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Sammendrag
Den foreliggende studien er foretatt for å undersøke en nylig fremkommet risikogruppe, barn
av kvinner i legemiddelassistert rehabilitering (LAR). Disse barna eksponeres for kunstige
opiater i svangerskapet, og fødes inn i et miljø man kan anta er preget av flere risikofaktorer.
Følgende problemstillinger ble belyst: 1) Er det forskjell i preverbal kommunikasjon mellom
barn eksponert for metadon eller buprenorfin i svangerskapet sammenlignet med en
kontrastgruppe? 2) Er det mer rapportert omsorgsrelatert stress hos mødrene i LAR
sammenlignet med en kontrastgruppe? 3) Er det en sammenheng mellom preverbal
kommunikasjon og omsorgsrelatert stress?

Dette ble undersøkt ved hjelp av et utvalg bestående av 35 barn og mødre i
legemiddelassistert rehabilitering (LAR), og 35 barn og mødre i kontrastgruppen uten kjent
risiko. Barna var 12 måneder ved testutførelse. For å undersøke våre problemstillinger
anvendte man Early Social Communication Scale (ESCS) og Parenting Stress Index (PSI).
ESCS er en strukturert observasjonsprosedyre der formålet er å registrere individuelle
forskjeller i barns bruk av preverbale kommunikasjonsferdigheter, henholdsvis felles
oppmerksomhet og atferdsregulering. PSI er et spørreskjema hvor mødre vurderer opplevd
stress knyttet til foreldrerollen. Denne studien er en del av et større prospektivt longitudinelt
prosjekt som omfatter undersøkelser av barn av kvinner som bruker metadon eller buprenorfin
i svangerskapet. Forfatterne har foretatt skåring av datamateriale, analysert videoopptak av
barnas tidlige kommunikative ferdigheter samt bearbeidet datamaterialet.
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Det forekom ingen signifikante gruppeforskjeller i målene på preverbal
kommunikasjon, målt med ESCS. Vi finner verken gruppeforskjeller på initiert felles
oppmerksomhet (IJA), respondert felles oppmerksomhet (RJA), initiert atferdsregulering
(IBR) eller respons på respondert regulering (RR). På PSI finner man signifikante forskjeller
på totalskåren på barnedomenet, som omhandler stress relatert til egenskaper ved barnet.
Forskjellene viste seg på underkategoriene hyperaktivitet og distraherbarhet,
tilpasningsdyktighet og forelderrolle forsterkning finner vi signifikante forskjeller. Høye
skårer på disse domenene er faktorer man har funnet kan komplisere relasjonen mellom mor
og barn. Man fant ingen signifikante forskjeller på foreldredomenet og den samlede
totalstresskåren på PSI. Gruppeforskjellen på totalstresskåren var riktignok nært opp mot
signifikant. Omsorgsrelatert stress ga seg ikke utslag på ferdigheter relatert til felles
oppmerksomhet hos barna på ett års nivå.
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1.0 Innledning
Siden legemiddelassistert rehabilitering (LAR) ble etablert som et landsdekkende tilbud i
Norge i 1998, har det vært et økende antall barn født av kvinner som har brukt metadon eller
buprenorfin i svangerskapet. Metadon og buprenorfin er kunstige opiat som benyttes i
behandling av heroinavhengighet. Disse stoffene går over til fosteret på samme måte som
andre narkotiske stoffer, og det er derfor interessant om stoffene gir spesifikke
langtidseffekter på barnets utvikling. Hensikten med LAR-behandlingen er først og fremst å
hindre aktivt rusbruk, samt å stabilisere livssituasjonen hos den enkelte.

For kvinners vedkommende innebærer dette en fysisk helsegevinst som øker muligheten for å
bli gravid (Welle- Strand, 2001). Foreløpig er barnepopulasjonen i LAR liten, og fødselsraten
de siste årene har ligget på om lag 30 barn per år. Det er per i dag om lag 1700 kvinner i LAR
(Bakstad, 2008). Man forventer imidlertid at barnepopulasjonen blir større i takt med at
antallet pasienter i LAR stiger for hvert år. Rehabiliteringsopplegget gjør det mulig for de
fleste kvinnene å leve et rusfritt liv og å beholde omsorgen for sine barn. Samtidig vet man at
alle pasientene i LAR har en historie med langvarig heroinmisbruk. Kvinnene som blir
gravide i LAR har derfor en bakgrunn med flere fysiske, psykiske og sosiale problemer, som
kompliserer omsorgsrollen. Resultatet kan bli økt opplevelse av stress og belastning i en
allerede presset livssituasjon (Bakstad, 2008). Man vet at barnet vokser opp med en biologisk
sårbarhet på grunn av prentatal opiateksponering (Finnegan, 2000) i et omsorgsmiljø som man
kan anta innebærer risiko, og hvor det trolig er større grad av omsorgsrelatert stress
(Papousek, 2008).

1.1 Barn av kvinner i LAR, en ny utfordring for hjelpeapparatet

Den foreliggende studien er foretatt for å undersøke en nylig fremkommet risikogruppe. Man
vet lite om kunstig opiateksponering og eventuelle utviklingsrelaterte langtidseffekter.
Internasjonale studier som har undersøkt virkningen av metadon og buprenorfin i fosterlivet,
har ikke kunnet påvise spesifikke utviklingsrelaterte langtidseffekter på barnets fysiske og
psykiske helse. Forskningen er imidlertid liten og preget av metodiske svakheter. En
gjennomgående kritikk har vært at utvalgene er små og at det ikke er kontrollert for
sidemissbruk (Lifschitz, Wilson, O’Brian, Faneth & Desmond, 1983; Van Baar, 1990). Dette
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setter vår studie av LAR Norge i en særstilling. LAR-tiltaket i Norge er organisert i fem
metadonsenter i de ulike helseregionene i landet. Man har god oversikt over hvem som mottar
denne type behandling og det er et godt utviklet kommunikasjonsnettverk mellom
behandlingssentrene. Alle pasientene i LAR har en ansvarsgruppe som består av blant annet
personer fra sosialtjenesten og fastlege. Ved graviditet utvides oppfølgingen av pasienten.
Forholdet til barnevernet blir vurdert tidlig i svangerskapet og oftest er denne med i
samarbeidet og ansvarsgruppen rundt den enkelte gravide kvinne i LAR. Denne
organiseringen er primært foretatt for å sikre at mor og barn får en best mulig start. Mange av
disse familiene trenger hjelpetiltak og oppfølging fra barnevernet etter fødsel (Welle- Strand,
2001). Norge er det eneste landet i den vestlige verden som har en aktiv hjemmel i loven som
verner det ufødte liv (Lov om sosiale tjenester § 6.2.a). Dette innebærer en mulighet for bruk
av tvang i tilfeller ved sidemisbruk. Trolig er dette en av faktorene som gjør at den norske
populasjonen av gravide i LAR viser seg å ha lite misbruk av illegale stoffer i graviditeten
(Bakstad, 2008). I vårt utvalg hadde ingen av mødrene i LAR ruset seg på narkotiske stoffer
eller drukket alkohol under svangerskapet, noe som gjør at utvalget ble mindre preget av
tilfeldige forhold. Det var imidlertid ikke kontrollert for bruk av nikotin.

Sosial- og helsedirektoratet etterspurte i 2007 en kunnskapsrapport om
substitusjonsbehandling og graviditet, og uttrykte krav om at dette området prioriteres
(Bakstad, 2008). Tematikken vekker sterke følelser fordi en uskyldig tredjepart blir
skadelidende. Det har skapt uenighet og debatt i både medisinske og psykologiske miljø – og i
media. Noen av uenighetene har handlet om hvorvidt det er riktig å fortsette behandlingen av
LAR i graviditet og om man bør trappe ned mors medikamentbruk så mye som mulig i
svangerskapet.

1.2 Utviklingsrelaterte effekter av prenatal ruseksponering

Ruseksponerte spedbarn er i risiko for skjevutvikling. I flere studier er det funnet en
sammenheng mellom prenatal ruseksponering og prematuritet, lavere fødselsvekt og mindre
hodeomkrets (Lutiger, Garham, Einarson & Koren, 1991; Finnegan, 1994). En studie har
funnet at det forekommer færre tilfeller av premature fødsler, noe høyere fødselsvekt og større
hodeomkrets hos metadoneksponerte spedbarn hvor mor har vært i et behandlingsopplegg,
sammenlignet med spedbarn eksponert for kokain, amfetamin, heroin og canabis (Finnegan,
2000). Som følge av mødrenes rusmisbruk i svangerskapet, fødes mange av barna med
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abstinenser, det såkalte Neonatalt Abstinens Syndrom (NAS). NAS kjennetegnes ved ulike
symptomer: hyperaktive reflekser, forstyrret søvnmønster, diaré, spisevansker, dehydrering,
svetting, feber, respirasjonsvansker, hyperirritabilitet, nysing, gjesping og skjelving
(Chiriboga, 2003; Hans & Jeremy, 2001). Barna som er rammet, har ofte dårlig motorisk
kontroll, høy muskeltonus og høyfrekvent gråt. I tillegg er de vanskeligere å roe og mer
sensitive for stimulering, sammenlignet med barn uten NAS (Hans & Jeremy, 2001).
Abstinenssymptomene har vist seg å ha ulike varighet, fra to til fire måneder etter fødsel
(Chiriboga, 2003; Hans & Jeremy, 2001). NAS viser seg også hos metadoneksponerte
spedbarn (Finnegan, 2000). Det at barna er abstinente kan komplisere samspillet mellom mor
og barn. Barna viser for eksempel mindre og mer vage sosiale initiativ og responser, og kan
trekke seg vekk fra kontakt med omsorgsgiver (Savonlahti et. al, 2005).

Studier som har undersøkt langtidseffekter av prenatal kokaineksponering, finner noe
sprikende funn. En hovedhypotese er at barn eksponert for kokain i svangerskap er i risiko for
tidlige kognitive svekkelser. Studier som har anvendt globale utviklingstester som Bayley
Scales of Infant Development finner derimot ingen gruppeforskjeller (Allessandri, Bendersky
& Lewis, 1998; Singer, Garber & Kliegman, 1991). Man har likevel funnet mer diskré
kognitive funksjonsutfall ved bruk av sensitive og spesifikke tester (Allesandri et al, 1998).
Slinning og Moe (2007) finner at den nevrologiske sårbarheten som regel viser seg i form av
reguleringsforstyrrelser og samspillsvansker i spedbarnsalderen, og senere som mer spesifikke
nevropsykologiske vansker. Eksempeler på dette er oppmerksomhetsforstyrrelser,
hyperaktivitet, svekkede visuomotoriske og spatiale ferdigheter (Slinning & Moe, 2007).
Effekter av prenatal ruseksponering hos små barn viser seg altså på mer subtile
funksjonsområder, i stedet for å gi store utviklingsmessige forsinkelser (Lester, LaGasse og
Seifer, 1998; Lester & Tronick, 1994). En utfordring blir derfor å fange opp disse subtile
forskjellene.

I dyader av rusmisbrukende mødre og deres barn finner man ofte forstyrrelser i samspillet
(Eiden, Stevens, Schuetze & Dombkowski, 2006; Tronick et al., 2005; Hans, Bernstein &
Henson, 1999; Pajulo, Savonlathi & Piha, 1999; Burns, Chetik, Burns & Clark, 1997).
Vansker i samspill mellom rusmisbrukende mødre og deres barn har vist seg på ulike
alderstrinn (Hans et. al, 1999). Trolig kan man trekke paralleller til mødre og barn i LAR. En
hypotese fremsatt av flere forskere, er at en mulig konsekvens av ruseksponering er en subtil
forstyrrelse av atferdsreguleringen mellom mor og barn de første månedene. Selv om de er
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subtile, kan slike forstyrrelser ha en kumulativ langtidseffekt på kvaliteten av sosial og
kognitiv utvikling hos små barn (Slinning & Moe, 2007; Lemelin, Tarabulsy & Provost, 2002;
Beeghly & Tronick, 1994). I flere studier er det påvist at rusmissbrukende mødre er mindre
sensitive og responsive overfor barnas emosjonelle signaler (Hans, 2002; Pajulo et. al., 2001;
Burns et. al., 1997). Og ofte finner man at ruseksponerte spedbarn har problemer i forhold til
aktivering, oppmerksomhetsregulering og affektive vansker (Tronick, 1989). Rusmisbrukende
mødres reduserte kapasitet til å fungere som en adekvat sosial partner, og egenskaper ved det
ruseksponerte spedbarnet kompliserer samspillet. Flere studier etterlyser intervensjon rettet
mot kommunikasjonsferdigheter i samspillet mellom mor og barn (Lemelin et. al, 2002; Hans
et. al 1999; Van Baar, Soepatmi, Gunning & Akkerhuis, 1994; Beeghly & Tronick, 1994;
Tronick, 1989).

Transaksjonsmodellen er et nyttig rammeverk for å forstå utviklingsforløp. Denne modellen
fremhever at utvikling ikke kan ses isolert fra kontekst, men må forstås i lys av gjensidige
påvirkninger mellom barn og miljø over tid (Sameroff & Chandler, 1975). Kvaliteter ved
miljøet og egenskaper ved barnet kan ikke forstås uavhengige av hverandre, fordi man vet at
ulike barn utløser forskjellige responser fra det samme miljøet. På samme måte kan ulike
miljø vekke forskjellige reaksjoner hos det samme barnet (Smith & Ulvund, 1999).
Rusbelastede miljø kjennetegnes ofte ved ulike risikofaktorer som kan påvirke
omsorgsmiljøet. Man vet at et lite optimalt miljø kan bidra til transaksjoner som innebærer
mer negative effekter hos et sårbart barn (Hans, 2002). Det er således påvist en høy forekomst
av fattigdom og lav utdannelse blant rusmisbrukende mødre (Lester & Tronick, 1994). Det er
også funnet en overhyppighet av depresjon og andre psykiske lidelser hos denne gruppen
(Eiden et. al., 2006; Finnegan, 2000). Rusmisbrukende kvinner er ofte enslige og har få stabile
relasjoner til andre voksne (Luthar, Cushing, Merikangas & Rounsaville, 1998). I tillegg er
det hyppigere forekomst av fysiske sykdommer og dysfunksjonelle familiemønstre (Finnegan,
2000). Andre forhold som er assosiert med rusmisbruk hos kvinner, er kronisk krise og høyt
livsstress, lav selvtillit, tidligere eller nåværende prostitusjon og dårlig kosthold (Finnegan,
2000). Samlet antas en slik opphopning av risikofaktorer å svekke mødrenes omsorgsevne,
samt påvirke utviklingen av tidlige samspillsferdigheter (Mayes og Truman, 2002; Kettinger,
Nair & Schuler, 2000; Pajulo et. al., 1999). Trolig er omsorgsmiljøet hos kvinnene i LAR noe
annerledes sammenlignet med et typisk misbruksmiljø beskrevet ovenfor. Man kan likevel
anta at mange av de overnevnte risikofaktorene også finnes i denne gruppen.
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Denne studien undersøker en mer nyankommet form for risiko. Barna i LAR er eksponert for
metadon eller buprenorfin i svangerskapet, i tillegg til at de vokser opp i et miljø hvor man
kan anta de vil være eksponert for flere risikofaktorer. Man vet ennå lite om langtidseffektene
av dette preparatet, og mange områder må undersøkes nærmere. I lys av tidligere studier på
spedbarn prenatalt eksponert for kokain og andre narkotiske stoffer, finner man nokså subtile
effekter, som vanskelig fanges av globale utviklingsmål. Flere studier finner samspillsvansker
mellom ruseksponerte barn og deres mødre, og etterlyser studier på kommunikasjon mellom
mor og barn. Vi ønsker derfor å undersøke om det å bli eksponert for LAR preparat og et
antatt risikomiljø, kan få utslag på tidlige kommunikative og sosial kognitive ferdigheter.

