veldig tydelig at de synes det er veldig all right fordi de er så trygge på 

meg, for de kjenner meg så godt, uten at jeg utleverer dem. Det er de som 

bestemmer.  

 

Et støttende nettverk 

Et støttende nettverks beskyttende faktor og positive påvirkning har fått solid støtte i 

forskning (jfr.4.4.2). Barn som lever i en vanskelig situasjon kan ofte benytte seg av 

voksne i sitt nettverk for å søke trygghet og omsorg, dette kan være voksne som 

kanskje ikke en gang er klar over hvilken betydning deres deltakelse i barnets liv har.  

 

Marie: Forskning på barn av psykisk syke viser at barn som har en støttende 

voksen utenfor familien klarer seg ofte bedre enn andre. Hvilke tanker gjør du 

rundt dette utsagnet i forhold til arbeidet med Aktivitetsgruppen? 

Mats: Det tror jeg vi ser. Ikke bare støttende voksne. Vi har et eksempel nå på 

en som vi har i gruppen som helt klart har greid å beskytte seg veldig mye mot 

en del vold, og har hatt en del kompiser som han har vært en del hos. Altså, 

han har fått en del støtte blant andre foreldre, jeg tror ikke de har tatt seg så 
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spesielt av ham, men han har vært trygg. Han har søkt trygghet, også har han 

lekt og vært barn. Han har brukt kompisvoksne. Han har fått lov til å leke 

også, det har ikke bare vært en alenevoksen som har bodd der. Og det er helt 

åpenbart at det må han ha respondert bra på. Og med noen barn så vet vi ikke 

hvorfor det har gått så bra. Vi har lett og lett. Antakeligvis kan det være en 

kombinasjon av en klasselærer som har sett de med et par kommentarer, det 

kan være nok, til at de står og prater med kassedama på Rema. Så det er 

sikkert et eller annet.  

 

Nettverket rundt familier hvor en av foreldrene er psykisk syk kan i mange tilfeller 

være både lite og belastet. En del psykisk syke har vanskeligheter med å opprettholde 

kontakten med personer rundt seg og i noen tilfeller skyves disse vekk, dermed 

minsker nettverket (jfr.4.4.2). Dette samsvarer godt med erfaringer de ansatte hadde 

gjort seg i arbeidet med barn av psykisk syke, og hvordan barna selv svarte på 

spørsmål angående støttende voksne og nettverk. Mats og Maria beskrev hvordan 

barn som hadde deltatt i tidligere grupper har hatt et svært lite nettverk, hvor de 

ansatte i gruppen ble sett på som noen av de nærmeste støttende voksne. 

 

Maria: ..Vi hadde to som drev med familienettverksutdanning, ene var 

vernepleier, andre var sosionom og jobbet innenfor psykisk helsetjeneste. De 

var med oss 2-3 måneder i den andre gruppen vi hadde og gjorde en 

nettverkskartlegging og skrev oppgave om gruppen. Og den 

nettverkskartleggingen til disse barna viste at de hadde veldig dårlig nettverk. 

Det vil si at de hadde et veldig sårbart nettverk. Barna tegnet seg selv i midten 

som de skulle gjøre, også tegnet de gjerne foreldrene/forelderen de bodde 

sammen med ganske nært, størsteparten av dem de undersøkte på den gruppen 

tegnet kjæledyr like nært som de tegnet sine foreldre. Det kunne være levende 

kjæledyr, det kunne være kjæledyr som var døde. Så hadde de gjerne en 

besteforelder midt oppi der, tante og onkel litt lenger ut, så kom vi i den 

posisjonen veldig nært. Vi kom nærmere enn søsken gjorde, og det var en 

veldig aha-opplevelse for oss, også at her betyr vi så mye, og her blir det så 

viktig for ivaretakelsen av barna når gruppen er ferdig, vi må koble på andre. 

Vi må være tydelige overfor barna, vi må koble på andre. For vi skal heller 

ikke la være å komme i en relasjon til dem, men vi skal være veldig bevisst på 

den.  
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Maria trekker her frem betydningen av å være bevisst hvilken relasjon man får til 

barna og viktigheten av å involvere andre personer før barnet slutter i 

Aktivitetsgruppen. Ved å styrke og utvide barnets og familiens nettverk kan man 

unngå at de blir så avhengig av personer som har en faglig tilknytning til dem 

(jfr.4.4.2).  

I intervjuene med barna fikk vi i samsvar med hva de ansatte fortalte også et bildet av 

at barna hadde et lite nettverk med få støttende voksne. Lise forteller at hun ikke er 

sammen med noen andre i familien enn moren og søsknene som hun bor sammen 

med, i tillegg er det få andre voksne i hennes nettverk.  

 

Marie: Hvis ting er vanskelig hjemme, er det noen voksne du prater med da? 

..For eksempel noen av de fra aktivitetsgruppa? 

Lise: Nei 

Marie: Ikke? Er det noen andre du prater med da?  

Lise: Ja, vennene mine og (mye støy)… 

 

Noen av barna vi intervjuet fortalte at enten de selv eller forelderen hadde fortalt til 

barnets lærer om mors/fars psykiske sykdom. Allikevel ble ikke lærere trukket frem 

som voksne de følte de kunne prate med hvis noe var vanskelig. Det kan være 

vanskelig for en lærer å få adgang til det området av et barns liv som læreren kanskje 

har like dårlige forutsetninger for å sette seg inn i som barnets klassekammerater har 

(Glistrup 2004). Ved å gi lærere og andre som jobber med barna mer kunnskap om 

foreldrenes psykiske vansker, og hvordan dette påvirker barnet, kan det føre til at de 

blir mer bevisst sin rolle som støttende voksen, samtidig som det gir barna en større 

mulighet for å få flere voksenpersoner i sitt nettverk som det kan støtte seg til (jfr. 

4.4.2, 7.6). 
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Maria: …og da vet vi noe om den teorien rundt det der hvis dem har en eller 

annen person enn moren eller faren som er syk å knytte seg til, det nettverket, 

det med at faktisk læreren skal vite det for at læreren óg kan forsterke det som 

er positivt, kan forsterke følelsene deres der og da. ”Hei har ikke du det bra i 

dag, ja men det er greit det.” De vet hvorfor. 

 

I et sårbart nettverk vil de få personene som befinner seg i nettverket kunne ha en stor 

positiv verdi for barnet. I mange tilfeller ser det ut til at barna kun lever med den 

psykisk syke forelderen, og har lite kontakt med den andre. Der begge foreldrene 

fortsatt bor sammen, eller en ny samboer er kommet inn i bildet, kan det være lett å 

idealisere den friske voksnes evner og kapasitet (jfr.7.4). Flere av barna trakk frem 

besteforeldre som personer de så mye til utenom foreldrene og mange tilbrakte mye 

tid hos dem. Besteforeldre kan i vanskelige tider kompensere for foreldrenes 

vanskeligheter, og være en støtte på flere måter (jfr.4.4.2).  

 

Trine: Er du mye sammen med andre i familien bortsett fra mamma, pappa og 

søsknene dine? Tanter, onkler eller besteforeldre eller andre? 

Anette: Farmora mi.  

Trine: Er du mye sammen med henne alene?  

Anette: Broren min, han er ikke der så særlig mye da. Det er jeg som pleier å 

være der mest.  

Trine: Er det noen andre voksne du er mye sammen med da, som ikke er 

familie? 

Anette: Nei, bare de på gruppa.  

Trine: De på gruppa ja.  

Trine: Hvis ting er litt vanskelig hjemme, er det noen voksne du pleier å snakke 

med det om?  

Anette: Med mamma. Også noen her på gruppa. 
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De ansatte virket bevisst sitt ansvar som støttende voksen, men samtidig opptatt av å 

sette grenser både for foreldrene og barna slik at de ikke ble for avhengig av dem. 