1.3 Betydningen av tidlig kommunikasjon for barns sosiale utvikling

Det er relativ stor enighet om at preverbal kommunikasjon mellom barn og foreldre er på
plass allerede rett etter fødselen, og at de kommunikative ferdighetene utvikles raskt i løpet av
det første leveåret. Utviklingen går fra uforsettlige signaler til forsettlig og refererende bruk
av de første ord (Papousek, 2007). Disse endringene skjer parallelt med transformasjoner i
hjernens funksjon (Trevarthen & Aitken, 2003). Mikroanalyser av tidlig ansikt-til-ansikt
samspill viser at barn og voksen kommuniserer i et gjensidig turtakingsmønster (Stern, 1985).
Trevarthen (1998) og Bråten (1998) betrakter dette som et utrykk for at barnet har en medfødt
motivasjon til intersubjektivitet. Med intersubjektivitet menes et
opplevelsesfellesskap der subjektive oppfatninger, tanker, og følelser deles med andre
(Hansen, 1991). I løpet av de første leveårene går barnet gjennom ulike interaksjonsfaser med
omsorgsgiver. Perioden mellom 0 til 2 måneder preges av tilstandsregulering, hvor
hovedtemaet dreier seg om å regulere søvn, våkenhet og gråt. Interaksjonen handler mye om
trøsting, og den gjensidige affektive utvekslingen mellom barnet og omsorgsgiveren skjer
først og fremst rundt dette temaet (Trevarthen, 1977). Fra spedbarnet er 2 til 4 måneder er
mor-barn-interaksjonen preget av ansikt-til-ansikt kontakt. Denne typen samspill innebærer
gjensidig oppmerksomhet og glede. Gjensidig regulering og affektiv utveksling er
hovedtemaet i denne fasen (Trevarthen 1977, 1983; Tronick, 1989). Denne typen samspill
kalles primær intersubjektivitet (Trevarthen, 1977). Samtidig som barn i 4-5 måneders alderen
blir avtagende interessert i ansikt-til-ansikt utveksling, øker barnets interesse for det fysiske
miljøet. Dette sammenfaller med at motoriske ferdigheter utvikles. Det affektive samspillet i
ansikt-til-ansikt kontakt integreres gradvis i en samhandling som har felles ytre fokus (Hansen
1991). Dette skiftet i fokusering og interesse hos spedbarnet kaller Trevarthen (1983)
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sekundær intersubjektivitet, noe som innebærer en ny type samhandling som er rettet mot
objekter. Denne fasen når sitt høydepunkt i alderen 9-12 måneder. Samspillet er i større grad
fokusert om utforsking av omgivelsene og ulike typer samspill som finner sted i den
forbindelse (Hansen, 1991).

Fra barnet er 6 til 18 måneder blir opplevelsen av seg selv og andre mer bevisst (Tronick,
1998). Spedbarns intensjonelle bruk av øyekontakt og gester utført innenfor felles
oppmerksomhet markerer en gryende bevissthet om at andre har oppfattelsesevner og
intensjoner som kan påvirkes av sosiale signaler (Bretherton, 1991; Tomasello, 1995;
Carpenter, Nagell & Tomasello, 1998; Brooks & Meltzoff, 2002; Woodward, 2003). Å være i
opplevelsesfelleskap med andre er positivt forsterkende for barnet og øker motivasjonen for å
delta i sosial interaksjon (Tronick, 1998). Bevissthet om intersubjektivitet endrer opplevelsen
av omverdenen, og gjør spedbarnet til en sosial agent på en kvalitativt annerledes måte enn
tidligere (Stern, 1985). Når motivasjonen for å delta i den sosiale verden øker utover første
leveår, innebærer det en betydelig øking i barnets trang til å utforske hvordan andre oppfatter
og bruker omgivelsene (Bruner, 1975). Barnet blir i stand til å gå inn i gjensidig samhandling
og samarbeid omkring objekter, og kan ved 12 måneders alder delta i interaksjonssekvenser
basert på gi og ta (Hansen 1991). Prosessen som inngår i å dele opplevelser og tanker, og få
gjensvar både følelsesmessig og gjennom meningsattribuerende kommentarer, er i seg selv
utviklingsfremmende (Hansen, 2000). Gjennom gjensidig sosial referering, det vil si sjekking
av atferdsuttrykk hos tilknytningspersonen, henter barnet informasjon til å forstå en tvetydig
eller usikker situasjon (Bruner, 1975; Cole & Lightfoot, 2002). Det synes å være en klar
oppfatning om at barnets selvopplevelse og kunnskap om omgivelsene er forankret i en
dialogisk matrise, basert på interaksjon med andre mennesker (Bruner 1975, Trevarthen 1980,
Emde 1985, Stern 1985, Hansen 1991). Barnets sosiale læringssituasjoner er ofte
ustrukturerte, og det kan tenkes at det å dele oppmerksomhetsfokus med andre er en måte som
gjør barnet i stand til å tilegne seg informasjon om seg selv og andre. Dette er sannsynligvis
en sentral form for sosial informasjonsprosessering (Mundy & Newell, 2007). Det er rimelig å
anta at det å delta i sosial utveksling og kommunikasjonen i seg selv trener barnet i viktige
grunnstrukturer for samhandling. Det kan være tilfellet både når det gjelder synkroniseringen
av kontakten, sekvenser og turtaking i forbindelse med atferdselementene som inngår, samt
bevisstheten om at kommunikasjon og affektive signal har betydning for andres atferd. Disse
grunnstrukturene integreres etter hvert som de brukes (Hansen 1991).
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Kunnskap om sekundær intersubjektivitet har stått sentralt i mye teori og forskning på dette
området. Hovedfokuset i litteraturen har vært at spedbarnets engasjement i felles
oppmerksomhetsepisoder med andre, reflekterer en begynnende utvikling av sosial kognisjon.
(Carpenter et. al., 1998; Tomasello, 1995). I tillegg til sosial kognisjon har det vist seg at
underliggende motivasjonelle prosesser kan være sentrale i forståelsen av funksjonen felles
oppmerksomhet har for sosial utvikling (Tronick, 1998; Trevarthen & Aitken, 2001). Flere
studier antar at felles oppmerksomhet også reflekterer grunnleggende oppmerksomhets- og
selvregulerende prosesser. Spedbarnets bruk av felles oppmerksomhet uttrykker således et
samvirke av selv- og oppmerksomhetsregulerende prosesser, sosial kognitive og sosial
motivasjonelle prosesser (Dawson, et. al., 2002; Mundy, Card & Fox, 2000). Slik sett kan
felles oppmerksomhet være et vindu for studiet av grunnleggende utviklingsprosesser.

Felles oppmerksomhet er en ferdighet som er viktig for den sosiale kompetansen til
mennesker i alle aldersgrupper. Det finnes ulike former for felles oppmerksomhet (Mundy &
Newell, 2007; Mundy & Sigman, 2006). Et barn kan initiere felles oppmerksomhet,
respondere på felles oppmerksomhet og initiere atferdsregulering. Disse ulike formene for
felles oppmerksomhet har ulike funksjoner og ulike nevrale korrelater. Å initiere felles
oppmerksomhet handler om spontant å dele opplevelser med andre, via blikk og peking, noe
som virker belønnende for barnet (Bates, 1976; Mundy, 1995). En atferd som av Bates (1976)
kalles protodeklarative gester. Denne delen av felles oppmerksomhet er relatert til det fremre
oppmerksomhetssystemet (Mundy & Newell, 2007). Å respondere på felles oppmerksomhet
handler om å følge blikkretning og respondere på et tilbud om oppmerksomhet fra en voksen
(Schaife & Bruner, 1975). Denne funksjonen er knyttet til det bakre oppmerksomhetssystemet
(Mundy & Newell, 2007). Initiert atferdsregulering handler om å koordinere
oppmerksomheten med en annen person når det er snakk om en mer instrumentell handling. I
slike tilfeller anvender barnet øyekontakt og gester for å få hjelp av andre (Bates, 1976).
Gester i forbindelse initiert atferdsregulering kalles protoimperative gester. I sin beskrivelse
av protodeklarative og protoimperative gester tydeliggjør Bates at spedbarn kan ha ulike
hensikter når de har felles oppmerksomhet med andre. Initiativ til felles oppmerksomhet kan
således ha en sosial funksjon, der målet er den positive opplevelsen av det å dele en
opplevelse med en annen. Det kan også ha en mer instrumentell hensikt, der barnet tar
initiativ til felles oppmerksomhet for å få hjelp til å oppnå noe, for eksempel å få tak i en leke.

11

Felles oppmerksomhet har vist seg å være relatert til senere aspekter ved utviklingen. For det
første har det vist seg å være nært relatert til språkutvikling (Akthar, Dunham & Dunham,
1991; Carpenter et. al, 1998). Det er for eksempel vist at hvor mye tid barn bruker i felles
oppmerksomhetsepisoder har sammenheng med samtidig og senere språkutvikling (Carpenter,
et. al., 1998). Felles oppmerksomhet er også involvert i sosial emosjonelle, selvregulerende og
eksekutive prosesser. Disse er alle viktige for utviklingen av sosial kompetanse (Mundy &
Willoughby, 1996, 1998; Sheinkopf, Mundy, Claussen & Willoughby, 2004; Mundy &
Sigman, 2006; Van Hecke et. al., 2007). Sheinkopf og kollegaene (2004) fant at vurdering av
felles oppmerksomhet i 1-årsalderen predikerte senere sosial kompetanse i førskolealderen i et
risikoutvalg. Man har senere påvist lignende prediktiv validitet hos en gruppe
normalutviklede barn (Van Hecke et al., 2007). Kapasiteten til å delta i positive
intersubjektive episoder med andre er beskrevet som et kritisk aspekt når det gjelder barnets
selvutvikling og sosiale kompetanse. Dette kan igjen få betydning for barnets evne til å
etablere velfungerende relasjoner med andre (Stern, 1985; Trevarthen & Aitken, 2001).

Selv om spedbarn er sosialt kompetente individer, vet man at de er fullstendig avhengige av
emosjonelt tilgjengelige omsorgspersoner for at utviklingen skal forløpe normalt (Bowlby
referert i Cole, Cole & Lightfoot, 2002). Manglende sensitivitet, responsivitet og bekreftelse
fra omsorgsgiver vil kunne føre til mer eller mindre utviklingsmessige forstyrrelser. Blant
annet gjelder dette i særlig grad for sårbare barn (Moe & Siqveland, 2006). En trygg relasjon
og sensitiv omsorg er viktig for barnets regulering av stresshormoner tidlig i livet. Kortisol er
grunnleggende i rekke somatiske prosesser som frigjøring av energi, vekst og i kognitive og
affektive prosesser (Moe & Siqveland, 2006). Stress i foreldrerollen de tre første årene har
vist seg å være kritisk for barnets emosjonelle og atferdsmessige utvikling (Loyd & Abidin,
1984). Man vet at utvikling av felles oppmerksomhet er relatert til selv- og
oppmerksomhetsregulerende prosesser, sosial kognitive og sosial motivasjonelle prosesser.
Noen studier har påvist en sammenheng mellom kvaliteter ved omsorgsmiljø og utviklingen
av felles oppmerksomhet Dette må man riktignok undersøke nærmere (Mundy & Sigman,
2006).

1.4 Implikasjoner for metodevalg

Den tidlige kommunikasjonen er en sentral del i barns utvikling. I den foreliggende studien
har vi valgt å ta utgangspunkt i et aspekt ved den tidlige kommunikasjonen som har vist seg å
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være betydningsfullt for både forståelsen av utviklingspatologi og resiliens: felles
oppmerksomhet. Felles oppmerksomhet antas å være en sentral ferdighet for utvikling av
sosial kognisjon og det å kunne delta i adaptive samhandlinger med andre. Om barn ikke
mestrer felles oppmerksomhet kan dette få implikasjoner både for sosial fungering og for
læringsmulighetene som tilbys i sosiale relasjoner. Vi har valgt å undersøke kapasitet til felles
oppmerksomhet ved å bruke Early Social Communication Scale (ESCS). Dette er en
veletablert og reliabel testprosedyre for å undersøke disse ferdighetene hos små barn (Mundy
et al., 2000; Mundy & Gomes, 1998; Mundy, Kasari, Sigman & Ruskin, 1995). Det er påvist
at ESCS har prediktiv validitet både blant typiske og atypiske barn (Scheinkopf et al., 2004;
Van Hecke et. al., 2007).

De fleste metadon eller buprenorfin-eksponerte spedbarn vokser opp i et miljø med dobbel
risiko. I dette ligger en antakelse om at miljømessige forhold vil utgjøre en ekstra belastning
for et allerede sårbart barn. Omsorgsrelatert stress har vist seg å ha betydning for tidlig
kommunikasjon mellom mor og barn (Papousek, 2008). Det finnes imidlertid få studier der
man har sett på omsorgsrelatert stress hos mødre under behandling i LAR. Vi ønsket derfor å
kartlegge omsorgsrelatert stress i denne spesielle gruppen, for således å undersøke den
eventuelle betydningen slikt stress kan ha på barns preverbale kommunikasjon. I denne
forbindelse har vi valgt å bruke Parenting Stress Index (PSI) (Abidin, 1995). Dette er et
spørreskjema som ofte anvendes for å vurdere mødres opplevde stress i forbindelse med det å
være omsorgsperson. PSI er et mål som i hovedsak brukes for å identifisere potensielle
dysfunksjoner i relasjonen mellom mor og barn (Abidin, 1995). Vi har brukt dette
instrumentet som et mål på eventuell risiko i forbindelse med omsorgsrelatert stress.

Problemstillinger:

-

Er det forskjell i preverbal kommunikasjon (målt med ESCS) mellom barn eksponert
for metadon eller buprenorfin i svangerskapet sammenlignet med en kontrastgruppe?

-

Er det mer rapportert omsorgsrelatert stress (målt med PSI) hos mødrene i LAR,
sammenlignet med en kontrastgruppe?

-

Er det en relasjon mellom preverbal kommunikasjon og omsorgsrelatert stress?
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2.0 Metode

2.1 Foreliggende undersøkelse

Datagrunnlaget i oppgaven er innhentet fra et større, prospektivt longitudinelt prosjekt som
omfatter undersøkelser av barn av kvinner som bruker metadon eller buprenorfin i
svangerskapet. Bakgrunnsprosjektet ønsker å se på hvordan det går med mødre og barn i
denne spesielle risikogruppen, og hvilken hjelp som er best egnet for disse. Prosjektet ble
startet i 2006. Vi kom inn i prosessen i 2008 og fikk tildelt datamaterialet som omhandlet
barnas førspråklige kommunikative ferdigheter, målt ved ettårs alder. I tillegg fikk vi tilgang
til datamaterialet som beskriver foreldrenes opplevde stressnivå knyttet til forelder-barnsystemet. I den foreliggende studien ønsket vi å undersøke om barna i LAR skilte seg ut fra
barn i en kontrastgruppe i forhold til kapasiteten til førspråklig kommunikasjon. Vi ville i
tillegg finne ut om det var gruppeforskjeller i omsorgsrelatert stress, og om eventuelle
forskjeller var relatert til utviklingen av preverbale ferdigheter. Etiske prinsipper for
medisinsk forskning som omfatter mennesker, ligger til grunne for studien (Helsinkideklarasjonen). Det er innhentet tilråding for gjennomføring av studien samt opprettelse av et
personregister fra Regional komité for medisinsk forskningsetikk og fra Norsk
samfunnsvitenskapelige datatjeneste. Gjennom informasjonen som de forespurte kvinnene
fikk, gikk det frem at deltagelse i studien var basert på frivillighet, og at den enkelte sto fritt
til å trekke seg når som helst i løpet av prosjektperioden.

2.2 Rekruttering, utvalg og utvalgstørrelse

Alle gravide i LAR med termin fra januar 2005 til og med januar 2007 ble forespurt om å
delta i studien. Dette utgjorde 47 kvinner, hvorav seks ikke ønsket å delta. Kvinner i
kontrastgruppen ble rekruttert ved helsestasjoner eller via prosjektleder. Det ble rekruttert 38
kvinner/barn til denne gruppen. Av de 41 kvinnene som deltok i LAR var det to som aborterte
og én falt ut av studien av personlige årsaker. Data ble innhentet fra 38 kvinner/barn i LAR.
Det ble senere gjort kjent at ytterligere to kvinner i den aktuelle målgruppen ikke var nådd.
Justert for disse, besto utvalget i denne studien av 81 % av hele den nasjonale toårs-kohorten.
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Etter at undersøkelsen var gjennomført for begge gruppene ble ytterligere 6 barn utelatt fra
analysen på grunn av teknisk feil i testopptak. Totalt ble 70 barn tatt med videre i analysen, 35
i hver gruppe.