Betydningen av å styrke familiens nettverk kom frem som viktig i arbeidet med barn 

av psykisk syke og deres familier. Et støttende nettverk kan ha en positiv påvirkning 

på hele familien, og gi barnet flere voksenpersoner det kan knytte seg til.  

7.6 Behovet for informasjon og kunnskap 

Barnas behov 

Barnas behov for mer informasjon og økt kunnskap om foreldrenes lidelse og deres 

hverdagssituasjon ble uttrykt av samtlige ansatte. Barneintervjuene gir uttrykk for at 

barna har opplevd flere hendelser som har hatt stor innvirkning på dem uten at noen 

voksne har forklart dem hva som har skjedd. Fokuset på åpenhet og alminneliggjøring 

er derfor noe de ansatte har lagt stor vekt på i arbeidet med Aktivitetsgruppen. I 

tillegg vektlegges informasjon til barna om hvem som har ansvar i familien. 

 

Mats: Lærer de også litt om hvem som har ansvar i familien. Uansett hvor syk 

mor er, så er det mor som har ansvaret. De løsriver seg mer etter det. Selv om 

mamma roper: ”Nå dør jeg, nå dør jeg!” skal barna ut å leke, det har vi sagt 

at de bare skal gjøre. Så kommer de tilbake, og gjør seg erfaringer om at 

mamma ikke var død. 

 

Barn bruker mange krefter på å forsøke å forstå den situasjonen de befinner seg i. De 

forsøker å fortolke situasjonen og forklare foreldrenes atferd på en måte som plasserer 

foreldrene i et godt lys, mens barnet selv tar på seg ansvaret og skylden. Det er viktig 

at barn lærer seg at det alltid er voksnes ansvar å passe på barn, og ikke omvendt 

(Killén 2004). Flere undersøkelser slår fast at barn som kan atskille seg fra sin psykisk 

syke forelder og som kan skyve fra seg skyldfølelsen, klarer seg bedre enn de barna 

som ikke klarer det (Glistrup 2004). Barn trenger kunnskap om hvordan foreldrenes 
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psykiske lidelse virker inn på deres oppførsel og måter å reagere på (Mevik & 

Trymbo 2002). Mange av barna fortalte at de på fritiden pleide å være hjemme, og at 

de ikke pleide å være med venner hjem. Dette kan i tillegg til å si noe om forhold til 

jevnaldrende og nettverk være en indikasjon på at barna føler et ansvar til å være 

hjemme hos den psykisk syke forelderen. I likhet med Mats sitt utsagn kan det gi et 

bilde av at barna er redde for hva som kan skje med forelderen mens de er borte. 

Denne frykten for hva som kan skje med mor eller far kan minske når barnet får mer 

informasjon om foreldrenes lidelse.  

 

Mats: Vi gir barna en del kunnskap om psykoseproblematikk og paranoide ting 

ved foreldrene. ”Hvis mamma er sånn og sånn i en periode, så er det ikke 

mamma du ser, men sykdommen. Så vet du at mamma blir veldig mye bedre, 

og da er mamma tilbake”. Prøver å skille mellom sykdommen og mamma.  

 

Forskningsprosjektet ”Dilemmaer når pasienten er forelder” (jfr.4.3.1.) viser blant 

annet til foreldrenes vansker med å selv fortelle barna om at de er syke. De ansatte 

fortalte at de kun et fåtall av barna i Aktivitetsgruppen hadde blitt forklart at mor eller 

far er psykisk syk før de ble med i tiltaket.  

 

Mats: Noen av de strever åpenbart psykisk, men vil ikke innrømme det. Barna 

ser at det er noe galt, men vet ikke helt hva det er. Og det skaper masse 

utrygghet. Når mamma ligger på sofaen hele dagen og aldri står opp, så en 

tiåring tar og lager middag til resten av familien, og tar oppvasken, slår av 

lyset og vasker klær. De gjør jo alt det. De gjør det automatisk, de tar på 

voksenrollen med en gang, trenger ikke be dem om det. Og det skal de slippe, 

for da forsvinner barndommen. 

 

De ansatte i Aktivitetsgruppen understreker viktigheten med å alminneliggjøre barnas 

situasjon, og redusere skamfølelsen ved å vokse opp med en psykisk syk forelder. For 

noen barn kan situasjonen på kort sikt bli verre fordi de har blitt gjort klar over noe de 
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egentlig vet, men har fortrengt. For noen barn kan det ta to-tre år før de ser at de har 

fått utbytte av det, det er ikke alltid noe de ser i løpet av tiden de er med i 

Aktivitetsgruppen. Vi spurte Mats om hvorvidt han så noen sammenheng mellom hva 

slags forhold barna har til foreldrenes lidelse, og hva slags forhold foreldrene har til 

den.  

 

Mats: Vi har en mor nå som ikke innser at hun er syk, har aldri vært det og 

kommer aldri til å bli det. Det er knyttet opp til lidelsen hennes...Hun legger alt 

på faren. Hun bor sammen med faren, tror kanskje at faren har vært deprimert 

en gang og derfor er barna med. Men de er jo med på grunn av henne. Det vil 

aldri barna få noen innsikt i. Dette er barn som er veldig skadet. Moren sier jo 

at nei det er pappa som var deprimert for en stund siden, det gjør jo liten 

skade. Depresjon gjør stor skade på spedbarn, men hvis en tiåring opplever at 

mamma var deprimert en liten stund, men blir frisk etterpå så går det bra. Så 

hun eksternaliserer alt. Så de har vi ikke fått forklart til enda at det er faktisk 

mamma som er svært alvorlig syk. Barnevernet og familietjenesten trodde jo 

også etter ett møte at det var far som er syk. Men du store min, det er mor som 

er syk. 

 

Dette eksemplet illustrerer godt sammenhengen mellom forelderens lidelse og barnets 

forståelse av den. Er symptomene ved morens lidelse slik hun fornekter at hun er syk, 

vil det være vanskelig å få forklart til barnet at moren er psykisk syk; spesielt siden 

barnet ofte da er blitt en del av morens virkelighetsbilde (jfr.2.0).  

 

Kristine: De sier at det er så mange som kommer og går hele tiden: ”Men de 

spør aldri meg da”. Det er ingen som har pratet med dem om det. Så de blir 

mer bevisst på det da, og det er jo bra, for barna har vondt av det dem ikke får 

høre.  
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Kristine beskriver her en situasjon som mange av barna uttrykker, nemlig at de ikke 

blir forklart hva som skjer. Dette støtter også oppunder funn fra Mevik og Trymbo 

(2002) sine studier at det er lite fokus i voksenpsykiatrien på pasientens barn. 

 

Lise: De (barnevernet) går bare en dag og henter meg på skolen....Jeg hadde 

premiere og sånn da, og de bare kom. 

Marie: Og du visste ikke at de skulle komme heller? 

Lise: Nei, og ikke mamma heller. 

 

Dette eksempelet understreker betydningen av å informere både barna og foreldrene 

om hva som skjer underveis. I tillegg viser det til et viktig poeng som flere av de 

ansatte påpekte; nemlig at man er nødt til å vurdere hvorvidt det er til barnets beste at 

man handler med en gang når det gjelder for eksempel omsorgsovertagelse. Vansker 

som følger av en slik opplevelse kan øke ved at voksne griper inn på en liten 

barnevennlig måte. Det er de voksnes ansvar å prøve å gjøre det uforutsigbare i 

barnets liv forutsigbart (Killén 2004). I Aktivitetsgruppen fokuserer de på å 

alminneliggjøre det å være barn av psykisk syke foreldre blant annet ved å prate om 

det. De ansatte rapporterer om økt grad av åpenhet i løpet av året som et resultat av at 

de snakker om hvorfor de er der.  

 

Trine: Har du fortalt til noen hvorfor du er med på Aktivitetgruppen? 

David: Ja 

Trine: Hva sa du da? 

David: At pappa er psykisk syk og går inn i depresjoner, blir veldig lett sur og. 

Trine: Har du fortalt det til alle du kjenner? 