Siden LAR er godt organisert, var det mulig å nå de fleste gravide i substitusjonsbehandling
gjennom de regionale tiltakene. Informasjon om prosjektet og forespørsel om deltagelse ble
rettet til de aktuelle mødrene via deres kontaktperson i det regionale tiltaket. Utfylt
samtykkeerklæring ble deretter returnert til prosjektet før direkte kontakt ble opprettet med
deltagerne. På denne måten ble taushetsplikten ivaretatt, samtidig som kvinnen ble spurt om
deltagelse av en person de kjente. Siden gjennomsnittsalderen blant metadonbrukende mødre
er 30-40 år, ble det kontrollert for alder ved utvalg av kontrastgruppen. Tidligere kjente
psykiske problemer var et eksklusjonskriterium ved inntak i kontrollgruppen. På grunn av
tidsbegrensninger og vanskeligheter med å matche alder og sosioøkonomisk status (SØS), ble
det ikke kontrollert for SØS. Det ble ikke gitt honorar for deltakelse, kun kompensasjon for
reiseutgifter. Foreldre fikk mulighet til å stille spørsmål knyttet til barnet og egen rolle som
forelder. De ble også tilbudt tilbakemelding om barnets funksjonsnivå, og mødrene kunne be
om å få videoopptaket som ble gjort av barnet.

Fordelingen i LAR-gruppa var 16 jenter og 19 gutter (35 barn) og 20 jenter og 15 gutter i
kontrastgruppen (35 barn). Barnas alder ved undersøkelsen var 12 måneder. Alder ble vurdert
ut i fra barnets gestasjonsalder. Gestasjonsalder, fødselsvekt, lengde, kjønn, Neonatalt
Abstinens Syndrom (NAS), kunstig opiateksponering (metadon/buprenorfin), mors alder ved
fødsel og mors behandlingstid i LAR er vist i tabell 1.

Tabell 1. Nyfødtopplysninger: Gestasjonsalder, fødselsvekt, lengde, kjønn, NAS, kunstig opiateksponering
(metadon/buprenorfin), mors alder ved fødsel og mors behandlingstid i LAR.

LAR-Gruppa (n=35)

Kontroll-Gruppa (n=35)

Mean

Variasjonsbredde

Mean

Variasjonsbredde

Gestasjonsalder

38,69

38-42

40,1

38-42

Fødselsvekt

3148,86

960-4684

3564,66

3030-4200

Lengde

37,97

33-52

50,69

48-53

Behandling i Lar

19,26 måneder

1-63 måneder

Mors alder

32,09

23-44

32,66

27-43
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LAR-Gruppa (n=35)

Kontroll-Gruppa (n=35)

Antall Gutter (%)

19 (54%)

15 (42,86%)

Antall Jenter (%)

16 (46%)

20 (57,14%)

Antall tilfeller av NAS (%)

22 (63%)

Antall barn eksponert for
Metadon (%)

25 (71%)

Antall barn eksponert for
Buprenorfing (%)

10 (29%)

Merk: NAS; Neonatalt Abstinens Syndrom

2.3 Prosedyre

Barn og foreldre møtte opp til undersøkelsen da barnet var ca 12 måneder. Preverbal
kommunikasjon ble vurdert med Early Social Communication Scales (ESCS), som er en
metode som opprinnelig ble utviklet av Seibert, Hogan og Mundy (1982), og senere
modifisert av Mundy, Hogan og Doehring, (1996). Alle undersøkelsene ble administrert av
prosjektlederen. Resultatene som fremkom ved administreringen av ESCS, ble brukt for å
vurdere eventuelle gruppeforskjeller på ulike områder innenfor førspråkelig kommunikasjon.
Mødrenes opplevelse av omsorgsrelatert stress ble vurdert med Parental Stress Index (PSI)
som er en metode utviklet av (Abidin 1995). PSI er et spørreskjema, og ble sendt til
omsorgsiver én uke i forkant av ettårsundersøkelsen.

2.4 Instrumenter

Early Social Communication Scales (ESCS)

ESCS er en strukturert observasjonsprosedyre der formålet er å registrere individuelle
forskjeller i barns bruk av preverbale kommunikasjonsferdigheter. Metoden er beregnet for
barn i alderen 8 til 30 måneder og tiden for administreringen varierer som regel fra 15 til 20
minutter (Mundy et. al., 1996). Prosedyren administreres ved at barnet sitter på omsorgsgivers
fang med ansiktet vendt mot en testleder som sitter på motsatt side av bordet. Testleder og
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barnet kjenner ikke hverandre fra før, og omsorgspersonen blir bedt om å forholde seg så
nøytral som mulig i situasjonen. Et bestemt sett med leker presenteres for barnet. Disse
inkluderer tre ulike mekaniske leker, tre håndstyrte leker, et par briller, en børste, en hatt, en
ball, en lekebil, en bildebok og en plastbeholder med to gjenstander i. Tre fargerike plakater
er hengt opp på veggene, vinkelrett til høyre og venstre for barnet, samt 180 grader bak. En og
en leke presenteres ved at den plasseres og igangsettes foran barnet, men utenfor rekkevidde.
De andre lekene ligger i en koffert på gulvet. Ved to anledninger underveis forsøker testleder
å påkalle barnets oppmerksomhet mot plakatene ved å peke til høyre, venstre og bak barnet.
Noen av lekene brukes slik at testleder demonstrer deres funksjon og lar barnet få mulighet til
å aktivere leken eller søke testleder om hjelp. Testleder gir regelmessig oppfordringer om at
barnet skal gi en leke til henne. Bilen og ballen blir trillet til barnet med en ikke-verbal
invitasjon til å samhandle med testleder. Boken og plakatene gir barnet mulighet til å peke på
bilder eller følge oppfordringene om å se på bildene. I den aktuelle studien fulgte testleder den
anbefalte rekkefølgen for presentasjon av testobjektene så langt som mulig, men med avvik
der det var nødvendig for å sikre barnets responsivitet. Dette er i tråd med instruksjonene i
manualen (Mundy, Delgado, Block, Venezia, Hogan & Seibert, 2003).

Samtlige ESCS-prøver ble administrert av prosjektlederen i et laboratorium med like
betingelser. Seks av opptakene ble gjort hjemme eller på helsestasjonen i nærmiljøet.
Skåringene ble utført av forfatterne, som begge var blinde i forhold til deltakernes
gruppetilhørighet, og deres medisinske og sosiale bakgrunn på det tidspunktet skåringen ble
utført. Observasjonsprosedyren ble tatt opp på video, og på grunnlag av disse opptakene
kunne barnets atferd klassifiseres innenfor tre kategorier av preverbale kommunikative
ferdigheter: 1. Felles oppmerksomhet, 2. atferdsregulering, 3. sosiale samhandlinger. Både
felles oppmerksomhet og atferdsregulering er avhengig av at barnet er i stand til å koordinere
oppmerksomheten i forhold til objekter og hendelser. Den prediktive validiteten for
kategorien sosialt samspill er forholdsvis lav (Smith & Ulvund, 2003). Den foreliggende
studien baserte seg derfor bare på skårene av atferd innenfor de to førstnevnte kategoriene, det
vil si felles oppmerksomhet og atferdsregulering.

For hver kategori ble det skilt mellom høyere og lavere nivå ut i fra atferdens kognitive
kompleksitet. Det ble også registrert om barnet selv tok initiativ til handlingen eller om det
responderte på invitasjoner og oppfordringer fra testleder. Å respondere på felles
oppmerksomhet (RJA) utgjør de tilfellene der barnet følger peking etter oppfordring fra
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testleder. Barnet gis mulighet til å følge peking proksimalt i bok (lavere nivå) eller distalt ved
peking på plakatene i rommet (høyere nivå). Initiering av felles oppmerksomhet (IJA) på
høyere nivå omfatter barnets peking og vising, mens lavere nivå utgjør barnets initiativ til
øyenkontakt og blikkalternering for å dele oppmerksomhet rundt en hendelse eller et objekt.
Initiering av atferdsregulering (IBR) referer til de tilfellene der barnet bruker øyenkontakt og
strekking (lavere nivå) som en nonverbal oppfordring om hjelp. IBR på høyere nivå refererer
til tilfeller der barnet gir eller peker som en mer konvensjonell måte å søke hjelp på. I kontrast
til IJA, som reflekterer forespørsler om sosial deling, har IBR en mer instrumentell funksjon.
Å respondere på atferdsforespørsel (RR) referer til barnets ferdighet med å respondere på
testleders gestbaserte eller verbale beskjed om å gi fra seg leken (Mundy, et. al, 2003). Hvert
barn fikk sumskårer basert på frekvens av hver av de omtalte atferdstypene; IJA, RJA, IBR og
RR.

Vi fant interskårereliabilitet ved å beregne intraklassekorrelasjon mellom skårene på et
tilfeldig utvalg bestående av 28 videoopptak. Noen av DVD’ene ble skåret sammen av oss
begge på grunn av manglende teknisk kvalitet. Disse ble ikke tatt med i utvalget i forbindelse
med reliabilitetsanalysen.

Parenting Stress Index
PSI er et spørreskjema for foreldre, laget for å identifisere potensiell dysfunksjon i forelderbarn-systemet. Instrumentet har vist seg å være relatert til problematferd hos foreldre og til
barns tilpasningsproblemer innen familiesystemet. PSI er primært rettet mot foreldre som har
barn fra null til tre år, men kan også anvendes på foreldre som har eldre barn. PSI tar mellom
20-25 minutt å fylle ut, og inneholder 121 spørsmål. Det kan beregnes en totalskåre, 15
subskalaskårer og tre domeneskårer. Domene tapper opplevd stress relatert til egenskaper ved
barnet og egenskaper ved foreldrene. Det siste domenet er på 20 spørsmål og omfatter
stressrelatert til situasjoner og demografiske forhold. Dette domenet er et frivillig tillegg i
spørreskjemaet, og vi har ikke inkludert dette i vår studie. Hvert spørsmål er rangert på en fem
punkts skala; ”Sterkt enig”, ”enig”, ”ikke sikker”, ”uenig” og ”sterkt uenig”. Summen av de
to barne- og forelderdomenet gir en total stresskåre. Høye skårer representerer høy grad av
stress. Den prediktive validiteten for PSI er vist i flere publiserte artikler som knytter PSIskårer til observert atferd hos foreldre og barn samt til barns tilknytningsstil og sosiale
ferdigheter (Abidin, 1995).
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Tabell 2. Parenting Stress Index

Barnedomenet: Kvaliteter ved barnet som kan komplisere foreldrerollen.
Hyperaktivitet/distraherbarhet: Omfatter kvaliteter som uro, hyperaktivitet, distraherbarhet, lav
konsentrasjon og oppmerksomhet.
Tilpasningsdyktighet: Barnets evne til å tilpasse seg nytt fysisk og sosialt miljø.
Forelderrolle forsterkning: I hvilken grad relasjonen mellom mor og barn gir mor positive følelser av å
være en god forelder.
Kravstorhet: I hvilken grad omsorgsgiver opplever barnet som kravstort. Om barnet gråter, klenger på
mor og ofte trenger hjelp.
Humør: Affektiv fungering hos barnet.
Aksept: I hvilken grad barnets fysiske, psykiske og emosjonelle egenskaper tilsvarer foreldrenes
forventning.

Forelderdomenet: Dimensjoner ved omsorgsgiver som kan være relatert til stress og potensiell
dysfunksjon i omsorgsmiljøet.
Kompetanse: I hvilken grad det er mangler i omsorgsgivers praktiske kompetanse om barns utvikling.
Isolasjon: I hvilken grad omsorgsgiver føler seg isolert fra venner, slektninger og grad av emosjonell
støtte.
Tilknytning: Relasjonen mellom omsorgsgiver og barnet.
Helse: Omsorgsgivers helsetilstand.
Rollerestriksjon: Vurdering om hvorvidt omsorgsgiver føler foreldrerollen begrenser egen frihet.
Depresjon: Om omsorgsgiver føler seg nedstemt, har mye skyldfølelse og føler seg ulykkelig.
Partner: I hvilken grad omsorgsgiver føler partner er en emosjonell og aktiv støtte på områder som har
med barnet og forelder-barn- relasjonen å gjøre.

Total stress: Omsorgsgivers totale opplevelse av omsorgsrelatert stress, både i forhold til karakteristikker
ved barnet og seg selv som omsorgsgiver.

2.5 Statistiske metoder

Analysene ble foretatt ved hjelp av statistikkpakken SPSS versjon 16.0. Vi var interessert i å
finne ut om det var gjennomsnittsforskjeller mellom barna i LAR og barna i kontrastgruppen
med hensyn til felles oppmerksomhet og mødrenes omsorgsrelaterte stress; dette ble
undersøkt ved bruk av t-tester.
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3.0 Resultater
3.1 Interreliabilitet
ESCS opptakene ble skåret av to uavhengige skårere (forfatterne), hvor vi forut for
testskåringen gjennomgikk en omfattende treningsperiode med opplæring i
skåringsprosedyren. Vi beregnet interreliabilitet mellom skårene våre på de ulike kategoriene
for å se om de samsvarte med hverandre. Korrelasjonskoeffisientene er vist i tabell 3.

Tabell 3. Interreliabiliet mellom testskårerne (N=28)

IJA
IJA
RJA

RJA

IBR

RR

,90-,98
,90-,98

IBR

,85-,97

RR

,97-,99

Merk: IJA; Initiert felles oppmerksomhet. Inkluderer barnets initiativ til øyekontakt, blikkalternering, peking og
vising RJA; Respondere på felles oppmerksomhet. Inkluderer at barnet følger testleders peking og oppfordring.
IBR; Initiert atferdsregulering. Inkluderer at barnet tar initiativ til atferdsregulering ved å strekke seg, bruke
øyenkontakt, gi, peke og strekke seg mot ønsket objekt og samtidig bruke øyenkontakt. RR; Respons på
forespørsel om å gi.

Tabell 3 viser at interskårer reliabiliteten var høy på alle kategoriene. Intraklassekorrelasjonen
varierte mellom; ,90-,98 for IJA, ,90-,98 for RJA, ,85-,97 for IBR og ,97-,99 for RR. Disse
verdiene er i samsvar med andre studier der man har brukt ESCS (Heiman, et. al., 2006;
Smith & Ulvund, 2003). Interreliabiliteten tyder på at skårene ikke er avhengig av hvem som
skårer, og at de kan brukes videre i analysen.

3.2 Gruppeforskjeller i preverbal kommunikasjon målt med ESCS

Vi beregnet gjennomsnittsskårer for å se om gruppene var forskjellig fra hverandre.
Gjennomsnittene, t-verdiene og signifikans er vist i tabell 4.
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Tabell 4 Gruppeforskjeller i preverbal kommunikasjon målt med ESCS (LAR-Gruppe, N=35. Kontrastgruppe,
N=35)

LAR-Gruppe

Mean

Kontrast-Gruppe

Std-avvik

Mean

Std-avvik

Diff

Effekt

t

p

IJA

40,06

13,13

41,63

17,27

-1,57

.10

,43

,17

RJA

7,60

2,86

8,11

2,37

-,51

.20

,82

,24

IBR

25,14

6,00

26,63

8,83

-1,49

.20

,82

,09

RR

15,91

6,16

13,69

5,56

2,23

.38

-1,59

,29

Merk: LAR-gruppe, Barn utsatt for metadon/buprenorfin i fosterlivet. IJA, Initiert felles oppmerksomhet; RJA,
Respondere på felles oppmerksomhet; IBR, Initiert atferdsregulering; RR, Respons på forespørsel om å gi.

Tabell 4 viser at gjennomsnittsforskjellene på ESCS-kategoriene IJA, RJA, IBR og RR var
små, og ingen er signifikante på ,05 nivå. Effektstørrelsen målt med Cohens d er liten i alle
kategoriene (Cohen, 1992). I tillegg til gjennomsnittsforskjellene vist i tabell 4, ble det foretatt
undersøkelse av gruppeforskjeller i atferd på høyere nivå. Det var ingen signifikante
forskjeller her. Kategoriene IBR og RR tapper overlappende variabler (se tabell 3).
Førstnevnte inkluderer det å gi på eget initiativ, mens sistnevnte måler det å gi som respons på
forespørsel. I flere tilfeller fikk barnet oppfordring om å gi dersom det ikke gav på eget
initiativ. Det er sannsynlig at dette kan ha påvirket forholdet mellom disse to skårene. Tabell 4
viser at spredningen i skåringsdistribusjonen er stor i alle ESCS kategoriene. Begge gruppene
viser en heterogen skåringsprofil, men spredningen er størst innad i kontrastgruppa. I forsøk
hvor vi kontrollerte for eventuelle uteliggere fant vi at dette ikke hadde innvirkning på
resultatet. I tillegg til det som fremkommer fra tabellen, ønsket vi å undersøke om det var
gruppeforskjeller mellom spedbarn eksponert for metadon og spedbarn eksponert for
buprenorfin. Vi fant ingen signifikante forskjeller i prestasjon mellom disse gruppene. Det var
heller ingen kjønnsforskjeller i prestasjon på ESCS.

3.3 Gruppeforskjeller i stress knyttet til forelderrollen målt med PSI

Vi beregnet gjennomsnittsskårer på PSI for å se om gruppene var forskjellig fra hverandre i
forhold til omsorgsrelatert stress. Gjennomsnittene, t-verdiene og signifikans er vist i tabell 5,
6 og 7. Ved utregning har vi benyttet oss av prosedyre for missing data (Abidin, 1995).
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Tabell 5 Gruppeforskjeller i karakteristikker ved barnet som kan relateres til stress i forelderrollen (LARgruppe; N=29, Kontrollgruppa; N=35)

LAR-gruppe

Kontrast-gruppe

BARNEDOMENET
Mean

Std-avvik

Mean

Std-avvik

Diff

t

p

Hyperaktivitet

22,41

5,30

22,00

3,61

,41

,37

,02

Tilpasningsdyktighet

23,17

6,15

21,94

3,66

1,23

1,00

,02

8,28

3,02

7,42

1,73

,86

1,44

,03

Forelderrolleforsterkning

15,76

4,21

15,19

3,62

,56

,58

,26

Humør/Sinnsstemning

Kravstorhet

8,10

1,95

9,44

2,42

-1,34

-2,42

,20

Aksept

9,72

2,94

9,44

2,42

-0,33

-0,46

,46

87,45

18,12

86,06

12,17

1,39

,37

,01

Total Barneskåre

Merk; se tabell 2, side 19 for ordforklaring.

Tabell 5 viser at det var signifikante gruppeforskjeller i foreldrenes oppfatning av egenskaper
hos barnet som kan gjøre det vanskelig å lykkes i forelderrollen. Dette gjelder både faktoren
som måler hyperaktivitet, tilpasningsdyktighet og forelderrolle forsterkning, som alle var
signifikante på 5% nivået (p<,05). Totalskåren for barnedomenet viste en signifikant
gruppeforskjell mellom LAR-gruppen og kontrastgruppen (p<,01). Ingen av gruppene hadde
kliniske skårer (Abidin, 1995).

Tabell 6 Gruppeforskjeller i karakteristikker ved foreldrene som kan relateres til stress i omsorgsmiljøet (LARgruppe N=29. Kontrastgruppa N=35).

LAR-gruppe

Kontrast-gruppe

FORELDERDOMENET
Mean

Std-avvik

Mean

Std-avvik

Diff

t

P

Kompetanse

25,96

6,06

22,00

4,21

3,96

3,09

,06

Isolasjon

13,17

3,52

11,25

2,43

1,92

2,60

,15

9,90

2,50

10,97

3,12

-1,08

-1,50

,36

Helse

11,72

3,02

12,17

2,58

-0,44

-0,64

,39

Rollerestriksjon

17,48

4,10

18,17

3,95

-0,68

-0,68

,56

Depresjon

16,62

5,47

17,03

4,33

-0,41

-0,34

,15

Partner

17,72

5,26

16,08

3,78

1,64

1,46

,03

112,54

21,54

107,67

16,72

4,87

1,02

,12

Tilknytning

Total Forelderskåre

Merk; se tabell 2, side 19 for ordforklaring.
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Tabell 6 viser at det var signifikante gruppeforskjeller mellom LAR- og kontrastgruppen med
hensyn til stress relatert til partner (p<05). Det var ikke signifikante gruppeforskjeller mellom
LAR- og kontrastgruppen på den totale skåren for forelderdomenet. Ingen av gruppene hadde
kliniske skårer (Abidin, 1995). Færre forsøkspersoner i LAR-gruppa, skyldes at mange av
mødrene unnlot å svare på spørsmål relatert til partner. I tråd med prosedyren for missing
data, falt disse ut av prosedyren (Abidin, 1995)
Tabell 7 Gruppeforskjeller i den totale mengden stress knyttet til forelder-barn systemet (LAR-gruppe N=29,
Kontrollgruppa N=35)

LAR-gruppe
Mean
Total Stress

Kontrast-gruppe

Std-avvik

200,36

37,20

Mean
193,72

Std-avvik
26,76

Diff
6,64

t

p
,83

,06

Merk; se tabell 2, side 19 for ordforklaring.

Tabell 7 viser at når man ser forelder og barnedomenet under ett, er ikke signifikante
gruppeforskjeller mellom LAR- og kontrastgruppen (p<,06). Forskjellene ligger tett opp mot
signifikans nivået på ,05. Ingen av gruppene hadde kliniske skårer (Abidin, 1995).
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4.0 Diskusjon
Vi ønsket å undersøke om barna i LAR, som både hadde vokst opp i et antatt risikomiljø og
var biologisk sårbare på grunn av ruseksponering, ville gjøre det dårligere på Early Social
Communication Scale (ESCS). Det ble ikke påvist noen forskjeller mellom barna i LAR og
barna i kontrastgruppa på prestasjon på ESCS, verken på initiert felles oppmerksomhet (IJA),
respondert felles oppmerksomhet (RJA), initiert atferdsregulering (IBR) eller på respondert
regulering (RR).

Vi fant imidlertid flere signifikante gruppeforskjeller på spørreskjemaet Parental Stress Index
(PSI) i forhold til total opplevd stress på barnedomenet (p<01). Dette er et spørreskjema som
måler omsorgsrelatert stress vurdert av mødre. Her skilte rapporteringen til mødrene i LAR
seg i betydelig grad fra kontrastgruppen (tabell 5, side 22). Mødrene i LAR-gruppen
rapporterte signifikant mer stress knyttet til spørsmål som omfattet hyperaktivitet (p<05),
tilpasningsdyktighet (p<05) og foreldrerolle forsterkning (p<05). På foreldredomenet fant vi
ingen gruppeforskjell, men på underkategorien som omhandler partner var det en signifikant
lavere skåre hos mødrene i LAR (p<05). Når man ser barne- og foreldredomenet under ett, var
det en tendens til gruppeforskjell i den totale opplevelsen av stress i forelder-barn-systemet
(p<06). Ingen av gruppene viste kliniske skårer (Abidin, 1995).

At vi ikke finner en forskjell mellom gruppene på felles oppmerksomhet målt ved ESCS, kan
tolkes på ulike måter. Først og fremst kan de manglene forskjellene mellom LAR- og
kontrastgruppen tyde på at ferdigheter relatert til felles oppmerksomhet ikke så lett lar seg
påvirke av multippel risiko (dvs. biomedisinske risikofaktorer i kombinasjon med oppvekst i
et risikomiljø). Evnen til å kommunisere med omsorgsgiver er sannsynligvis en relativt robust
egenskap som barnet har med seg fra fødselen av. Trevarthen & Aitken (2001) antar at det
eksisterer medfødte ”menneske-miljø-forventinger”, det vil si sosialt regulerende og
intersubjektive funksjoner i spedbarnets hjerne. De argumenterer videre for at disse medfødte
motivene korresponderer med hverandre og utgjør et essensielt rammeverk for regulering av
all menneskelig kognitiv utvikling. Studier av neonatal persepsjon og læring, har vist at det
finnes kapasiteter og motivasjon til å knytte seg til andre mennesker (Papousek, 2008). Evnen
til intersubjektivitet, motivasjon og etter hvert en bevissthet om et opplevelsesfellesskap kan
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trolig være noe som ligger latent i spedbarnet. Det kan tenkes at det derfor skal mye til før
disse ferdighetene blir svekket.

Det er i tidligere studier funnet at spedbarnets felles oppmerksomhetsferdigheter kan påvirkes
av omsorgsmiljøet (Flanagan, Coppa, Riggs & Alario, 1994; Goldsmith & Rogoff, 1997).
Hvis utviklingen av felles oppmerksomhet er relatert til kvalitative aspekter ved
omsorgsutøvelsen, kan trolig felles oppmerksomhet være signifikant påvirket av
tilknytningskvaliteten mellom mor og barn. Det er evidens for en sammenheng mellom
desorganisert tilknytning og negativ utvikling av felles oppmerksomhet. Denne type
tilknytning er atypisk, og er assosiert med dårlig omsorgsmiljø der det i noen tilfeller også
forekommer overgrep og neglect (Mundy & Sigman, 2006).

Disse studiene kan tyde på at det skal et svært atypisk omsorgsmiljø til før det får negativ
betydning for felles oppmerksomhetsferdigheter. Claussen og kollegene (2002) undersøkte
felles oppmerksomhetsferdigheter hos kokaineksponerte spedbarn som ble klassifisert som en
høyrisikogruppe. De sammenlignet mål på ESCS ved 12 og 18 måneders alder opp mot
tilknytningsmønsteret, og fant at desorganisert tilknytning var assosiert med svekkede IJA
ferdigheter. Initiering av felles oppmerksomhet ble ytterligere svekket fra 12 til 18 måneder
hos barna i de desorganiserte dyadene (Claussen, Mundy, Malik & Willoughby, 2002).
Lignende observasjoner ble gjort i en tidligere studie, hvor man fant at desorganisert
tilknytningsmønster var relatert til en redusert grad av gjensidig felles oppmerksomhet i
samspillet mellom omsorgsgiver og spedbarn (Schölmerich, Lamb, Leyendecker & Racasso,
1997). I ingen av disse studiene ble det påvist at trygt eller utrygt tilknytningsmønster hadde
noen sammenheng med utvikling av felles oppmerksomhet. Disse funnene bekrefter
antagelsen om at utviklingen av felles oppmerksomhet er et relativt robust fenomen.

Mundy og Willoughby (1996, 1998) har fremsatt en hypotese om relativ sårbarhet i
forbindelse med utviklingen av felles oppmerksomhet. Denne hypotesen utdyper
robusthetsfenomenet som kan være en del av forklaringen på at vi ikke finner forskjeller
mellom gruppene i vår studie. Hypotesen tar høyde for at kvaliteten på omsorgsutøvelsen kan
spille en rolle i utviklingen av felles oppmerksomhet. Denne hypotesen fremhever også at
felles oppmerksomhet reflekterer medfødte sosialmotivasjonelle og eksekutive funksjoner.
Disse funksjonene fremmer spedbarnets mulighet til å relatere seg til andre, i en
samhandlingsprosess der barnet selv bidrar til positiv kontakt. Crowson (2001) har på
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bakgrunn av egne studier, beskrevet muligheten for at barn i utrygge dyader får et større
ansvar for å skape optimale læringsbetingelser, sammenlignet med barn i trygge dyader.
Utrygge dyader er som regel preget av at omsorsgiverne er mindre sensitive og responsive.
Initiert felles oppmerksomhet kan hos disse barna fungere som en strategi som gjør det mulig
å engasjere sine mindre sensitive omsorgsgivere. På denne måten optimaliserer barnet sin
egen utvikling og reduserer utviklingsrisikoen som det utsettes for ved å vokse opp i utrygge
dyader (Crowson, 2001). I tråd med dette beskriver Henderson og Jennings, (2003) at barn av
deprimerte mødre i noen tilfeller påtar seg belastningen av initiering av felles
oppmerksomhet, når mødrene ikke er i stand til dette på egenhånd. Hypotesen om at barnet tar
en mer aktiv og styrende rolle i felles oppmerksomhetsepisoder, når mor er mer fraværende
og lite sensitiv, må utforskes nærmere. Trolig kan da felles oppmerksomhetsferdigheter være
med å redusere utviklingsrisikoen som følge av ikke-optimal omsorgsutøvelse (Mundy &
Sigman, 2006). Tolkningene beskrevet ovenfor kan være med å forklare at det ikke er
forskjell mellom gruppene på ESCS.

Parenting stress index (PSI) som ble anvendt i denne undersøkelsen, viste at mødrene i LARgruppen opplevde signifikant mer omsorgsrelatert stress enn mødrene i kontrollgruppen. Dette
innvirket likevel ikke på observerte gruppeforskjeller på ESCS, og bekrefter robustheten til
felles oppmerksomhetsferdigheter hos små barn. Papaousek og Papousek, (2002) har
beskrevet fenomenet ”intuitiv parenting”. De hevder at foreldre er utstyrt med atferdsmessige
disposisjoner som er komplementære til dem hos det lille barnet, og dette gjør dem i stand til
å inntone egen atferd til babyens behov fra øyeblikk til øyeblikk (Papousek & Papousek,
1995, 2002). Foreldre må tillate seg selv å bli tilstrekkelig emosjonelt tilgjengelige for å bli
veiledet av spedbarnets signaler, mens de på samme tid må stole på sin egen
omsorgskompetanse. Veiledet av spedbarnets signaler, virker det som om foreldre vet
hvordan de skal gi sitt eget barn regulerende støtte som er inntonet i forhold til barnets
individuelle kapasitet (Papousek, 1994). Dette kan tyde på at biologiske kapasiteter og
motiver hos både mor og barn samvirker, og får frem spedbarnets vekst i tidlig preverbal
kommunikasjon (Papousek 2007).

I tråd med dette beskriver Papousek (2008) vellykket førspråklig kommunikasjon i form av
såkalte ”englesirkler”, hvilket vil si gjensidig positiv intersubjektiv forståelse. I denne sirkelen
får barnet trøst og blir regulert av mor ved for eksempel å bli vugget. Mor opplever selv å bli
regulert av det lille barnet ved at hun ser at barnet blir trygg hos henne, noe som styrker
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hennes intuitive kompetanse og trygghet som mor. På denne måten støtter mor og barn
hverandre ved å sette opp et stabilt mønster av gjensidighet i kommunikasjonen, og på samme
tid en gjensidig positiv intersubjektiv forståelse. Den førspråklige kommunikasjonen har da en
beskyttende og utviklende vital kraft.

Det er likevel viktig å være klare over at et barn med svake selvregulerende ferdigheter
påvirker foreldrenes tillit til egen intuitiv kompetanse. I LAR-gruppen hadde 62 prosent av
barna neonatalt abstinenssyndrom (NAS) som følge av mors bruk av LAR-preparater i
svangerskapet (tabell 1, s.15). Dette medfører en rekke ubehagelige symptomer beskrevet i
innledningen (s.7). I tillegg viser resultatene på PSI at mødrene rapporterte signifikant mer
stress på barnedomenet på 1 års nivå (tabell 5, s. 22), noe som tyder på at barna har
egenskaper som kompliserer foreldrerollen og fører til økt omsorgsrelatert stress (Abidin,
1995). Man har funnet at mødre til barn med kollik, som gråter veldig mye i starten, som ikke
vil spise og som sover dårlig, er svært sårbare. Mødrene til disse barna kan lettere føle at de
mislykkes i omsorgsrollen, noe som igjen kan få betydning for kommunikasjonen mellom
mor og barn (Papousek, 2000). Man vet at abstinente spedbarna kompliserer samspillet
mellom mor og barn, ved for eksempel at barnet trekker seg vekk fra kontakt og viser mindre
og mer vage sosiale initiativ og responser (Savonlahti et al., 2005). Selv om man kan anta at
det har vært vansker i samspillet mellom mødrene og barna i LAR de første månedene, gir
ikke dette utslag på barnets preverbale kommunikasjon målt på ett års nivå.

Som nevnt ovenfor opplever mødrene i LAR sine barn som mer krevende, sammenlignet med
kontrastgruppen. Høye skårer på barnedomenet peker i retning av at barnet har kvaliteter som
kan komplisere forelderrollen. Selv om gjennomsnittsskårene på opplevd stress i LARgruppen ikke blir klassifisert som kliniske skårer (Abidin, 1995), viser det at barna i LAR på
noen måter er annerledes enn barna som representerer normalpopulasjonen.
Gruppeforskjellene på barnedomenet viste seg på underkategoriene hyperaktivitet,
tilpasningsdyktighet og foreldrerolleforsterkning. Hyperaktivitet er assosiert med en rekke
spesifikke atferdsegenskaper. Atferdssymptomene er blant annet overaktivitet, rastløshet og
distraherbarhet (Anastopoulos, Guevremont, Shelton & DuPaul, 1992; Barkley, Fischer,
Edelbrock, & Smallish, 1991; Breen & Barkley, 1988; Mash & Johnston, 1983 referert i
Abidin, 1995). Barnets tilpasningsdyktighet er en kategori som tapper barnets evne til å
tilpasse seg endringer under nye forhold. Barn som skårer høyt på dette området har blant
annet en manglende evne til å skifte fra en oppgave til en annen uten å bli emosjonelt
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oppskaket. Barna har en større tendens til å unngå fremmede, de overreagerer på endring av
rutiner, og omsorgspersonene har problemer med å roe barna når de er oppbrakt (Bendell,
Culbertson, Shelton, & Carter, 1986; Breen & Barkley, 1988; Mash & Johnston, 1983 referert
i Abidin, 1995). Foreldre som rapporterer at barna er mindre tilpasningsdyktige, oppgir ofte
frustrasjon i forsøk på å etablere et forhold til barnet (Abidin, 1995). Det siste domenet der vi
fant signifikante forskjeller var forelderrolleforsterkning. Foreldre som skårer høyt på dette
domenet, opplever ikke barnet som en kilde til positiv forsterkning (Moran, Pederson, Pettit,
& Krupka, 1992 referert i Abidin, 1995). Interaksjonen mellom omsorgsgiver og barnet fører
ikke til en positiv følelse av seg selv som en god mor eller far. I noen tilfeller kan foreldrene
føle seg avvist av barnet (Abidin, 1995).