David: Nei, til de to vennene mine og helsesøster. 
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Skolens behov for kunnskap 

De ansatte trakk ofte frem samarbeidet med hjemmet, men ikke med skolen. Dette 

gjorde at vi ønsket å vite hvorvidt det var noen form for kommunikasjon mellom 

Aktivitetsgruppen og skolen som er en av barnas viktigste arenaer. De ansatte fortalte 

da at det er lite kontakt mellom dem og skolene, kun hvis de ansatte selv tar kontakt 

eller hvis noen av dem for eksempel jobber som helsesøstere på de ulike skolene.  

 

Kristine: Men vi må ofte prøve å ha egne møter for det er mange lærere som 

ikke har noen bakgrunn for å forstå hvorfor han sitter der og halvsover hele 

dagen, for at han ikke har sovet hele natten kanskje fordi moren har vært 

innlagt i går eller at far har vært hjemme og slått i stykker halve huset. Vi kan 

gå inn å si det.  

 

Dette understreker skolens behov for å få mer kunnskap om enkeltbarns situasjon, og 

barn av psykisk syke generelt. Voksne som jobber med barn, kanskje spesielt lærere 

som ser barna mest, trenger å få mer kunnskap om barnas psykososiale utvikling og 

hvilke symptomer hos barna de skal se etter. Dette øker som nevnt deres mulighet til å 

fungere som støttende voksne. I den forbindelse er fagpersonene i Aktivitetsgruppen 

en ressurs der de har muligheten til å gå inn og fortelle hvorfor barna oppfører seg 

som de gjør, og dermed øke kunnskapsnivået til lærerne på dette området. Flere av de 

ansatte i Aktivitetsgruppen påpekte at skolene ofte setter inn spesialpedagogiske 

ressurser til barna for å bedre deres faglige prestasjoner, men at dette ofte ikke hjelper 

fordi det ikke behandlet det virkelige problemet, nemlig hjemmesituasjonen.  
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Informasjon og tverretatlig samarbeid 

Et hinder i samarbeidet mellom ulike instanser er ofte taushetsplikten (Larsen & 

Anderssen 1994). I følge organisasjonen Voksne for Barn er et av de store 

problemene for barn av psykisk syke at offentlig etater ikke samarbeider med 

hverandre (Grinde 2004). Ulike instanser kan sitte på forskjellig informasjon om 

samme barn, uten at de selv er klar over det fordi de ikke har lov til å nevne barnets 

navn. Konsekvenser av dette kan være at det ikke blir satt i gang helhetlige tiltak for å 

hjelpe familier og barn. I tillegg påpekte alle de ansatte vi intervjuet at mange som 

jobber med barn har en tendens til å gjemme seg bak taushetsloven, blant annet fordi 

de ikke vet hva de skal gjøre og hvem de skal henvende seg til. Taushetsplikten 

behøver ikke stoppe folk. Det er lov til å innhente samtykke fra foreldrene om 

frigjøring fra taushetsplikten, de færreste foreldre vil nekte det hvis det er bra for 

barna (Grinde 2004). Dette samsvarer med de ansattes utsagn om samarbeid med 

hjemmet (jfr.7.4). I tillegg vil styrking av fagpersoners kunnskap kunne være med på 

å bidra til at det blir lettere for dem å handle i situasjoner der de ser at noe er galt.  

Barnas behov for informasjon og økt kunnskap om foreldrenes lidelse ble uttrykt av 

både barna og de ansatte. Ved å gi barna informasjon og kunnskap bidrar det til 

reduksjon av skamfølelse og alminneliggjøring av det å vokse opp med en psykisk syk 

forelder. Flere av barna hadde aldri fått informasjon om hva som feiler mor/far, og 

opplevde uttrygghet knyttet til dette. Skolen har også et behov for økt kunnskap om 

psykisk helse og symptomer man kan gjenkjenne hos barn av psykisk syke generelt, i 

tillegg til informasjon om enkeltelevers hjemmesituasjon slik at lærere kan fungere 

som støttende voksne. Videre påpeker de ansatte betydningen av å kunne dele 

informasjon om barn og familier på tvers av ulike etater for å gi helhetlig hjelpetiltak. 
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7.7 Andre erfaringer og de ansattes tanker om 
forbedringsmomenter 

 

Tre av de ansatte vi intervjuet hadde vært med å utforme tiltaket, og Gina ble 

koordinator for de frivillige da Røde Kors ble trukket inn som samarbeidspartner. Vi 

spurte de ansatte om hvorvidt tiltaket hadde blitt slik de hadde tenkt seg, dette hadde 

de gjort seg mange tanker omkring. De tre som hadde vært med å utforme tiltaket 

syntes det hadde mange likhetstrekk med hva de hadde sett for seg, men at mye også 

hadde endret seg underveis.  

 

Trine: Du var jo med på utformingen av tiltaket, hvordan synes du tiltaket har 

blitt i praksis? 

Maria: …Vi har en erfaring, jeg og Kristine, det var vi som startet med tanken 

om aktivitetsgruppe, har erfart det fra jobb med ungdommer. Vi skjønte det at 

har du seks ungdommer hvor fire har diagnosen ADHD, så kan du ikke sitte i 

noen samtalegruppe. Etter to minutter var konsentrasjonen borte. Så da var 

det å få dem opp og få dem i aktivitet og ta samtalen under aktivitet.. Vi hadde 

veldig gode erfaringer med den måten å jobbe på. Så målsettingen var å 

gjennom aktiviteter bistå i det her, få til samtalene, få til å støtte dem, få til 

normalisering, gi dem kunnskaper, altså det var utgangspunktet. Nå ser vi at vi 

også har en kjempefunksjon også i nettverket, støtte opp foreldre, målrettede 

tiltak, vi ser at vi i forhold til den kulturelle fattigdommen en del av de her 

barna lever i, så vi ser at målsettingen har endret seg etter hvert. 

 

Maria forteller her om bakgrunnen for at tiltaket ble aktivitetsbasert fremfor 

samtalebasert. Ved å ha en aktivitetsbasert gruppe kan man også fange opp de barna 

som har påtatt seg en rolle som syndebukk (jfr.2.3.2). 

Vi var videre interessert i å høre om de ansattes forventninger til sin egen rolle i 

tiltaket, og om dette var noe som hadde forandret seg etter hvert. Tre av de ansatte 
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trakk frem sin rolle som leder og hvilket ansvar dette innebærer, i og med at dette er 

fagpersoner fra ulike instanser ble oppgavene naturlig fordelt deretter. 

 

Marie: På hvilken måte har dine forventninger til din rolle i tiltaket endret seg 

siden du begynte å jobbe med det? 

Kristine: Vi har på en måte ordnet oss mer roller vi som ledere da. Eller min 

rolle har blitt mer og mer den rollen med rapportføring og skrive søknader og 

rapportere i forhold til det, og legge til rette for aktiviteter vi holder på med. 

Og det er på en måte min bakgrunn også da, i og med at jeg jobber med kultur. 

Og det har jeg også fått veldig ”go” på i forbindelse med ledelsen her også. 

Derfor er det veldig viktig at det er med folk fra kultur i sånne grupper som det 

her, for å legge til rette for alle aktivitetene vi holder på med og alle turene vi 

gjør… Vi er veldig opptatt av at alle i gruppen skal få være med på å 

bestemme. Alle bestemmer sammen. Også sammen med barna, men legger til 

rette på forhånd sånn at de får prøve ting de kanskje egentlig ikke tør. 

 

Tverrfaglig samarbeid 

Tverrfagligheten i tiltaket ble trukket frem som en stor fordel. Ved å kombinere 

personer fra ulike yrkesgrupper kan man oppnå en bedre helhetsvurdering. De ansatte 

møtes i dette tiltaket i en helt spesiell setting med klare og relativt avgrensede mål. 

Gjennom deres ulike kunnskaper og erfaringer vil man se det enkelte barns 

problemstilling fra ulike synsvinkler, dette påvirker også hvordan de ansatte 

observerer og vurderingene de gjør. Problemenes kompleksitet gjør det nødvendig å 

ha en slik helhetlig tilnærming (Killén 2004). 