Høye skårer på hyperaktivitet, tilpasningsdyktighet og foreldrerolleforsterkning er alle
faktorer som kan komplisere relasjonen mellom mor og barn. Et urolig barn som har
problemer med å tilpasse seg, og som det er vanskelig å roe, kan etter hvert påvirke
opplevelsen av å være en god mor (Papousek, 2008). Dette kan gjøre at man finner
foreldrerollen mindre belønnende, noe som på sikt kan føre til at båndet mellom mor og barn
blir truet (Abidin, 1995). Det er viktig å merke seg at selv om omsorgsrelatert stress ikke ga
utslag på ferdigheter relatert til felles oppmerksomhet hos barna på dette alderstrinnet, kan det
ha fått utslag på andre områder, og kommunikasjonen mellom mor og barn kan stå i fare for å
bli svekket på et senere tidspunkt. Studier har funnet at manglende tilpasningsdyktighet får
større konsekvens etter hvert som krav til uavhengighet øker (Ruff & Capozzoli, 2003). Dette
blir spesielt tydelig når barn kommer i skolealder hvor nye krav til problemløsning, både
sosialt og kognitivt, gjør seg gjeldene (Cole Cole & Lightfoot, 2002). Skårene på PSI viser at
barna i LAR viser manglende tilpasning og mer uro og distraherbarhet ved ett års alder. Fordi
man antar at barnets krav til tilpasning blir større utover i utviklingsløpet, kan det tenkes at
disse utfordringene får et tydeligere uttrykk på et senere tidspunkt. Man vet at parallelt med
økende krav til selvstendighet hos barnet, kommer større grad av trass og grenseutprøving
rettet mot omsorgsgiver (Papousek, 2008). Papousek og Papousek (1990) har tidligere
beskrevet at mors opplevelse av stress, vil ut ifra psykologiske ressurser tilgjengelig kunne
utløse følelser som mislykkethet, hjelpeløshet, frustrasjon, sinne, redsel for avvisning,
håpløshet, depresjon og lav selvtillit (Papousek, 2000; Papousek & Papousek, 1990).

Selv om stressnivået i forbindelse med egenskaper ved barnet viser seg å være høyt i LARgruppen, er det ingen forskjell på hvordan mødrene vurderer seg selv på foreldredomenet.
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Dette domenet omhandler mors eget bidrag til omsorgsmiljøet. På spørsmål som blant annet
omfatter depressive symptomer, isolasjon, opplevelse av å ha et emosjonelt bånd til barnet og
fysisk og psykisk helsetilstand skilte ikke mødrene i de to gruppene seg nevneverdig fra
hverandre (tabell 6, s. 22). Man fant riktignok forskjeller på underdomenet som omhandler
spørsmål relatert til partner. Konflikt med partner, manglende kontakt med barnets far og
manglende støtte fra partner er risikofaktorer som kan føre til økt stress i omsorgsmiljøet
(Goodman, Hans & Bernstein, 2005).

Trolig kan det å være med i LAR ha redusert omsorgsrelatert stress. Det å ha et nettverk rundt
seg, der man blir fulgt opp både i forhold til fysisk og psykisk helse kan ha styrket selvtilliten
og kompetansen som forelder. I tillegg kan det å ha deltatt i denne studien, med mulighet til å
ringe forsøksleder for støtte og veiledning, redusert stress i foreldrerollen ytterligere. Man vet
at kun en liten prosentandel av kvinnene i LAR velger å få barn, og kanskje er disse av de mer
ressurssterke i denne gruppen. Man finner blant annet at dette er kvinner som har vært
stabiliserte i LAR over en lengre periode og samtlige av kvinnene har holdt seg borte fra
alkohol og andre rusmidler i svangerskapet (tabell 1, s. 15).

Med utgangspunkt i en kumulativ risikomodell vil man forvente å finne mer negative
transaksjonsprosesser mellom barna og deres omgivelser jo flere risikofaktorer som er til
stede (Savonlahti et al., 2005; Mayes og Truman, 2002; Seifer & Dickstein, 2000). Vi har
ingen mål på hjemmemiljøet i LAR. Men ut ifra det vi vet om behandlingen samt mødrenes
rapportering på PSI (Voksendomenet og Totalstressdomenet; tabell 6 og 7, s. 22) er det grunn
til å tro at det i denne gruppen er færre risikofaktorer enn i misbruksmiljø i tidligere studier på
ruseksponerte spedbarn. Goodman og kollegene (2005) finner at det er opphopningen av
antallet risikofaktorer og ikke rusmisbruket i seg selv, som viser seg å påvirke den
sosioemosjonelle utviklingen. Det kan være en mulighet for at behandlingsopplegget i LAR
og et miljø preget av færre risikofaktorer, kan ha ført til at barna i LAR ikke viser dårligere
felles oppmerksomhetsferdigheter. Her er sammenligningsgrunnlaget begrenset, fordi man
aldri tidligere har sett på gruppeforskjeller på lignende risikogrupper. Man vet derfor ikke om
barn eksponert for kokain og andre narkotiske stoffer prenatalt, som vokser opp i et
høyrisikomiljø, vil gjøre det dårligere på ESCS.
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4.1 Metodiske betraktninger

Den foreliggende studien har både styrker og svakheter med hensyn til metode. For det første
vet vi at dette er en gruppe mødre som utelukkende har brukt metadon eller buprenorfin, og
ikke har ruset seg på andre stoffer. Dette, i tillegg til helseundersøkelser, gjør at det var
relativt god kontroll over spedbarnets prenatale stoffeksponering. På den annen side var ikke
risiko- og kontrastgruppa matchet på sentrale variabler som sosioøkonomisk status,
utdanning, paritet og partners tilstedeværelse og fungering. Hvis vi hadde funnet forskjeller på
felles oppmerksomhet mellom de to gruppene, kunne disse forskjellene like gjerne vært et
resultat av de overnevnte variablene, som rusens effekt i seg selv. Størrelsen på utvalget som
inngikk i studien var moderat, og det kan tenkes at vi ville ha funnet signifikante forskjeller
om utvalget hadde vært større. En generell svakhet med liten statistisk styrke kan være at man
ikke fanger opp de eksisterende forskjellene i en populasjon. Likevel er det viktig å bemerke
at små gruppeforskjeller av liten klinisk relevans kan bli statistisk signifikante bare utvalget er
stort nok (Hinkle, Wiersma & Jurs, 2003). Om eventuelle forskjeller ville ha fremkommet i et
større utvalg, er det likevel ikke sikkert at de ville hatt helsepolitisk betydning

I den foreliggende studien ble hele populasjonen av gravide kvinner i LAR i Norge i perioden
2006/2007 undersøkt. Siden alle i den aktuelle målgruppen var inkludert, står vi ikke i fare for
å ha et skjevt utvalg. Trolig er utvalget i studien representativt for populasjonen vi ønsket å
undersøke, nemlig barn av kvinner som bruker metadon eller buprenorfin i svangerskapet. Det
er likevel viktig å bemerke at populasjonen vi undersøkte fortsatt er et utvalg i den forstand at
den representerer en spesifikk tidsperiode i en avgrenset del av verden. Mødrene i
risikogruppa var alle i kontakt med behandlingsapparatet og i tillegg var det å være med i
denne studien et ytterligere tilbud om veiledning og støtte, noe som kan ha sikret at mødrenes
behov ble ivaretatt mens studien pågikk. Kvinner som er gravide i LAR per 2008, får trolig
mindre oppfølging enn kvinnene som var med i denne studien. Det kan blant annet tenkes at
mødrene i LAR som var med i denne studien, har fått redusert omsorgsrelatert stress
ytterligere. Dette kan få betydning for i hvilken grad funnene kan generaliseres.

Man vet at bruk av spørreskjema i forskning medfører usikkerhet med tanke på
måleinstrumentets reliabilitet og validitet (Cosby, 2001). Sannferdig rapportering omkring
sensitive tema som psykisk helse, beskrivelse av egne barn, relasjon med egne barn og
foreldrerollen utfordres av fenomenet sosial ønskverdighet. Denne problematikken vil være
30

gjeldene for begge gruppene. Et viktig moment er at LAR-gruppen sannsynligvis rapporter
under andre betingelser enn kontrastgruppen. Et argument som ikke kan overses, er at
mødrene i LAR kan ha skåret sine egne relasjoner med barna høyere enn de ellers ville gjort, i
frykt for å bli vurdert som en dårlig foreldre. Man vet at mange i LAR-gruppen har opplevd å
miste forelderansvaret for barn før. Det kan tenkes at dette har virket inn på rapporteringen.

ESCS opptakene ble vurdert av to personer som var uvitende om barnas gruppetilhørighet.
Det ble etablert høy interskårerreliabilitet, noe som styrker metodens reliabilitet.
Videoopptakene ble foretatt av samme testadministrator i et laboratorium med like
betingelser, med unntak av seks opptak som ble gjort hjemme eller på helsestasjonen i
nærmiljøet. Like testbetingelser øker sannsynligheten for at målene er reliable. Da samspill
antas å være kontekstavhengig (Sameroff, 2000), er det likevel sannsynlig at
situasjonsfaktorer som dagsform hos barnet kan ha påvirket resultatene. Et annet moment som
muligens kan være med å forklare manglende gruppeforskjeller, er at individuelle forskjeller i
temperament har hatt betydning for prestasjonene på ESCS. Sjenerte barn kan bruke lengre tid
på å bli trygge i situasjonen og på testadministrator (Thomas & Chess, 1977). Dette er
faktorer som kan ha gjort seg gjeldende i begge utvalgene. Fordi utvalget var relativt lite kan
slike individuelle forskjeller ha hatt betydning. Vi stiller oss også åpne for at detaljer ved
administreringen kan ha påvirket testens reliabilitet. At familiene har vært med i prosjektet
siden graviditeten, gjør at forsøkslederen hadde opparbeidet bekjentskap til deltakerne. Det er
mulig dette kan ha påvirket testleders mulighet til å være nøytral og ikke være påvirket av
viten om bakgrunnsfaktorer.

Andre faktorer som må evalueres i forhold til våre resultater, er tidspunkt for utføringen av
ESCS. Som nevnt innledningsvis, utvikler spedbarn evnen til å dele oppmerksomhet med
andre når de er mellom 6 til 9 måneder. Ferdigheten konsolideres i løpet av det andre leveåret
(Mundy & Sigman, 2006). Trolig vil tolv måneders alder være preget av relativt store
variasjoner i normalutviklingen av kommunikasjonsferdigheter (Carpenter et. al 1998; Mundy
& Gomes 1998; Morales, Mundy & Rojas, 1998). Enkelte av oppgavene i ESCS forutsetter at
barnet har velutviklede motoriske ferdigheter, at de for eksempel er i stand til å gripe, gi og
trille ball. Finmotorikken hos 7 til 12 måneder gamle spedbarn blir stadig bedre koordinert og
utforskning av objekter mer raffinert (Cole, Cole & Lightfoot, 2005). Rundt 12 måneders
alder blir barnet i stand til å gå inn i gjensidig samhandling og samarbeid omkring objekter,
og kan gå inn i interaksjonssekvenser med å gi og ta (Hansen, 1991). Trolig har forskjeller i
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normalutvikling, både i forhold til felles oppmerksomhet og motoriske ferdigheter, ført til at
spredningen innad i gruppene er stor (tabell 4, s. 21). Det kan muligens være en av grunnene
til at det er vanskelig å fange opp gruppeforskjeller i ESCS på ett års nivået.

Reliabiliteten for ESCS er vel etablert (Mundy et. al, 2000; Mundy & Gomes, 1998; Mundy
et. al., 1995). Det er rapportert prediktiv validitet for ESCS i forhold til individuelle
utviklingsløp både blant risikobarn og barn i normalpopulasjoner (Van Hecke et. al., 2007;
Scheinkopf et. al, 2004). ESCS har ikke tidligere, så vidt vi har kjennskap til, vært brukt til å
kartlegge forskjeller mellom ruseksponerte og spedbarn uten kjent risiko. De studiene der man
har sett på ruseksponerte spedbarn, har man kun sett på individuelle utviklingsløp og
prediksjon av atferd mellom ulike tidsperioder (Scheinkopf et. al, 2004; Claussen et. al 2002).
Den foreliggende studien er til en viss grad et pionerarbeid. Det kan tenkes at ESCS er bedre
egnet når det gjelder å beskrive individuelle forløp, enn til å fange opp eventuelle forskjeller
mellom denne type risikobarn og normalgruppe.

ESCS prosedyren har tidligere funnet forskjell hos barn i autismespekteret (Mundy, 1995) og
barn med Downs syndrom (Mundy et. al, 1995). Man har også funnet forskjeller hos
premature barn, da på kategorien RJA (Olafsen, 2006). Dette kan tyde på at det skal alvorlige
utviklingsforstyrrelser til før det får konsekvenser for kapasiteten til felles oppmerksomhet
målt med ESCS. Det at vi ikke finner gruppeforskjeller på ESCS er positivt. Samtidig kan det
tenkes at man med denne prosedyren måler et annet aspekt ved tidlig kommunikasjon enn det
som fanges opp med samspillsstudier.

4.2: Oppsummering og implikasjoner:

Den gjeldende studien er foretatt for å undersøke en nylig fremkommet risikogruppe, barn av
kvinner i legemiddelassistert rehabilitering (LAR). Vi ønsket å undersøke sosial kognitive,
selvregulerende og tidlige kommunikative ferdigheter målt med Early Social Communication
Scale. Barna i risikogruppen ble sammenlignet med en kontrastgruppe uten kjent risiko. Her
fant man ingen gruppeforskjeller, verken på initiert felles oppmerksomhet, respondert felles
oppmerksomhet, initiert atferdsregulering eller respondert regulering. I tillegg ønsket vi å se
på grad av omsorgsrelatert stress i de to gruppene, og om det var en sammenheng mellom
stressnivå og utførelse på ESCS. Mødrene i LAR rapporterte høyere nivå av stress på
barnedomenet, noe som tyder på at barna har egenskaper som kompliserer foreldrerollen.
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Undervariablene som var signifikant forskjellig fra kontrastgruppen, handlet om uro og
distraherbarhet, manglende tilpasningsdyktighet og mindre foreldrerolleforsterkning. Høye
skårer på disse domenene er alle faktorer som kan komplisere relasjonen mellom mor og barn.
Man fant ingen signifikante forskjeller på foreldredomenet og den samlede totalstresskåren på
PSI. Gruppeforskjellen på totalstresskåren var riktignok nært opp mot signifikant.
Omsorgsrelatert stress ga seg ikke utslag på ferdigheter relatert til felles oppmerksomhet hos
barna på ett års nivå. Man kan allikevel ikke utelukke at høyere stressnivå kan ha fått utslag
på andre områder, og kommunikasjonen mellom mor og barn kan stå i fare for å bli svekket
på et senere tidspunkt.

Det er oppløftende at man ikke finner forskjeller på felles oppmerksomhet mellom de to
gruppene, og resultatene tyder på at ferdigheter relatert til felles oppmerksomhet ikke så lett
lar seg påvirke av multippel risiko (dvs. biomedisinske risikofaktorer i kombinasjon med
oppvekst i et risikomiljø). Felles oppmerksomhet er trolig en grunnleggende egenskap alle
barn utvikler, med unntak av barn med mer gjennomgripende utviklingsforstyrrelser. Man
finner også at desorganisert tilknytningsmønster, som er assosiert med et atypisk
omsorgsmiljø, kan påvirke evnen til å initiere felles oppmerksomhet på en negativ måte.
Utvikling av kommunikasjon er en transaksjonsprosess. Individuelle utviklingsløp avhenger
av det enkelte barns kapasitet i møtet med miljøbetingelser. I trå med kumulativ risikogang vil
antallet risikofaktorer som er tilstedet være av betydning for hvilken retning utviklingen tar.
Siden vi ikke fant gruppeforskjeller i preverbal kommunikasjon er det vanskelig å anta noe
om utviklingsforløpet. Det kan tenkes at det å være en del av behandlingsopplegget i LAR,
har bidratt positivt til å redusere omsorgsrelatert stress. Det er viktig å legge merke til for den
videre organisering av oppfølging av gravide i LAR i Norge. Den tette oppfølgingen kvinnene
får er trolig betydningsfull for mor og barn relasjonen.