 

Trine: Hvordan mener du at dette tiltaket er med på å hjelpe barna? 

Maria: Jeg tror for det første den tverrfagligheten i det, er kjempeviktig, de har 

ikke noen annen plass for en sånn tverrfaglighet. Du kan observere og sette i 

gang og hjelpe barna så kjapt, også kan vi trygge oss på det vi ser. Jeg tror at 

litt av suksessen ligger i det at tiltaket har vært så målrettet og det har truffet, 

fordi du får sett det med ulike øyne med en gang....  



 126 

 

Når man jobber med vanskelige saker kan det berøre de ansatte følelsesmessig, dette 

kan fremme subjektive, personlige responser, i tillegg til de faglige reaksjonene. Dette 

kan føre til feilvurderinger, en helhetsvurdering som flere bidrar til er av stor 

betydning for å korrigere disse feilkildene (Killén 2004). I Aktivitetsgruppen har de 

innført tid til samtale og kollegaveiledning før barna kommer, der de i en liten, 

oversiktlig tverrfaglig gruppe kan reflektere sammen over ting som hendte forrige 

gruppesamling, og tanker de har gjort seg både i forhold til enkeltsamtaler med barn 

og gruppen som helhet med mer. Dette bidrar også til at tiltaket kontinuerlig blir best 

mulig tilpasset barnegruppen.  

 

Marie: Du var jo med å utforme tiltaket, føler du at det står i samsvar med 

hvordan det har blitt i praksis? 

Mats: Ja egentlig, nå prøver vi jo å endre på tiltaket underveis på bakgrunn av 

de erfaringer vi gjør og i forhold til hvilke barn som er med. Vi må legge opp 

tiltaket underveis, vi kan ikke plante ett år, og så er har vi to barn med så store 

atferdsavvik sånn at masse av det blir et helvete å gjøre. I begynnelsen gjorde 

vi det. Og de aktivitetene må være så enkle at de føler at de mestrer det. En 

bitte liten sånn mestring, som de ellers da kanskje aldri får.  

Mats: Jeg synes tiltaket er bra, men vi kunne tenke oss å utvide litt. Men da 

trenger vi mer ressurser. Vi kunne tenke oss å ta inn resten av familien mye 

mer, men det må bli mer i regi av barne- og familietjenesten tenker jeg. Sånn 

at disse familiene kan få mer kunnskaper, øke foreldrekompetansen og kanskje 

noe mer, mens vi har barna. Det ser jeg på som helt ideelt. Men det er veldig 

ressurskrevende, men på lang sikt veldig ressursbesparende. Men sånn er ikke 

samfunnet vårt dessverre. 

  

Mats understreker her betydningen av å endre tiltaket underveis i forhold til erfaringer 

de ansatte har gjort seg og i forhold til barnegruppen. Et langsiktig mål vil være å 

trekke inn flere instanser for å støtte oppunder familiene. 
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Frivillige fra Røde Kors 

Gina har som frivillig hatt rolle som koordinator for de frivillige, det innebærer 

rekruttering, opplæring og kontakt med de frivillige. Hun har også jobbet som frivillig 

i en av Aktivitetsgruppene. Hun hadde gjort seg opp mange tanker rundt hva som bør 

endres fra Røde Kors sin side for å gjøre tiltaket enda bedre. Hun fortalte at ansvaret 

som koordinator for de frivillig har vært stort, og har vært en større jobb enn hva hun 

hadde trodd i utgangspunktet. Ettersom dette var første gang Røde Kors deltok i dette 

tiltaket kan det se ut til at behovet for en frivilligkoordinator var større enn det man 

hadde antatt, og at denne jobben i praksis er en fulltidsstilling som kan være et for 

stort ansvar å pålegge en frivillig. Gina etterlyser et større fokus på kvalitetssikring fra 

Røde Kors sin side, og mener at dersom man hadde hatt flere administrative ressurser 

ville behovet for flere frivillige kunne blitt oppfylt, samt behovet for en bedret kontakt 

med de frivillige.  

 

Trine: Føler du at du er med på å bestemme hvordan aktivitetsgruppa skal 

være? 

Gina: Ja de kommuneansatte har fra første stund, dem sidestiller de frivillige. 

Som samarbeidspartnere, innenfor gitte rammer selvfølgelig sånn som det står 

i den her loven, for det er jo fagansatte som har ansvaret, men. Og det dem 

sier; vi har vært med på å utvikle det sammen med kommunen for dem er 

veldig åpne for hvordan vei man skal gå, justeringer og sånn.  

 

Gina beskriver her hvordan de frivillige har fått delta i utviklingen av tiltaket og 

opplevd et godt samarbeid med de fagansatte. Det kan se ut til at den kollegiale 

veiledningen kan bidra til at de frivillige føler seg verdsatt, som kan bidra til et større 

engasjement som frivillig og føre til at den enkelte ønsker å ta på seg større 

utfordringer og ansvar. 

Kort oppsummert understreket de ansatte vi intervjuet som har vært i utformingen av 

tiltaket betydningen av å videreutvikle tiltaket underveis, med hensyn til 
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barnegruppens behov. Erfaringene de har trukket frem i arbeidet med 

Aktivitetsgruppen som har utpekt seg som spesielt unikt ved tiltaket, har vært det 

tverrfaglige samarbeidet og inkludering av de frivillige.  
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8. Avslutning 

Temaet for masteroppgaven har vært hvordan man kan fremme resiliens hos barn av 

psykisk syke foreldre. Det er en teoretisk og empirisk oppgave, og har tatt for seg 

Aktivitetsgruppen for barn av psykisk syke foreldre i regi av Trondheim kommune og 

Norges Røde Kors. Oppgaven vår baserer seg på to forskningsspørsmål som vi her vil 

se hovedfunnene vi har presentert i oppgaven i forhold til: 

1) Hvordan kan kunnskap fra resiliensforskning brukes i forebygging for barn av 

psykisk syke foreldre? 

2) Hvordan kan et aktivitetstiltak for barn av psykisk syke foreldre være med på å 

bidra til å styrke resiliens og positiv utvikling hos barna? 

Som nevnt innledningsvis har vi forsøkt å besvare det første forskningsspørsmålet 

gjennom teori og foreliggende empiri innen barn av psykisk syke, risiko sett i forhold 

til resiliens og beskyttelsesfaktorer som er med på å fremme resiliens. Det andre 

forskningsspørsmålet har vi tatt for oss i kapittel 7 der vi gjennom analyse og 

diskusjon av funn fra intervjuene har vurdert tiltaket i forhold til det første 

forskningsspørsmålet.  

8.1 Hvordan kan kunnskap fra resiliensforskning brukes i 
forebygging for barn av psykisk syke foreldre? 

I kapittel to har vi sett at barn av psykisk syke er i økt risiko for å utvikle kognitive, 

emosjonelle og atferdsmessige forstyrrelser. Forskning på psykisk sykes 

foreldrefungering viser at psykisk sykdom generelt og på tvers av diagnoser synes å 

innvirke på foreldreatferd og foreldreevnen. Hvordan den psykiske lidelsen påvirker 

barnet er imidlertid avhengig av blant annet hvordan sykdommen utspiller seg, 

barnets alder og familiens nettverk. Studier gjort på barn av deprimerte, schizofrene 

og psykotiske pasienter viser at disse barna er i betydelig større risiko enn 
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kontrollgruppebarna for å utvikle psykopatologi. Betydningen av trygg tilknytning blir 

fremhevet som en faktor som fungerer som en beskyttelse mot stress. Barn av psykisk 

sykes kognitive tilpasning er preget av relativt avgrensede vanskeligheter i forhold til 

oppmerksomhet, tankeforstyrrelser og intellektuell kapasitet på det verbale området. 

Studier peker på muligheten for at det kan være en sammenheng mellom de spesifikke 

kognitive vanskene og de sosiale og interpersonlige relasjonene som barna inngår i. 

Flere undersøkelser viser til vansker med sosial kompetanse og interpersonlige 

relasjoner hos barn og unge av psykisk syke foreldre. Videre har vi sett at barn som 

trekkes inn i foreldrenes psykotiske verden ofte er i størst risiko for utvikling av egne 

problemer. Barn som vokser opp under vanskelige oppvekstforhold finner ulike 

overlevelsesstrategier for å mestre sin situasjon best mulig.  

Risiko er til stede når barn utsettes for situasjoner eller hendelser som øker 

sannsynligheten for negativ utfall. Barn av psykisk syke blir ofte utsatt for kumulativ 

risiko, som vil si at foreldrenes psykiske lidelse fører med seg en mengde andre 

risikofaktorer i tillegg til den psykiske lidelsen. Resiliens har utviklet seg på bakgrunn 

av funn fra risikoforskning der man ser på vellykket tilpasning på tross av betydelig 

risiko. Det er særlig kronisk stress som har en langsiktig negativ effekt på barn. 

Forskningsresultater tyder på at symptomer i barndommen ikke predikerer senere 

patologi så godt som mønstre av kompetansemangler for tilpasning. Således kan det 

være bedre å predikere på grunnlag av barnets ”bevissthet om og mestringsmåte i 

forhold til de aktuelle utviklingsoppgavene”.  

Gjennom teori vi har presentert om barn av psykisk syke og risiko sett i forhold til 

resiliens, har vi en bakgrunn for å forstå hvordan vi kan bruke kunnskap fra 

resiliensforskningen til å besvare det første forskningsspørsmålet. Resiliens utvikles i 

et samspill mellom barnets individuelle egenskaper og miljøets egenskaper. Kauai – 

studien viser til hvordan de resiliente barna av psykisk syke foreldre i undersøkelsen 

blant annet kom bedre overens med klassekamerater, konsentrerte seg bedre om 

skolearbeidet, hadde bedre emosjonskontroll, problemløsningsferdigheter, 

kommunikasjonsferdigheter og et godt nettverk. Disse funnene samt funn om risiko 
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knyttet til å være barn av en psykisk syk forelder støtter opp under betydningen av å 

styrke barnas sosiale kompetanse, mestringsforvetning, foreldrefungering, jevnaldrede 

relasjoner og støttende voksne.  

Vår redegjørelse av sosial kompetanse viser at den først og fremst utvikles i 

interaksjon med miljøet. Banduras sosiale læringsteori tar utgangspunkt i 

interaksjonen mellom kognitive faktorer og miljøfaktorers innvirkning på atferd. 

Sosiale ferdigheter hos barn er relativt stabile over tid dersom de ikke får hjelp til å 

forbedre disse. Sosial ferdighetstrening kan styrke den sosiale kompetansen gjennom 

blant annet modellæring, og læringssituasjonen for sosial kompetanse bør inneholde 

både individbetinget og situasjonsbetinget fokus. I tillegg viser Larsens 

doktorgradsarbeid at iverksetting og gjennomføring av Steg for steg har bidratt til at 

lærerne har blitt mer bevisste og flinkere til å lese sosiale situasjoner. 

Mestringsforventning er ikke mengden evner man har, men hva en selv tror man kan 

gjøre med de evnene under ulike forhold. Studier vi har tatt for oss viser at 

mestringsforventning kan fungere som en beskyttelsesfaktor mot kronisk stress, som 

for eksempel foreldre psykopatologi. Viktige pedagogiske hjelpemidler er blant annet 

veiledning av årsaksattribusjon, tilpasset opplæring og å gi barna mulighet til å tilegne 

seg mestringserfaringer.  

Foreldre som er emosjonelt positive og gir oppmerksomhet til sitt barns prososiale 

atferd, bidrar til at barnet viser mindre aggressivitet og utvikler selv - regulerings 

ferdigheter. Bayard m.fl. sin undersøkelse av Head Start viser at psykisk syke mødre 

var like engasjerte og dro like mye nytte av programmet som de andre mødrene. 

Resultatene fra undersøkelsen viser signifikant bedring av foreldrefungering. I tillegg 

viser evaluering av Parent Management Training at metoden fører til betydelig 

endring i barns og foreldres atferd.  

Vi har videre sett hvordan påvirkninger fra jevnaldrende kan fremme prososial atferd 

og virke beskyttende for barn i risiko situasjoner. Longitudinelle studier har vist at 

sammenhengen mellom vanskeligheter i familien og utagerende atferd ble svekket 

som følge av vennskap og aksept hos jevnaldrende. Gjennom sosiometriske målinger 
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kan man kartlegge relasjoner mellom ulike barn, og man kan videre bruke denne 

informasjonen til å iverksette tiltak for å styrke elevers sosiale relasjoner. Evaluering 

av programmet Step som tar sikte på å få ungdom til å hjelpe ungdom, viser at Step 

kan være med på å styrke barn og unges kunnskaper, innsikt og muligheter til å 

mestre sin egen livssituasjon og utvikling.  

Til slutt har vi sett at psykisk syke foreldre ofte har et mangelfullt nettverk noe som er 

en utfordring for mennesker som arbeider med barna deres og familien, og som også 

skaper et behov om mer kunnskap om det å være en støttende voksen for barna. Tiltak 

for å styrke konstruktive nettverk både ved å forholde seg direkte til familiens 

nettverk, behandle belastede nettverk og etablere nye kan bidra til å styrke barnets 

forhold til andre voksne. Nettverkskartlegging, gjøre voksne som allerede er en del av 

nettverket mer delaktige og deltagelse i organiserte aktiviteter kan virke styrkende for 

barnas og familiens nettverk.  

8.2 Hvordan kan et aktivitetstiltak for barn av psykisk syke 
foreldre være med på å bidra til å styrke resiliens og 
positiv utvikling hos barna? 

Vi vil her gå nærmere inn hovedfunn innenfor kategoriene barn av psykisk syke, 

sosial kompetanse og jevnaldrende, mestringsforventning, foreldrefungering, 

støttende voksne, samt behovet for informasjon og kunnskap.    

I forhold til den første kategorien barn av psykisk syke ser det ut til at det de ansatte 

og barna trekker frem er i samsvar med forskning på området. De ansatte opplever at 

noen barn kan vise likhetstrekk med foreldrenes psykiatriske symptomer. Dette 

samsvarer med teori på barn av psykisk syke. I forskning angående somatiske plager 

har det vist seg vanskelig å måle slike vansker. Funn fra vår undersøkelse viser at de 

ansatte opplever at en del barn av psykisk syke i Aktivitetsgruppen gir uttrykk for 

somatiske plager, dette kan indikere at det kan være lettere å oppdage slike 

symptomer ved samtaler og observasjon gjort av voksne som kjenner barna. Videre 
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fant vi også at Wegscheider-Cruses inndeling av helten, syndebukken og det glemte 

barnet passer godt til beskrivelsene de ansatte gir av barn som deltar og har deltatt i 

tidligere grupper, i tillegg til utsagn fra barna selv. De ansattes erfaringer belyser at 

det å gi barna en følelse av trygghet og forutsigbarhet, samt økt kunnskap og 

informasjon kan bidra til reduksjon av symptomer og overlevelsesstrategier hos barna 

over tid. Forskning vi har tatt for oss viser at barn av psykisk syke foreldre har behov 

for mer informasjon om foreldrenes sykdom. 