Studie av preverbale kommunikative ferdigheter hos barn i dobbelrisiko er et nytt bidrag. Man
har ikke tidligere sammenlignet lignende risikogrupper mot en kontrastgruppe. Dette gjør det
vanskelig å forklare hvilke faktorer som kan ha bidratt til at man ikke finner gruppeforskjeller.
Vi kan heller ikke utelukke at det er forskjeller mellom gruppene på andre aspekter innenfor
preverbal kommunikasjon. Det at mødrene rapporterer signifikant høyere stress knyttet til
egenskaper ved sitt eget barn, tyder på at barna skiller seg ut på noen områder sett opp imot
kontrastgruppen. Det er viktig med videre undersøkelse av barnepopulasjonen i LAR. Dette
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for tidlig å kunne gå inn med spesifikke intervensjoner hvor det er behov, og for å kunne
forebygge uheldige transaksjoner.
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MANUAL FOR ”EARLY SOCIAL COMMUNICATION SCALES” (ESCS)

Peter Mundy & Anne Hogan

Oversatt og tilrettelagt av Lars Smith

Innledning

”Early Social Communication Scales” (ESCS) er en strukturert
observasjonssituasjon som tas opp på video. Det tar 15-25 minutter å
administrere skalaene. Metoden er laget for å vurdere individuelle forskjeller i
ikke-verbale kommunikasjonsferdigheter som inntrer hos normalt utviklede barn
mellom 8 og 30 måneder. Skalaene kan administreres for barn med normal
utvikling innenfor dette aldersområdet eller for barn med forsinket utvikling som
har en språkalder mellom 8 og 30 måneder.

ESCS ble opprinnelig konstruert som en klinisk metode basert på Piagets
stadieteori, og med en pragmatisk, funksjonell orientering til tidlig
kommunikasjon. Denne versjonen er forenklet og er ment å være et praktisk
forskningsinstrument og et klinisk redskap.

Generelle regler for administrering

ESCS blir administrert mens testleder (TL) og barnet (B) sitter på hver sin side
av et bord. Det er plassert flere leker på bordet, men de skal være utenfor Bs
rekkevidde. Et videokamera tar bilde av B skrått forfra og med TL i profil. B
kan testes på fanget til en omsorgsperson eller sitte i en høy stol for seg selv med
omsorgspersonen bak seg.
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I løpet av administreringen utfører TL mange forskjellige oppgaver med
naturlig, men begrenset bruk av stemmen. Begrenset verbalisering gjør det
lettere å skille mellom de ulike kommunikative oppfordringer som B initierer.
TL presenterer forskjellige objekter og lekesituasjoner til B. Disse er valgt ut
med det formål å observere Bs initiering av sosiale og kommunikative
oppfordringer, og Bs ferdigheter mht. å respondere på TLs sosiale og
kommunikative oppfordringer.

Videoopptakene av ESCS gjør det mulig å klassifisere Bs atferd i én av tre
gjensidige utelukkende kategorier for tidlige kommunikasjonsferdigheter. Disse
kategoriene kan kort beskrives på følgende måte: Felles oppmerksomhet
refererer til Bs ferdigheter med å bruke ikke-verbal atferd, i den hensikt å dele
erfaringer med objekter eller hendelser med en annen. Atferdsregulering
refererer til Bs ferdigheter med å bruke ikke-verbal atferd for å be om assistanse
med å oppnå objekter eller hendelser. Samhandlinger refererer til Bs ferdigheter
med å delta i lekebetonte, affektivt positive samspill som innebærer turtaking
med en annen.

Atferden blir også klassifisert på grunnlag av om B initierer eller respondere.
Initierer felles oppmerksomhet (Initiating Joint Attention–IJA) refererer til hvor
ofte B bruker øyekontakt, peking og vising for å etablere felles oppmerksomhet
med TL mot objekter og hendelser. Responderer på felles oppmerksomhet
(Responding to Joint Attention–RJA) er Bs ferdighet til å følge TLs blikkretning
og pekegester. Initierer oppfordring om å få objekt (Initiating Object
Requesting–IOR) refererer til Bs ferdighet til å benytte øyekontakt, peking, eller
strekkebevegelser for å få hjelp til å få tak i noe utenfor rekkevidde.
Responderer på oppfordring om å få objekt (Responding to Requesting–RR) er
Bs ferdighet til å respondere på TLs oppfordringer, i form av gester eller ord, om
å få noe av B. Initierer samhandling (Initiating Social Interaction–ISI) refererer
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til Bs ferdighet til å sette i gang sekvenser med turtaking og Bs mulige tendens
til å erte TL. Responderer på samhandling (Responding to Social Interaction–
RSI) er frekvensen av Bs øyekontakt, gester, og turtaking, som utføres som svar
på samspill som TL initierer.

Testmaterialet som benyttes, er valgt ut med tanke på at det skal utløse
samhandling, felles oppmerksomhet og/eller oppfordringer. Lekematerialet
består av (1) tre små trekkoppleker, (2) tre håndstyrte objekter, (3) en liten bil og
en liten ball som lett kan trilles over bordet, (4) en bok med store og klare bilder,
(5) en lekekam, en hatt og et par solbriller for barn, (6) tre fargerike plakater
som festes på veggene henholdsvis til venstre, høyre og bak B. Lekene
presenteres én etter én i anbefalt rekkefølge. Det er viktig å være klar over at en
valid og optimal vurdering av utviklingen av sosiale kommunikasjonsferdigheter
er avhengig av at testadministrator er responsiv overfor Bs kommunikative
oppfordringer. Det kan noen ganger nødvendiggjøre avvik fra en fast
presentasjonsrekkefølge. I løpet av administreringen bør TL være rede til å
avvike fra den faste rekkefølge for å følge barnets initiativ. Det er særlig viktig i
løpet av første halvdel av testen når man er i ferd med å etablere kontakt.

I forbindelse med beskrivelsen av de enkelte oppgavene blir det gitt noen
tidsangivelser. TL skal ikke forholde seg til disse ved at det benyttes
stoppeklokke. Man teller i stedet inni seg.

Regler for administrering av de forskjellige oppgavene

Testadministrator forsøker så langt det lar seg gjøre å følge bestemte regler for
administreringen. Fullstendig standardisering av oppgavepresentasjonen vil
imidlertid ødelegge validiteten av et instrument som brukes for å måle kvaliteten
av sosiale samspill. Noen oppgaver kan gis flere ganger eller ta lenger tid enn
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det som er anbefalt. Forskjeller i presentasjonen er akseptabel så lenge alle
oppgavene blir gitt på en adekvat måte.

1. Oppgaver med objektvisning. (Målatferd: å initiere felles oppmerksomhet,
initiere oppfordringer, reagere på oppfordringer). Det benyttes tre
trekkoppleker og tre håndstyrte, mekaniske objekter (f.eks. leke til å trykke
på, spilldåse). For hver presentasjon trekker TL opp leken eller setter den i
gang mens B ser på, men slik at leken er utenfor rekkevidde. TL er taus, men
ser oppmerksomt på B mens objektet er aktivt for å gi B anledning til å
initiere en oppfordring. Hvis B kommer med en oppfordring, skal TL gi et
kort svar (for eksempel ”Ja” eller ”Jeg skjønner”). B kan også be om å få
gjenstanden, og TL flytter den da innenfor Bs rekkevidde. Når objektet ikke
lenger er aktivt, og hvis B ikke har bedt om å få det, plasseres gjenstanden
innenfor Bs rekkevidde. TL lar så B få leke med gjenstanden i ca. 30
sekunder, eller inntil B gir den tilbake. Hvis B ikke gir leken tilbake spontant,
ber TL om nødvendig to ganger om å få den tilbake. Deretter bruker TL
eventuelt to ganger en gest der håndflaten vendes opp, slik at oppfordringen
”gi den til meg!” blir uttrykt. Hvis B likevel ikke vil gi leken tilbake, tar TL
den forsiktig fra B. TL følger denne sekvensen to ganger til. Hver
objektvisning presenteres altså tre ganger på denne måten. Det gjelder både
for trekkopplekene og de håndstyrte mekaniske lekene.
2. Oppgaver med turtaking. (Målatferd: å initiere og respondere på samspill).
ESCS har to oppgaver med turtaking. TL plasserer lekebilen eller ballen slik
at B lett kan få tak i objektet. TL legger hendene på bordet slik at de spriker
fra hverandre og signaliserer på denne måten at hun er klar til å ta imot ballen
eller bilen hvis B ruller den mot henne. TL skal innta denne stillingen i ca. 10
sekunder. Hvis B ikke initierer en turtakingslek, skal TL spørre om å få leken
eller eventuelt ta den fra B, og så rulle den mot barnet og samtidig lage en
passende lyder. Hvis B reagerer med å rulle eller kaste ballen mot TL, svarer
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hun med å rulle/kaste den tilbake. Turtakingsaktiviteten fortsetter til B slutter
å rulle/kaste ballen eller bilen, eller til B har tatt 10 turer. Hvis B ikke
ruller/kaster ballen eller bilen til TL, kan hun ta leken og rulle den mot B
igjen. Hvis B ikke responderer på denne oppfordringen på å ta tur to ganger
etter hverandre, avbrytes oppgaven.
3. Oppgaver med samspill. (Målatferd: å respondere på sosialt samspill). Denne
oppgaven gis to forskjellige ganger i løpet av testen. TL fjerner alle lekene
fra bordet og begynner med å si til B ”Nå skal vi gjøre noe morsomt”. TL
synger så noen strofer fra en enkel barnesang. Etter at sangen har vart i ca. 10
sekunder, lar TL fingrene løpe lett over bordet mens hun forsiktig lager en
lyd med stemmen, og kiler så barnet. TL trekker så hånden til seg og
observerer B i cirka 5 sekunder. Det gjør det mulig for B å oppfordre TL til å
gjøre det én gang til ved å slå på bordet, etablere øyekontakt, dunke med
fingrene mot bordplaten eller lignende. Etter et 5 sekunders intervall, eller
etter en ny oppfordring fra B, gjentar TL fremgangsmåten. Etter enda et 5
sekunders intervall, eller enda en ny oppfordring, gjentas prosedyren for
tredje gang. Oppgaven med sang og kiling gis ved to forskjellige anledninger
i løpet av administreringen.
4. Oppgave med å følge blikkretning.(Målatferd: å respondere på felles
oppmerksomhet). Denne oppgaven skal vanligvis gis rett etter en av
situasjonene med sang og kiling. Det gjøres for å være sikker på at B ser på
TLs ansikt når administreringen begynner. Oppgaven må begynne med at TL
får Bs oppmerksomhet rettet mot ansiktet sitt. Hvis den ikke gis i fortsettelse
med sangen og berøringen, vil Bs oppmerksomhet kunne fanges ved at TL
banker forsiktig på bordet, eller lett berører B og så tar på sin egen nese.
Denne oppgaven medfører en sekvens der TL ser og peker på målobjekter til
venstre, høyre og bak B, samtidig som Bs navn uttales på en bestemt måte.
Man begynner med venstre og høyre side først. På alle forsøkene sikrer TL
seg at B er oppmerksomt, så vender hun seg mot målobjektet og peker på det.
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For å redusere sjansen for at armbevegelser vil påvirke Bs atferd, skal TL
alltid peke med albuen inn mot kroppen. Det tvinger TL til å peke med kort
arm. I løpet av pekeforsøket sier TL barnets navn med økende stemmestyrke.
TL skal ikke se på B før etter at hun har sagt navnet for tredje gang. Man lar
det gå cirka 2 sekunder mellom hver gang navnet uttales. Hver pekeepisode
skal vare i cirka 6 sekunder. Det er viktig for å sikre seg at utviklingsmessige
umodne barn skal ha nok tid til å prosessere den sosiale informasjonen. På
oppgaven med peking bak B, skal TL lene seg litt fremover og til venstre
eller høyre for B, som om hun ser noe interessevekkende rett bak B. TLs
pekefinger skal minst være 60 centimeter vekk fra B. To omganger som hver
består av tre pekeforsøk, gis i løpet av administreringen.
5. Oppgaver med respons på invitasjon. (Målatferd: å initiere og respondere på
samspill). På denne oppgaven viser TL enten hatten, kammen eller brillene til
B. Hver leke vises på forskjellige tidspunkter i løpet av administreringen, slik
at det til sammen blir tre oppgaver. Leken plasseres rett foran B, som får
undersøke og manipulere objektet i cirka 15 sekunder. Hvis B bruker
gjenstanden på vanlig måte (f.eks. hatten på hodet, brillene på ansiktet og
kammen til håret), bøyer TL seg fremover, rister svakt på hodet og sier ”(Bs
navn) Kan jeg få være med å leke?”. Dette spørsmålet uttales tre ganger med
en 2 sekunders pause mellom hver gjentakelse, eller til B plasserer hatten,
kammen eller brillene på TLs hode. Hvis B ikke spontant bruker lekene på en
konvensjonell måte, plasserer TL hatten eller brillene på Bs hode eller
kjemmer håret til B, og oppfordrer så B til å leke som beskrevet ovenfor.
Noen barn vil ikke godta at TL setter hatten, kammen eller brillene på hodet
sitt. Hvis det er tilfellet, gjentar man invitasjonen om å leke tre ganger.
6. Oppgave med visning av bok. (Målatferd: å initiere og respondere på felles
oppmerksomhet). Bildeboken åpnes og legges på bordet slik at barnet kan nå
den. Boken skal ha flere tydelige bilder på hver side. TL sier ”Hva ser du?”
TL lar B undersøke boken i cirka 20 sekunder. Hvis B peker spontant på
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bildene, skal TL svare kort, men naturlig. Etter et 20 sekunders intervall skal
TL begynne å peke på bildene i boken uansett om B har pekt eller ikke. TL
sier Bs navn mens hun peker på et bilde. TL peker så på et nytt bilde på den
sammen siden, men litt vekk fra det første. Denne fremgangsmåten gjentas
med det tredje bildet. Deretter blar man om og gjentar prosedyren med å peke
på tre bilder. Man blar om enda en gang og TL viser det siste settet med tre
bilder.
7. Oppgave med plastbeholder. (Målatferd: å initiere og respondere på
oppfordringer). Denne oppgaven gis bare én gang i løpet av ESCS. TL viser
B en gjennomsiktig plastbeholder med to nye leker inni. Beholderen har lokk
som kan skrus fast, slik at B ikke kan åpne den uten hjelp. TL skrur av lokket
og heller lekene ut på bordet. Før B rekker å leke med gjenstandene, putter
TL dem oppi beholderen igjen og skrur lokket så godt på at B ikke klarer å
åpne den. TL gir deretter beholderen til B og venter i ca. 30 sekunder eller til
B gir beholderen tilbake. Hvis B ikke gir den tilbake, spør TL om å få den,
om nødvendig med håndflaten opp og en verbal oppfordring. Hvis B ikke
responderer, tar TL beholderen forsiktig tilbake. TL åpner den så på nytt,
heller ut lekene, putter dem oppi igjen, skrur på lokket og gir beholderen
tilbake til B. TL venter på nytt i 30 sekunder, eller til B gir fra seg
beholderen. TL får tak i beholderen på samme måte som tidligere, åpner den
og gir den til B. Hvis B spontant gir fra seg beholderen, skal TL åpne den og
gi barnet en leke. Hvis B har lekt med gjenstanden i ca. 20 sekunder, skal TL
gi B beholderen med lokket på og det andre lekeobjektet inni. Hvis B gir fra
seg beholderen en gang til, åpner TL beholderen, gir B leken og plasserer den
åpne beholderen og lokket ved siden av B. Når barnet har både lekene og den
åpne beholderen, lar man B leke med gjenstandene i cirka 1 minutt eller til B
gir det tilbake til TL.
8. Oppgaver med sosial imitasjon. Når oppgaven med boken eller plakatene
administreres, eller i forbindelse med sang- og kilesituasjonen, peker TL eller
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klapper med hendene. Ofte vil barn reagere ved spontant å imitere TLs pekeeller klappebevegelser. Hver forekomst av imitasjon blir registrert. Det er lite
tilgjengelig data om dette potensielt verdifulle målet (fordi det ofte er blitt
utelatt fra administreringen).

Rekkefølge for oppgavepresentasjon.