I kategorien sosial kompetanse og jevnaldrende fant vi at de ansatte så store 

problemer hos mange av barna i forhold til vansker med det sosiale og dårlig 

utviklede sosiale ferdigheter. De arbeidet derfor spesielt med sosiale regler og 

ferdigheter samt tilknyting til andre barn og voksne. Dette belyses i teori som viktig 

for å øke den sosiale kompetansen. Tolkning av barnas utsagn viser at barna har fått 

flere venner etter at de deltok i Aktivitetsgruppen. I denne sammenheng savner barna 

mer kontakt med de vennene de har fått innad i gruppen. I tråd med teori angående 

den positive påvirkningen prososiale jevnaldrende kan ha på et barn, og motsatt 

hvordan dårlige vennskap kan bidra til negativ utvikling, argumenterer vi for at dette 

er noe de ansatte må ta hensyn til i forhold til om de skal jobbe med å styrke barnas 

vennskap også utenfor gruppen. Funn fra intervjuene belyser også den positive 

effekten det å delta i organisert aktivitet kan ha. I hovedsak kan det se ut til at tiltaket 

i noen grad bidrar til å øke barnas sosiale kompetanse og forhold til jevnaldrende.  

I kategorien mestringsforventning ga barna vi intervjuet utrykk for ulik grad av 

mestringsforventing, noen ga inntrykk av relativt høy mestringsforventning og andre 

lav. Observasjoner gjort av de ansatte støtter opp under at foreldreferdigheter som kan 

være avgjørende for at barn skal utvikle en høy mestringsforventning, er mangelfulle 

hos psykisk syke foreldre. Forskning viser at mestringsforventningen til barn kan 

styrkes gjennom å legge til rette for å gi barn mestringserfaringer. Blant annet 

fokuserer de ansatte på finne ut hva hvert enkelt barn er spesielt interessert eller er 

god i, for så å oppmuntre barnet på dette området. Ved å styrke barn av psykisk sykes 
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mestringsforventning kan det i tillegg synes å endre deres reaksjonsmønstre og 

redusere eventuelle symptomer. 

Foreldrefungering hos foreldre med en psykisk lidelse er ofte mangelfull, dette så 

også de ansatte hos foreldrene til barna i Aktivitetsgruppen, samt at de la merke til 

symptomer hos barna som en mulig følge av dårlig foreldrefungering og deres 

psykiske lidelse. De ansatte anerkjente behovet for å styrke foreldrene, de opplevde et 

godt samarbeid med foreldrene og at alle var opptatt av å være gode foreldre for sine 

barn. Dette førte til at de ansatte ble akseptert og kunne fungere som en støtte for 

foreldrene. Erfaringene til de ansatte og utsagn fra barna støtter opp under behovet for 

styrking av foreldrefungering hos psykisk syke foreldre. Intervjuene med de ansatte 

tyder på at tiltaket kan være med å bidra til støtte til foreldrefungering og kan ha en 

nødvendig avlastningsfunksjon for foreldrene.  

I kategorien støttende voksne fant vi at de ansatte i tiltaket er bevisst sin rolle som 

støttende voksen og at dette er, i likhet med teori på området, viktig for å støtte barna 

i deres tilværelse. De ansattes erfaringer og utsagn fra barna bekrefter at nettverket 

rundt familien der en av foreldrene er psykisk syk er både lite og belastet. Ved å 

styrke og utvide barnets og familiens nettverk før barnet slutter i Aktivitetsgruppen 

kan det bidra til at familiene ikke blir så avhengig av de ansatte, samtidig som en gir 

barnet flere voksne det kan ha mulighet for å knytte seg til. Andre støttende voksne 

som ble spesielt nevnt av barna var besteforeldre, det ser ut til at de kan være en støtte 

for barna på flere måter. Lærere ble derimot ikke trukket frem som personer barna 

valgte å snakke med dersom noe var vanskelig, det kan tyde på at lærere og andre som 

arbeider med barn har behov for mer kunnskap om hva som kjennetegner barn av 

psykisk syke og hvordan de kan hjelpe dem. 

Behovet for mer informasjon og økt kunnskap om foreldrenes psykiske lidelse var 

noe vi så at barna ga uttrykk for. Fokuset på åpenhet og alminneliggjøring var derfor 

stort blant de ansatte. Utsagn fra barna tyder også på at de barna som hadde fått mer 

kunnskap og informasjon hadde godt utbytte av det, noe som ga dem en økt forståelse 

av både deres egen og foreldrenes situasjon, samt en mer forutsigbar hverdag. 
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Foreldre med en psykisk lidelse kan ofte ha store problemer med å fortelle om det til 

sine barn, de ansatte i tiltaket støttet foreldrene i dette og på denne måten bidro til en 

større åpenhet i familiene. Funn fra undersøkelsen understreker også skolens behov 

for å få mer kunnskap om barn av psykisk syke generelt, i tillegg til enkeltbarns 

situasjon. Det kan se ut til at de ansatte i tiltaket kan bidra på dette området.  

Det er forskjell på hvilket utbytte barna har av Aktivitetsgruppen, men samlet sett 

gjennom det de ansatte og barna forteller kan det se ut til at tiltaket fremmer resiliens.  

8.3 Noen refleksjoner 

Funn fra intervjuer med de ansatte viser at det er et fokus på å styrke 

beskyttelsesfaktorene vi undersøkte. En mer bevisst bruk av resiliens i forhold til å 

styrke ulike faktorer, vil kanskje kunne føre til en enda større positiv utvikling hos 

barna. Ved å bruke kunnskap fra resiliensforskning mer bevisst vil det kanskje gjøre 

det lettere å måle eventuelle effekter av tiltaket på andre arenaer i barnets liv, som for 

eksempel skolen. Ved mer samarbeid med skolen, kan man få større innsikt i barnets 

faglige og sosiale utvikling, slik at man her kan se om det har skjedd en endring etter 

barnets deltakelse i gruppen. For at dette skal kunne være mulig må skolen få mer 

informasjon om barnets situasjon. Ved å gjøre skolen mer delaktig vil lærerne kunne 

få en mer definert rolle som støttende voksne, og mulighet til å bidra til å styrke de 

ulike beskyttelsesfaktorene tiltaket fokuserer på. I tillegg vil en mer bevisst bruk av 

resiliensforskning, der man legger spesielt vekt på enkelte beskyttelsesfaktorer i 

arbeidet med barna, kunne gjøre det lettere å se på eventuelle effekter over tid. Det 

ville være interessant å se om tiltaket har en forebyggende effekt i forhold til vansker 

i voksenlivet og utvikling av psykopatologi. 

De ansatte ga uttrykk for at tilbudet kunne forbedres ved å også omfatte foreldrene. 

Forskning vi har tatt for oss i oppgaven belyser at foreldreferdighetene til psykisk 

syke foreldre ofte kan være svekket. Vi mener derfor i likhet med de ansatte at det 

kunne vært hensiktsmessig med mer direkte veiledning i foreldreferdigheter samtidig 
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som barna deltar i Aktivitetsgruppen. Den tverrfaglige arbeidsmåten i 

Aktivitetsgruppen muliggjør et slikt helhetlig tilbud, og ved at de ansatte kjenner hele 

familien kan det styrke både arbeidet med barna og hva foreldreveiledningen bør 

innebære.   

Funn fra vår undersøkelse kan ikke generaliseres til å gjelde tiltak for barn av psykisk 

syke generelt. Som nevnt i forskningsspørsmål to konsentrerer undersøkelsen seg kun 

rundt et bestemt tiltak. I et videre arbeid ville det vært interessant å gjøre lignende 

undersøkelser på andre tiltak for denne gruppen barn. Modellen for Aktivitetsgruppen 

for barn av psykisk syke blir videreført til andre kommuner i Norge, derfor ville det 

også vært spennende å se om andre undersøkelser viser lignende funn. Det ville være 

nærliggende å anta at modellen for dette aktivitetsbaserte tiltaket kan overføres til 

bruk i forhold til andre risikogrupper som for eksempel barn av rusmisbrukere.  Siden 

mange av våre funn er i samsvar med teorigrunnlaget som vi har presentert i 

oppgaven, er vi optimistiske til bruken av kunnskap fra resiliensforskning i 

forebygging og tiltak for barn av psykisk syke. 
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Vedlegg 1 

 

Intervjuguide-barn 

 

Innledning 

Vi er to studenter som vil lære litt mer om hva dere gjør i en aktivitetsgruppe, og litt 

om dere barna som er med der. Vi skal også/har pratet med de voksne som er med i 

aktivitetsgruppen, men de er jo ikke barn og vet ikke hva dere synes. Derfor har vi 

veldig lyst til å prate med noen av dere også.  