Selv om det anbefales en bestemt rekkefølge for presentasjon av oppgavene, er
det overordnede mål å holde B interessert og engasjert. Av denne grunn kan TL
avvike fra denne rekkefølgen avhengig av Bs oppfordringer og interesser. Den
anbefalte rekkefølge har sin begrunnelse i flere forhold. For det første bør en av
trekkopplekene benyttes som første eller andre oppgave fordi de er morsomme
og vanligvis effektive for å oppnå Bs oppmerksomhet og interesse. Andre leker
som kan vises først, er ballen eller bilen fordi de medfører turtaking som lett
hjelper til med å etablere kontakt og samarbeid med B på et tidlig tidspunkt i
administreringen. Oppgaver som innebærer peking, invitasjon og
berøring/kiling, er mer effektive etter at man har etablert god kontakt med B, det
vil si etter at 4–5 andre oppgaver er blitt administrert på en vellykket måte. Det
er også viktig å variere oppgavetypene for å holde på Bs interesse og for å få en
valid vurdering. Det er for eksempel nødvendig å vise ballen og bilen ved to
forskjellige anledninger i løpet av testingen for å oppnå to delvis uavhengige
mål på atferd som gjelder turtaking.

------------------------------------Tabell med anbefalt rekkefølge
-------------------------------------

Øvrige momenter i forbindelse med prosedyren: (1) De fleste lekene skal vises
minst tre ganger, slik at B får anledning til å respondere. TL kan presentere en
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leke mer enn tre ganger hvis et barn ber om å få se den om igjen. Likevel skal
alle oppgavene som inngår i ESCS fullføres innenfor en testsesjon som varer i
om lag 15–20 minutter. (2) TL skal alltid gi oppmuntring når B forsøker, og ikke
la oppmuntringen være avhengig av om B lykkes. I tillegg skal TL være sikker
på at hun har Bs oppmerksomhet før et nytt forsøk begynner. (3) Visning med
ballong. TL blåser den opp, holder den til siden i retning av kameraet, og slipper
luften langsomt ut slik at den lager lyd. Av hygieniske grunner gir TL en annen
ballong med samme farge til B. Pass på at de minste barna ikke putter hele
ballongen i munnen. Prosedyren gjentas to ganger. Vær klar over at noen barn
kan være redd for ballonger. I slike tilfeller må dette testleddet ikke benyttes tre
ganger.

Generelle skåringsregler.

Det anbefales at skåring foretas på grunnlag av videoopptak. I utgangspunktet
består skåringen i at man registrerer hvor ofte felles oppmerksomhet,
oppfordringer og samspill finner sted. Disse formene for atferd blir definert
nedenfor. Selv om det gis operasjonelle definisjoner, må man prøve å
klassifisere handlingene ut fra deres antatte funksjon. De fleste har lang erfaring
med å observere og klassifisere funksjoner i forbindelse med sosial atferd, hva
enten disse er verbale eller ikke-verbale. Denne velpraktiserte ferdigheten bør
man benytte seg av for å oppnå god reliabilitet. Når man vurderer et samspill,
klassifiserer man først funksjon. Deretter avgjør man hvem som initierte
handlingen, for å avgjøre om Bs atferd er initierende eller responderende. Til
slutt bestemmer man hvilken spesifikk atferdskode som skal benyttes. Den totale
varighet av ESCS-administreringen skal også noteres. For forskningsformål bør
varigheten være forholdsvis lik for forskjellige barn eller grupper som man vil
sammenligne. For kliniske formål bør man være særlig oppmerksomme på svært

Early Social Communication Scales
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kortvarige (mindre enn 15 min) og svært langvarige (mer enn 25 min)
administreringer.

Felles oppmerksomhet

Funksjonen til atferd som faller inn under denne kategorien, er å dele
oppmerksomhet med partneren eller å registrere dennes oppmerksomhet.
Atferden er forskjellig fra oppfordringer om å få noe ved at den ikke tjener som
instrument for et imperative formål. Funksjonen går mer i retning av sosialt
fellesskap, det vil si at den er av deklarativ karakter. En gest der barnet viser
noe, er prototypen på denne form for atferd. Slike former for atferd observeres
som regel ved visning av et aktivt objekt, når B undersøker en mekanisk leke,
eller på forsøk med boken eller peking på plakatene. Man kan også se slik atferd
når det inntreffer noe nytt i løpet av testsesjonen.

Initierer felles oppmerksomhet.
ATFERD PÅ LAVERE NIVÅ.
Øyekontakt. B etablerer øyekontakt med TL mens det manipulerer eller berører
en inaktiv mekanisk leke (trekkoppleke, håndstyrt leke). Videoopptaket må
gjøre det mulig å se blikkretningen til TL, og det må være mulig å avgjøre om B
ser mot TLs øyeparti.
Alternerer blikkretning. B veksler blikkretningen mellom et aktivt objekt og TLs
øyne. Hvert eksempel registreres. Observeres typisk når et objekt er aktivt på
bordet eller er i TLs hånd, men skåres også hvis B ser opp på TL etter at et
objekt er blitt aktivtert mens B holder det.
ATFERD PÅ HØYERE NIVÅ.
Peker. B peker på en aktiv leke, bildene i boken eller plakatene før TL har pekt.
Peking kan finne sted med eller uten øyekontakt.

Early Social Communication Scales
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Viser. B holder en leke opp mot TLs ansikt. Denne atferdsformen kan hos små
barn være vanskelig å skille fra ”å gi”. Hvis TL responderer på en visegest som
om det var et forsøk på å gi, og derfor prøver å få tak i gjenstanden, kan B vise
motstand mot å gi objektet fra seg. Observasjon av motstand i forbindelse med å
gi et objekt fra seg kan brukes for å vurdere denne atferden. Visninger er typisk
kortvarige oppfordringer der B raskt trekker tilbake gjenstanden som ble vist
frem.
Skåring. Man benytter tre skåringskategorier: (1) Total frekvens av
oppfordringer om felles oppmerksomhet. (2) Frekvens av atferd på høyere nivå.
(3) Forholdet mellom atferd på høyere nivå og alle oppfordringene.

Responderer på felles oppmerksomhet
ATFERD PÅ LAVERE NIVÅ.
Følger proksimal peking/berøring. I oppgaven med boken peker TL på 6 bilder.
B får kreditt hvis det vender hode og øyne mot bildet. B får en skåre som kan
variere fra 1 til 6.
ATFERD PÅ HØYERE NIVÅ.
Følger peking på avstand. På forsøkene med peking på plakatene til venstre og
høyre får B kreditt hvis det vender øynene tilstrekkelig til siden, slik at det ser i
den riktige retningen og ut over spissen på TLs pekefinger. Denne regelen er
nødvendig fordi når TL peker forbi leker som befinner seg nær B, vil de minste
ofte ikke følge pekegesten forbi disse lekene. Hvis TLs pekefinger ikke er synlig
på opptaket, er det nødvendig med en klar vending av hode og øyne for at Bs
respons skal bli godkjent. På forsøket med peking på plakaten bak, må B dreie
hodet i tilstrekkelig grad slik at det er klart at det kikker i området bak seg.
Skåring. Bs prestasjon oppgis ved antall riktige forsøk (0—6).

Early Social Communication Scales
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Atferdsregulering

Funksjonen til disse atferdsformene er å utløse støttehandlinger eller hjelp fra
TL i forbindelse med å få tak i et objekt eller oppnå en hendelse. Disse
handlingene er forskjellige fra atferd knyttet til felles oppmerksomhet ved at de
mer tjener et imperativt eller instrumentelt formål, i motsetning til en funksjon
som har å gjøre med sosialt fellesskap. Å gi en gjenstand for å få hjelp med å
åpne den eller sette den igang, er prototypiske eksempler. Å initiere
oppfordringer observeres som regel når B retter oppmerksomheten mot leker
som er utenfor rekkevidde, eller mot objekter har sluttet å være aktive, eller når
B har prøvd å sette en mekanisk leke i gang igjen eller prøvd å åpne
plastbeholderen. Denne formen for atferd kan også observeres ved forsøk med
peking, bok, kiling eller oppfordringer når B retter oppmerksomheten vekk fra
den aktuelle oppgaven for å be om en annen gjenstand eller hendelse. Å
respondere på oppfordringer kan finne sted når som helst i løpet av sesjonen når
TL spør om å få en leke eller plastbeholderen.

Initierer atferdsreguleringer
ATFERD PÅ LAVERE NIVÅ
Øyekontakt. B etablerer øyekontakt med TL etter at en objektvisning er avsluttet
eller TL har fjernet et objekt.
Strekker seg etter noe. B strekker armen ut for å få tak i en gjenstand. Denne
handlingen skåres ikke hvis B bare strekker armen ut og får tak i objektet. Hvis
B reiser seg opp og strekker seg etter en leke på bordet, skåres denne atferden
bare hvis B forsøker å få tak i et objekt som TL holder. En oppfordring uttrykt
som gripebevegelse avsluttes når B trekker armen til seg i minst 2 sekunder,
eller legger armen på bordet med hendene lukket i mer enn 2 sekunder. Avbrudd
og fornyet strekking etter et objekt etter mindre enn en 2 sekunders pause, skåres
som én oppfordring.

Early Social Communication Scales
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Ber om å få noe. B kombinerer øyekontakt med å strekke seg etter noe. Selve
øyekontakten kan være en kortvarig hendelse som utføres innenfor en lengre
periode, der barnet strekker seg etter noe. Likevel må øyekontakten og gesten
utføres samtidig på et eller annet tidspunkt.
ATFERD PÅ HØYERE NIVÅ
Gir noe. B skyver et objekt mot TL eller holder en gjenstand frem mot TL.
Sistnevnte skjer mot TLs hender eller kropp, ikke mot ansiktet som tilfellet er
når det er snakk om felles oppmerksomhet. ”Gi noe ”kan forekomme både med
og uten øyekontakt.
Peke. B bruker en utstrakt pekefinger for å vise at det ønsker en gjenstand eller
hendelse. Noen ganger kan B strekke seg etter noe og så forandre
gripebevegelsen til peking, eller motsatt. I slike tilfeller gir man gir kredit bare
for den atferden som forekommer på det høyere nivået. Peke-oppfordring kan
skåres både med og uten øyekontakt.
Skåring. Det er tre skårer som beregnes på denne skalaen: (1) Den totale
frekvens av oppfordringer, (2) frekvensen av oppfordringer på et høyere nivå, og
(3) forholdet mellom oppfordringer på høyere nivå og det totale antallet.

Responderer på oppfordringer (gi den til meg).
Responderer når TL sier ”gi den til meg”. B gir objektet som TL spør om, som
respons på en verbal oppfordring, eller kombinasjonen av verbal oppfordring og
bruk av gest. Det er viktig at TL uttaler oppfordringen som en klar beskjed, ikke
som en høflig og forsiktig henstilling. Bruk av dirigerende intonasjon er av
betydning for å formidle den imperative funksjonen.
Skåring. B oppnår bare én skåre, og denne uttrykker den totale frekvensen av
riktige responser.

Samspill

Early Social Communication Scales
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Funksjoner som faller inn under denne kategorien, er å utløse eller opprettholde
en fysisk lek eller en turtakingslek med en partner. Kommunikative
oppfordringer i denne kategorien refererer i mindre grad til objekter enn tilfellet
er for felles oppmerksomhet og oppfordringer. Vekten ligger i stedet på
reguleringen av ansikt–til–ansikt-samspill i tilfeller der det kan forekomme bruk
av objekter, men der det ikke er objektet som det fokuseres på eller refereres til.
Disse atferdsformene observeres som oftest i forbindelse med sang og kile
leken, turtakingssekvensene eller på oppgaver som innebærer oppfordring. Selv
om erting forekommer nokså sjelden, kan det skje når som helst i løpet av
administreringen. Lavere versus høyere nivåer er ikke aktuelt for initiering av
samspill, men dette skillet benyttes når det er snakk om å respondere på
samspill.

Initierer sosialt samspill
Initierer turtaking. Når B har mottatt bilen eller ballen, ruller det objektet tilbake
til TL. Handlingen må finne sted før B har sett at TL ruller ballen eller bilen til
B.
Erter. B gjør noe på trass (for eksempel holder en gjenstand unna TL etter en
oppfordring om å ”gi den til meg”), samtidig som det retter et positivt
affektuttrykk mot TL. Man skårer ”erter” bare én gang i løpet av episoden mens
B er kontinuerlig opptatt av handlingen. Man kan likevel skåre ”erter” en gang
til hvis B slipper objektet og mottar det om igjen (for eksempel får objektet
tilbake etter at det er blitt kastet på gulvet på ert) eller hvis B får et nytt objekt.
Initierer sang/kiling. Denne formen for atferd kan bare skåres etter at den første
oppgaven med sang/kiling har vært administrert og etter at minst en annen
oppgave er gitt. B etablerer øyekontakt og lar fingrene løpe over bordet, eller
utfører en kilegest, eller klapper og synger.

Early Social Communication Scales
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Skåring. B får kreditt for å initiere turtaking med bilen og/eller ballen. Skåren
kan bli 0, 1 eller 2. Denne verdien legges til den totale frekvens for erter og
initierer sang/kiling. Skåren er vanligvis lav.

Responderer på sosialt samspill.
ATFERD PÅ LAVERE NIVÅ
Øyekontakt. Barnet etablerer øyekontakt med TL etter at hun har kilt barnet og
lent seg bakover før neste kileepisode.
Handling. B vokaliserer, eller dunker i bordet, eller strekker seg etter TL etter at
hun har kilt B.
Appell. B kombinerer en handling med øyekontakt.
ATFERD PÅ HØYERE NIVÅ.
Opprettholder turtaking. Det høyeste antall turer som følger rett etter hverandre
(for eksempel ruller bilen eller ballen til TL) skåres.
Responderer på invitasjon. B får kreditt for hver gang det på riktig måte
plasserer gjenstanden (luen, kammen eller brillene) på eller mot den voksnes
hode som respons på TLs invitasjon: ”Kan jeg også få være med å leke?” B kan
få en skåre på 0, 1, 2 eller 3 på denne oppgaven.
Skåring. Den totale frekvens for hver oppgave summeres. Dette utgjør
sumskåren for samspill.
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PSI Sporreskjema
brukes sammenmed PSI3 Plus programvare
ID-kode/REG.NO:
Forholdetutfrller/barn:

Mor (ellerkvinneligeverge)

n

Etnisktilhsrishet:

n

Far (ellermannligverge)

Alder:

Utffllingsdato:

Instrukser:

'

Fyll ut opplysningsrubrikkene
ovenforfsr du begynnermedsporreskjemaet.
Dettespsrreskjema
inneholder123utsagn.Leshvertutsagnnoye.Fokuserkun pAdet aktuellebarnet
og ring inn det svaretsomer mestrepresentativt
for din mening.
Ring inn:
SE hvis du er sterktenig medutsagnet.
E hvis du er enigmedutsagnet.
IS hvis du er ikke sikker.
U hvis du er uenigmed utsagnet.
SU hvis du er sterktuenigmedutsagnet.
For eksempel,hvis du liker h ghphkino fra tid til annen,ville du ringe inn E som svartil folgende
utsagn:
Jegliker i gApi kino

S

(E)

IS

U

SU

Selvom du ikke finner et svarsompasserdine fslelsernoyaktig,vennligstring inn det svaretsom
lignermestdin mening.Din fsrstereaksjontil hvert sporsmilbsr vnre svaretditt.
Ring inn bareet svartil hvertutsagn,og svarpi samtligeutsagn.Bruk ikke viskeler! Hvis du trenger
i forandreet svar,settet krysspAdet galesvaretog ring inn det korrekte,f.eks.,
Jegliker i gi pi kino
(E)
S
IS
U
SU

SE:sterktenis

E:enis

lS:ikke sikker

SU:sterktueni

3 :l,,4.', 5
N ."-U,:SU

1.

Nar bametmitt snskernoe.si brukerdet 6 fortsette6 forsske6 fb det.

1,.
SE,
t.

, .'1:i':1

2.

Mitt bamer si aktivt atjeg blir utslitt.

SE.

lg,{ i '5g

: ,., ,:t:. .;

:l

3.

Bametmitt virker uorganisertog blir lett distrahert.

4.

seg
I forholdtil barnflest har mitt barnstsrreproblemermedfl konsentrere

SE..

IS ..iU SU

'

og vise oppmerksomhet.

SE,'
:

rs:,t'"jsu
.:

5.

Bamet mitt er ofte opptatt av et leketsy i mer enn ti minutter.

SE ''

IS .Ui; SU

6.

Barnet mitt avbryter kontakten oftere enn jeg hadde forventet.

SEI

i:""lt.t
15 q.[J,.SU

7.