Det er ingen riktige eller gale svar på de spørsmålene vi stiller, vi er bare ute etter å 

finne ut av hva du tenker og mener om ting. For at vi skal huske hva du svarer til 

etterpå skal vi ta opp alt vi sier på bånd. Men vi kommer til å ta bort navnet ditt, så 

ingen skal få vite hvem du er. Hvis det er noen av spørsmålene du ikke vil svare på er 

det helt greit at du sier ifra om det. Det kan tenkes at vi kommer til å spørre deg om 

noe du ikke helt forstår, da må du bare stoppe oss og spørre om hva vi mener. 

Er det noe du lurer på før vi begynner? 

 

Presentasjon av intervjupersonen 

1. Navn 

2. Alder 

3. Bosituasjon (med begge eller én forelder) 

4. Antall søsken 
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Fritidsinteresser 

5. Hva liker du å gjøre på fritiden din, utenfor skolen? 

6. Deltar du i noen form for aktivitet utenom skolen som for eksempel fotball eller 

speider?  

7. Hvis ja: Hva er grunnen til at du er med på den/de aktiviteten(e)? Er det fordi 

vennene dine går der, flink i aktiviteten, mor/far vil.  

8. Hvis ja: Liker du å gå på aktiviteten? Hvorfor? 

9. Hvis nei: Hva er grunnen til at du ikke går på noen aktivitet? Penger, får ikke lov, 

vil ikke, ingen andre som går der. 

10. Er det en aktivitet du har veldig lyst til å begynne på? Hvorfor? Er det fordi 

vennene dine går der, fordi du er/tror du kunne vært flink. 

 

Skolen 

11. Hvordan liker du deg på skolen? Gleder/ gruer seg/ likegyldig/ fornøyd 

12. Hvordan er det å være på skolen nå i forhold til før du ble med i aktivitetsgruppa? 

Har noe endret seg positivt/negativt?  

13. Hva pleier du å gjøre i friminuttene? Pleier du å gå alene, leke med noen eller noe 

annet. 

14. Opplever du deg selv som flink på skolen, sånn passe eller ikke flink? 

15. Er det noen fag du synes du er ekstra god i? Er det noe du skulle ønske du var 

flinkere i? 
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16. Føler du at det er noe du har blitt flinkere til i løpet av skoleåret? Av aktiviteter 

eller fag på skolen?  

Venner 

17. Hvordan synes du en god venn skal være?   

18. Har du en bestevenn? Tror du at du også er hans/hennes bestevenn? Hvordan vet 

du det? 

19. Hvem pleier du å være sammen med på skolen og på fritiden? Er dere gode 

venner? 

20. Pleier du å leke med barn som er like gamle som deg, yngre eller eldre? 

21. Har du noen gang opplevd å bli ertet? Hvis ja: Har dette skjedd ofte? 

22. Har du fått noen nye venner i aktivitetsgruppa? Hvis ja: Er dere sammen utenfor 

gruppen også? 

23. Har du tenkt over om du har fått noen flere venner etter at du ble med i 

aktivitetsgruppa? Hvor? Skole, hjemme, aktivitetsgruppa 

24. Har du fortalt vennene dine/ klassen/ læreren din at du deltar i aktivitetsgruppa? 

25. Hvis ja: Hva fortalte du da? 

 

Hjem 

26. Kan du beskrive en vanlig dag fra du står opp til du legger deg? Hvem vekker 

deg, frokost, hva gjør du etter skolen og på kvelden, lekser, leggetid? 

27. Er det noen som hjelper deg med lekser? Hvem? 

28. Hva er det beste med familien din?  
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Nettverk 

29. Har du opplevd noe som du synes har vært vanskelig eller trist i livet ditt? Hvis ja: 

Har du lyst til å fortelle om det? Snakket du med noen om det? 

30. Eller ikke har opplevd det/vil fortelle om det du har opplevd: Hva kan du tenke 

deg kunne vært vanskelig for deg? Hvis noe sånt hadde skjedd, ville du pratet med 

noen om det, hvem? 

31. Er du mye sammen med andre i familien bortsett fra mamma/pappa/søsken? 

32. Er det noen andre voksne du er mye sammen med? 

33. Hvis ting er litt vanskelig hjemme, er det noen voksne du prater med da for 

eksempel mor/far, læreren din eller en voksen på aktivitetsgruppa eller noen andre? 

 

Aktivitetsgruppa 

34. Hvordan ble det bestemt at du skulle bli med i denne aktivitetsgruppa? 

35. Har dere snakket sammen i aktivitetsgruppa om hvorfor dere er med i den?  

36. Synes du det er greit å snakke om det?  

37. Synes du det er lettere å snakke om ting nå enn i helt i starten? 

38. Skulle du ønske at dere hadde flere felles samtalestunder? 

39. Føler du at du kan stole på og prate med de voksne i gruppa? 

40. Er det noe du skulle ønske var annerledes i aktivitetsgruppa?  

41. Hva slags aktiviteter driver dere med her? Føler du at du har blitt flinkere i de nå, 

enn da du begynte?  
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42. Har det å være med i denne aktivitetsgruppa forandret noe for deg?  

43. (Nå er vi ferdig med intervjuet, synes du at det har gått greit?) Er det noe mer du 

har lyst til å si, eventuelt noe du har kommet på underveis? 
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Vedlegg 2 

 

Intervjuguide-voksne 

Innledning  

Vi er to studenter ved Pedagogisk Forsknings Institutt på Universitetet i Oslo. Vi går 

på siste semester på master i pedagogisk psykologisk rådgivning, og skal skrive 

masteroppgave om barn av psykisk syke foreldre. Vi ønsker å se på hvordan man 

gjennom tiltak kan styrke faktorer som gjør barna bedre rustet til å takle en vanskelig 

oppvekstsituasjon. Det er derfor viktig for oss å finne ut hvilke faktorer, dere som 

jobber med et slikt tiltak, mener tiltaket kan bidra til å styrke hos barna. Vi ønsker 

derfor å stille noen spørsmål om hvordan dere opplever tiltaket, deres rolle i det og 

deres erfaringer med barn av psykisk syke. Noen spørsmål før vi begynner? 

 

- Taushetsplikt/Anonymitet 

- Opptak og notater – arbeidsverktøy 

 

Presentasjon av intervjupersonen 

1. Navn  

2. Utdannelse og erfaring 

3. Hvor lenge har du jobbet med dette tiltaket? 

4. Var du med på å utforme tiltaket? 
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Erfaringer med barn av psykisk syke foreldre 

7. Har du jobbet med barn av psykisk syke før? Eller voksne med psykisk lidelse? 

8. Er det noen generelle trekk hos barna som du ser går igjen?  

9. Hvilke egenskaper mener du det er viktig å fokusere på å styrke hos barn av 

psykisk syke?  

10. Er det noe du ser barna sliter mye med som du har valgt å legge spesielt vekt på?  

11. Hvilke resultater ser du at tiltaket har gitt hos barn som har deltatt i tidligere 

grupper?   

12. Hva mener du på bakgrunn av de erfaringene du har gjort deg, tidligere og i 

arbeidet med tiltaket, er viktig i arbeidet med barn av psykisk syke?  

13. Er det noe mer du ønsker å tilføye i forhold til dine erfaringer med barn av 

psykisk syke foreldre? 

 

Rolle  

14. Forskning på barn av psykisk syke viser at barn som har en støttende voksen 

utenfor familien klarer seg ofte bedre enn andre. Hvilke tanker gjør du rundt dette 

utsagnet i forhold til arbeidet med akitvitetsgruppa? 

15. Hvilke forventninger opplever du at du selv og andre har til deg i forhold til 

din rolle i tiltaket? For eksempel fra kollegaer, barna og foreldre.  