Barnet mitt er mye mer aktivt ennjeg hadde forventet.

sEl

,, i*,1 ,u

8.

Bamet mitt vrir pi seg og sparkermye mens det blir badeteller pikledd.

SE,

'\:

I

f';="t

i

IS 1Ui SU

t,

9.

Det er lett i distraherebarnet mitt fra i snske noe.

10 . Det er ikke ofte at mitt barn gSarting for meg som fir meg til i fole meg
lykkelig.

15 ., g'' SU

SE
:
:l r-:
a:: ,::.

j; tt ,:lri,:l

hvere nrermeg.

i ::. :." ..:I

. . -i t

i.

,.,

:r,..,'.;l.."

For utsagnnr. 15,velg et svar blant nr. I - 5.
15. Hvilket utsagnbeskriverditt barnbest?
1.
2.
3.
4.
5.

liker i lekemedmegnestenbestandig
liker fl lekemedmeg i blant
liker vanligvisikke 6leke medmeg
liker nestenaldri i lekemedmee
harikke lrert6leke enda

'| :; ':t'
I r : i,i.._1i

t,.,

-.1 :i

SE' ,' S, N -i U ,:su
I i;

1 4 . Nir jeg gjor noe for barnet mitt, foler jeg at det setter lite pris pi min
innsats.

:,;;:'::',;
;',

SE riE . IS :. U . SU
,'. 1 .l

1 3 . Mitt barn smiler til meg mye mindre enn jeg hadde forventet.

:r.': ::':: :.
:,i l r. "'j )
:i i:jr:i_lt;:t

SE 1.rE-,jN I'U'.; SU
;..;.1;:,.'

t 2 . Fra tid til annen faler jeg at mitt barn ikke liker meg og har heller ikke lyst

:.

9p,,E.,,IS 1.-U,'.SU
ii:';1'::':'

I t . Som oftest foler jeg at mitt barn er glad i meg og snsker i vrerener meg.

i

.i i :.j .

.,...,.''i

'' i ,,.:
r.., ',:,.

.;.:.:. )

S E . E , l IS :, U r ',SU

SE=sterkteni

IS=ikke sikker

U:uenis

SU=sterktueni

For uts.gn nr. 16,velg et svtr blaDtnr, I - 5,
16. Mitt bamgreterog skaperseg:
1.
2.
3.
4.
5.

l

myemindreemjeg haddeforventet
noemindreennjeghaddefoNentet
omhentlike mye somjeghaddeforventet
mye mer ennjeg haddeforventel
detvirker somom detgjor detnestenheletiden

t 7. Det virker som om mitt bam greterog skapersegoftereennbam flest.

2:
i,,,,jt
..tt.
lit : :
,:1:,..;

S E , E IS
:i.ti:
i

SU

sE:,'-E:IS

SU

19. Nir han&un vikner er mitt bam vanligvis i derlig hurnsr.

qF

IS

SU

20. Jegfslerat mitt bamer veldiglunefulltog blir lett opprort.

SE ;' E.-l IS

SU

IS

SU

18. Nar mitt bam leker er det sjeldenat han&un kniser eller ler.

F-

.'l::j

.',.r':i

2t. Mitt bam ser litt annerledesut ennjeg haddeforventetog detteplagermeg
iblant.
22.

I enkelteaspekterserdet ut som om mitt bam har glemt det som hanihun
harallcredelert og har gatttilbaketil e gisreting somer typiskefor yngre
bam.

DEE

:,'::r,
:<'r:.:l:

IS

JED

23. Bametmitt ser ikke ut til A lere sefort som bam flest.

SE .8.' N

24. Bametmitt se(ikke ut dl a smilesamye sombamflest.

SF
-.-

25. Bametmitt gisr enkelteting somplagermegen goddel.

qFF

F.

SU
SU

IS

SU

IS

SU

. ,'.'

26. Mitt bam er iLLe i standtil 6 gjore si mye son jeg haddeforventet.

S FF

IS

SU

27. Mitt bamer ikke gladi 6 bli omfavnetellerkjertegnet.

qFF

IS

SU

tviltejeg pAmineevnertil e mestre
28. Da mitt bamkom hjemfra sykehuset
mine oppgaversomforelder.

SEP IS

SU

29. A vere forelderer mervanskeligennjeg haddeforventet.

SEE

IS

SU

30. Jegfolerrnegkompetentog i kontrollnerjegtar megav barnetmitt.

SE E: IS

SU

SEE

IS

SU

SEE

IS

SU

' ,,,'

ll.

I forhold til bam flest haxmitt bam storeproblemermed e b[ vant til
forandringeri tidsplanereller i huset.

32 . Mitt barn reagerersterkt nar det skjer noe somhan/hunikte liker.

.. .:

SE=sterkienig

E=enig

IS=ikke sikkcr

U=uenig

Su:sterkt ueni

33. A forlatebametmitt na.rnoenandreskalpassedet er vanligviset problem

3
IS

5
SU

34. Bametmitt blir lett lei segpa grunnav bagateller.

IS

SU

pi sterkelyderog lys.
35. Bametmitt leggermerketil og oveneagerer

IS

SU

36. Del ble mervanskeligenojeg haddeforventeta etablereen rutinefor
leggctidellermiltider for mitt bam.

SE

ts

sll

37. Mitt bam huker a holdc segunrlaet n)'tt leketoyen stund for han/hun
e lekemeddet.
begynner

SE

IS

SU

38. Dct tar langtid og er megetvanskeligfor mitt barne bli vanttil nyeting.

SE

IS

SU

39. Mitt bamvirkcr litt urolig nat han/hunteffer fremmede.

SE

IS

SU

For utsagnnr. 40,velg et svar bl.nt nr. I - 4.
40. Ntu bametmitt er blitt lei seg,er han4lun;
l
2.
l.
,1.

lett i berolige
mervanskelige beroligeennjeghaddeforventet
megcrvanskeliga berolige
ingenting somjeggisr hjelpertil Aberoligeham/henne

For utsagnnr. 41, velg et svar blant nr. I - 5.
41. Jegharerfartat a fe bametmitt fil e gjorenoeellerAholdeoppa giorenoc

1.
2.
3.
4.
5.

myemer vanskeligennjeghaddeforventet
noemer vanskeligennjeghaddeforventet
omtrentlike vanskeligsomjeghaddeforventet
noelettereennjeghaddcforventet
myeletterccnnjeg haddefoNeotet

For utsagnnr, 42' velg et svar blant nr. 0 - 5'
42. Tenknsyeoverhvormangeting somditt bamgjor somplagerdeg,f.eks.
somlerbod tiden, nektera hlrre etter,er h)?eraktiv, griter, avbry4erandre,
sliss,jamrer,osv.Omringsifrenesomindikererdet antallting somdu har
telt oPP
l.
1-3
4-5
2.
6 - '7
3.
8-9
4.
5.
10+

|

23

45

Sf slerklcnis

E-eniq

IS-illc sikker

U ucnig

Su=sterklueni

For utsagnnr. 43, velg et svar blant nr. I - 5,
43. Nar bametmitt grater,varerdetvanligvisi:
l.
2.
3.
4.
5.
44.

mindreenn2 minutter
2 - 5 minutter
5 - l 0mi n u tte r
l0 - 15minutter
merenn 15 minutter

Mitt bamgjsr enkelteting somvirkeligplagermeg.

S

Mitt bamhar fett flere helseproblemerennjeg haddeforventet.

S

46. Etterhvefisombametmitt vokserog blir meruavhengigblirjeg merog
mer bekymretfor at han/hunvil skadesegeller korrme i lrsbbel.

IS

SU

IS

SU

48. Det virker som om mitt bam er mer vanskelig6 oppdraenn de flesteandre
barn.

ts

SU

49. Bametmitt klengerstadigvekkpAmeg.

IS

SU

50. Mitt bamkrevermer av megennbamflest.

IS

SU

utenhjelp.
51. Jegklarerikke i ta beslutninger

IS

SU

ennjeghaddeforventet.
Mitt barnble mer problematisk

52. Jeghar frtt flereproblemermedi oppdraminebam ennjeghadde
folventet.

s

IS

SU

53. Jegtrivesmeda vere forelder.

S

IS

SU

IS

SU

S

IS

SU

S

IS

SU

54. Vanligvisfolerjeg atjeg klarera fa mitt bama giorenoeeller 6la verc 6
gjorenoe.
55

harjeg ikke vert i
Sidenjegbraktemitt sistebamhjemfta sykehuset,
standtil Apassepi det sagodtsomjeg trodde.Jegtrengerhjelp.

56. Jegfoler olie atjeg ikke taklerting serlig bra.
For utsagnnr. 57,velg et svar blant nr. I - 5.
57. NArjegvurderermegselvsomforeldertrorjeg at:
L
2.

jeg er i standtil a taklealt somskjer
jeg klarer6 taklede flesteting somskjer

3

SE=sterkteni

lS ikle sikker

U-uenis

Su=sterkt
ueni

!4,
3.
4.
5.

av og til erjeg i tvil, mendetvisersegatjeg klarerdetmesteuten
problemer
jeg er i tvil om min evnei ta megav ting
jeg synesikke atjeg klarer6 takleproblemergodti detheletatt

:-:..:tt.

t;. ,1:

:: ,..t
,: i :::l
:l

For utsagnnr. 58,velg et svar blant nr, 1 - 5.
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58. Jegfsler atjeg er:

1.
2.
3.
4.
5.

f.j'. l

,a:::::

en m€getgod forelder
bedreenngjennomsnittetfoleldre
omtrentpAgiennomsnittet
en som har problemermedAv@reforelder
ikke serlig brasomforelder

':.,.,1,.,:

:,111

',,.i,
:,1.
ia:l::'

For sporsmelnr. 59 og 60,velg et svar blant nr. I - 5.

l.l-

'

:':r','

59. Hva er det hoyesteutdanningsniva(skole,hoyskoleeller universitet)som
du og bametsfalmor har fullfsrt?
Mor:
l
barne-og ungdomsskole
2.
videregaendeskole
yrkesskoleeller delvis firllfort hoyskoleutdannelse
3.
hoyskole
4.
5.
universitet
60. Farl
1.
bame-og ungdomsskole
videregdendeskole
2.
yrkesskoleeller delvis fullfort hoyskoleutdarurelse
3.
4.
hoyskole
univeIsitet
5.

'.4

,i;.::'l

..,,::a
.t- :
-.

,..4

l ' . ''
i.;::"'

For sporsmil nr. 61,velg et svar blant nr. 1 - 5.
61.

Hvor lett er det for dcg 6 forsti hva ditt bam onskereller henger?
1.
2.
3.
4.
5.

veldigleft
lett
litt vanskelig
megetvanskelig
vanligvisklarerjegikke a forstaproblemet

Det tar lang tid for foreldrei utvikle nere, sterkefslelser for sinebam.

N

U

SU

U

SU

63. Jeghaddeforventeta ha sterkere,varmerefolelser for mitt bam ennjeg
har,og dettebekymrermeg.

S EIS

SE=sterktenis

E:enig

IS=ikke sikker

U=uenig

64. lblantgjsr mitt bamting somplagermegbarefor i vere slem.

Su:sterkt ueni

I
S

5
SU

65. Dajeg varung foltejeg megaldri rolig nir jeg matteholdeellerpassepe
SU

bam.
66. Mitt bamvet atjeg er hansellerhennesmor/farog snskermegmercnn
andremennesker.

S

SU

67. Jeghar fAtt for mangebam ni.

S

SU

68. Delmesteav livetmittgartil a gioreling for bametmitt.

S

SU

til mine
69. Jegfinncraljeg gir mer av livet mitt til e tilfredsstillebehovene
barnennjeg noenganghaddefowentet.

S

SU

70 Jegfoler meg fangetav mift ansvarsom forelder.

s

SU

7l

S

SU

Jegfoler ofte at mitt bams behovsq.rerlivet mitt.
Sidenjegfikk dettebametharjeg ikke vert i strmddl e giorenye,
ting.
annerledes

SU

13. Sidenjegfikk et barnfolerjeg atjeg nestenaldri iir gjoreting somjeg
liker.

S

SU

74. Dct er vanskeligA finnenoestedhjen'mehvorjeg kanvare alene.

S

SU

'75. Nerjeg tenkerpe hvaslagsforeldcrjeg cr, ffu jeg ofteen fslelseav skyld
e er darligsamvittighet.

S

SU

76. Jeger ikke tilfredsmedde sisteklaemesomjegkjoptetil megselv.

S

SU

77. Narbametmitt oppforersegdirlig ellerlagerfor myostyrfolerjegmeg
ansvarlig,somomjeg haddegiortnoegalt.

S

SU

78. Jegfolerat deter min feil hvergang barnetmitt gisr noegalt.

S

SU

79. Oftefolerjeg skyld i forholdtil mitt bam.

S

SU

ting medlivet mitt sombeklmrermeg.
80. Det er noksama.nge

S

SU

81. Jegfraltemegmer tristog depdmertennjeghaddeforventetetteratjeg
fbrlot sykehuset
medbametmitt.

S

SU

og dettebek)'mrer
82. Nir jeg blir sintpabametmitt Iarjeg skyldfolelser,
meg.

S

SU

1 ' .2

83. Omhenten manedetterat mitt bam kom hjem fra sykehusetla jeg merke
til atj eg ble mer trist og deprimertennj eg haddeforventet'
ikkegitt megsAmye
84. Sidenjegfikk bamharmin ektefelle(ellersamboer)
hjelpog ststtesomjeg haddcf-orventet

5

IS

SU

IS

S ,E

ennjeg
mcd min ektefelle/samboer
85. A fi bamhar f!fi til flereproblem€r
haddeforventet.
ogjeg ikke gjot si mange
86. Sidenvi fikk barnharmin ektefclle/samboer
ting sammen.

3

IS
.

E, IS

S

ogjeg ikke tilbraktsl myetid
8'7. Sirlenvi fikk bamharmin ektefelle/samboer
sammensomfamiliesomjeg haddeforventet.

IS

SU

IS

SU

::,.
tr.

i sex'
88. Sidenjeg fikk mitt sistebarnharjegvert mindreinteressert

b

89. A ha et barn serut til a ha fort til flere problcmermed familie og
slektninger.

S

IS

SU

90, A fe bam har vert mye mer kostbafi ennjeg haddeforventet'

S

IS

SU

9 1 . Jegfolermegensomog utenvennel.

S

IS

SU

forventerj eg ikke a hyggemeg
92. Nirjeg 96rpi fesUselskap

S

IS

SU

93. Jeger ikke seinter€sserti andrem€nneskersom l-sr'

S

IS

SIJ

pe min alderikke trivesi min selskap S
9 4 . Jcgffr ofte folelsenav at m€nnesker

IS

SU

medAbkle minebam finnesdetmange
95. Narjeg far et problem(er)
somjeg kanpratemedellerbe om rad'
mennesker

SU

96. Sidenjeg fikk bamharjeghattmyemindrcanledninge tleffe minevenner
eller 5 skaffenye venner.

L

IS

SU

harjegvert sykmerennvanligellerhatt
97 . I lopetav de sisteseksmaneder
flere smertcrenn vanlig.

SE

IS

SU

98. Jegfoler megi godlsisk form detmesteav tiden

S.E

IS

SU

99. A ha bamhar forandretminesovnvaner.

sE

IS

SU

100. Jegn)'terlivet mindreennfsr-

SE

IS

SU

SE=sterkteni

IS=ikke sikker

For utsagnnr. 101,velg et svar blant nr. I - 4.
101. Sidenjegfikk mitt bam:
1.
2.
3.
4.

SU=sterktueni

U

harjeg vert veldig mye syk
hat jeg itke folt meg si b'ra
harjeg ikke lagt merketil noenforandringeri min helsetilstand
harjeghattbedrehelse.

'm'ffi

I de nestesporsmil skal det kun velges <da>eller <<Nei>>
Har noenav de fslgendehendelseneforekommeti familien i lspet av de siste 12
maneder:
102. Skilsmisse

J

103. Forsoningmellomektefelle/samboer

J

104. Nyft ekteskap/samboerskap

J

105. Separdsjon

J

106. Graviditet

J

107. Andre i slektenhar fly$et inn til familien

J

108. Inntehen oket lxaftig (20% eller mer)

J

109. Fettstorgjeld

J

110. Fl),ttettil annenbosted

J

i jobben
I11. Forfiemmelse

J

112. Inntektenhar falt kaftig

J

113. Alkohol eller stoffproblemer

J

114. Nservennav familiener dgd

J

I15. Begynti nyjobb
116. Begynti ny skole
pAjobben
ll7. Problemermedoverordnede