16. På hvilken måte har dine egne forventninger til din rolle i tiltaket endret seg 

gjennom perioden du har jobbet med det? 

17. Føler du at du er med på å bestemme hvordan aktivitetsgruppa skal være? 
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18. Hvis du var med på utformingen av tiltaket, hvordan synes du tiltaket har blitt i 

praksis?  

19. Er det noe mer du ønsker å tilføye? 

 

Tiltaket  

20. Hvordan mener du at dette tiltaket er med på å hjelpe barna?  

21. Hva synes du er bra med tiltaket? 

22. Hva synes du kunne vært bedre med tiltaket? 

23. Kunne dette latt seg gjøre uten bevilgning av mer penger? (Med tanke på 

videreføring av tiltaket i andre kommuner) 

24. Hva er dine tanker om at barna kun har tilbud om å være med på 

aktivitetsgruppa i ett skoleår?  

25. Hvilke konsekvenser tenker du at det kan ha for barna at tiltaket begrenser seg 

til ett år? 

26. Jobber dere med å få barna med på noen aktiviteter som de kan fortsette med 

på egenhånd? 

27. Hvordan opplever du samarbeidet med hjemmet? Hva slags holdninger 

opplever du at foreldrene har til tiltaket? 

28. Er det noe mer du ønsker å tilføye i forhold til dine erfaringer med tiltaket? 
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Barna 

29. Har du sett noen forandringer hos barna i løpet av perioden de har vært med? 

Hvordan ville du karakterisert dem i startfasen i forhold til nå?  

30. Hva tror du en eventuelt positiv forandring hos barna kan skyldes?  

31. Hvor stor grad av åpenhet rundt barnas hjemmesituasjon er det og har dette 

endret seg i løpet av året?  

32. Har dere samtaler rundt temaer som dreier seg om å være barn av psykisk syke 

hver gang? Er dette eventuelt noe du/dere tar initiativ til eller er det noe som skjer 

naturlig? 

33. Er det noe mer du ønsker å tilføye? 
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Vedlegg 3 

 

Brev til foresatte  

UiO                                     Utdanningsvitenskapelig fakultet 

Universitetet i Oslo             Pedagogisk Forsknings Institutt  

 

Oslo, 18.01.07 

Til  foreldre/ foresatte                                                                                         

Vi er to studenter som studerer pedagogisk psykologisk rådgivning ved Universitetet i 

Oslo. Vi skal skrive masteroppgave om barn av psykisk syke foreldre, der vi skal se 

på hvordan man gjennom tiltak kan styrke barnas sterke sider. Vi har i denne 

forbindelse tatt kontakt med Røde Kors og Trondheim kommune for å se nærmere på 

hvordan de driver tiltaket Aktivitetsgruppe for barn av psykisk syke foreldre. Vi er 

interessert i å høre om erfaringene til barna og de ansatte. Vi har planlagt å komme på 

besøk i starten av mars hvor vi ønsker delta på en samling, og i tillegg intervjue noen 

av barna og noen av de ansatte. Vi kommer også til å stille barna spørsmål om deres 

skole- og hjemmesituasjon for å se om de har opplevd noen forandring i sin egen 

hverdag siden de ble med i aktivitetsgruppa. Under intervjuet av barna vil en voksen 

som jobber i aktivitetsgruppa være tilstede. 
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Hva ber vi om? 

Vi ber om tillatelse til å intervjue ditt/deres barn. I praksis betyr det at du/dere gir 

tillatelse til at vi utfører et samtalepreget intervju med barnet som vil vare i ca en 

time, på et tidspunkt som passer for den enkelte. Vi kommer kort til å informere barna 

om hva samtalen vil dreie seg om før vi starter, og intervjuet vil bli tatt opp med 

båndopptaker.  

 

Anonymitet og taushetsplikt 

I oppgaven vil det være aktuelt å sitere noen samtaler fra intervjuet, og gi en 

beskrivelse av intervjusituasjonen. Alle opplysninger som barnet gir oss vil bli 

behandlet konfidensielt og anonymisert i oppgaven, i tråd med retningslinjer godkjent 

av datatilsynet. Studiet er meldt til Personvernombudet for forskning, Norsk 

samfunnsvitenskapelig datatjeneste A/S. Lydbåndopptak og navnelister vil bli slettet 

etter endt masterstudiet sommeren 2007, og annet datamateriale anonymisert. De som 

vil ha tilgang på datamaterialet er oss to og vår veileder ved universitetet Asbjørn 

Birkemo, som alle er underlagt taushetsplikt.  

Vi vil understreke at det er frivillig å delta i undersøkelsen. Man kan på et hvilket som 

helst tidspunkt trekke seg og da vil alle data bli slettet.  

Hvis det er noe dere lurer på kan dere ta kontakt med oss enten via e-post eller 

telefon. 

 

Vennlig hilsen 

Trine Skipping og Marie Løchstøer Hauge 
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e-post adresse: trineski@student.uv.uio.no tlf.: 99588463 

e-post adresse: marielh@student.uv.uio.no tlf.: 40897079 

 

Samtykke 

Jeg/ vi har mottatt informasjon om intervjuet og ønsker å la mitt/ vårt barn delta.  

Sted og dato:   

Barnets navn:                                                          

Foresattes signatur: 
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Vedlegg 4 

 

Brev til de ansatte 

UiO                                     Utdanningsvitenskapelig fakultet 

Universitetet i Oslo             Pedagogisk Forsknings Institutt  

 

          26.02.07 

 

Til de ansatte 

Vi er to studenter som studerer pedagogisk psykologisk rådgivning ved Universitetet i 

Oslo. Vi skal skrive masteroppgave om barn av psykisk syke foreldre, der vi skal se 

på hvordan man gjennom tiltak kan styrke barnas sterke sider. Vi har i denne 

forbindelse tatt kontakt med Røde Kors og Trondheim kommune for å se nærmere på 

hvordan de driver tiltaket Aktivitetsgruppe for barn av psykisk syke foreldre. Vi er 

interessert i å høre om erfaringene til barna og de ansatte. Vi kommer derfor til å stille 

spørsmål om dere ansattes erfaringer med arbeid med barn av psykisk syke generelt, 

og i forhold til dette konkrete prosjektet. Svarene vi får fra både dere og barna vil bli 

knyttet opp mot resiliensforskning.  

Vi regner med at intervjuene vil vare i ca. én time til halvannen, og vi vil ta opp 

intervjuet med båndopptaker.  
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Anonymitet og taushetsplikt 

I oppgaven vil det være aktuelt å sitere noen samtaler fra intervjuet, og gi en 

beskrivelse av intervjusituasjonen. Alle opplysninger som dere gir oss vil bli 

behandlet konfidensielt og anonymisert i oppgaven, i tråd med retningslinjer godkjent 

av datatilsynet. Studiet er meldt til Personvernombudet for forskning, Norsk 

samfunnsvitenskapelig datatjeneste A/S. Lydbåndopptak og navnelister vil bli slettet 

etter endt masterstudiet sommeren 2007, og annet datamateriale anonymisert. De som 

vil ha tilgang på datamaterialet er oss to og vår veileder ved universitetet Asbjørn 

Birkemo, som alle er underlagt taushetsplikt.  

Vi vil understreke at det er frivillig å delta i undersøkelsen. Man kan på et hvilket som 

helst tidspunkt trekke seg og da vil alle data bli slettet.  

Hvis det er noe dere lurer på kan dere ta kontakt med oss enten via e-post eller 

telefon. 

 

Vennlig hilsen 

Trine Skipping og Marie Løchstøer Hauge 

e-post adresse: trineski@student.uv.uio.no tlf.: 99588463 

e-post adresse: marielh@student.uv.uio.no tlf.: 40897079 

 

Samtykke 

Jeg har mottatt informasjon om intervjuet og ønsker å delta.  

Sted og dato:   

Underskrift: 


