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Sammendrag 

 

Denne studien er en del av forskningsprosjektet ”Plasseringsstudien” på Enheten for 

Kognitiv Utviklingspsykologi. Barn utsatt for omsorgssvikt står i økt fare for å utvikle 

problemer på en rekke områder. Denne studien har sett på noen av faktorene som virker inn i 

forholdet mellom omsorgssvikt og atferdsproblemer. Datamaterialet omfatter 37 barn (alder 

3-12 år) som har blitt flyttet ut av hjemmet i regi av barnevernet grunnet påstander om 

omsorgssvikt. Primær omsorgsgiver (per tre måneder etter plasseringen) ble bedt om å fylle ut 

rapporteringsskjema for atferdsproblemer og traumesymptomer for barnet, og 

saksdokumenter fra barnevernet ble gjennomgått. Biologiske foreldre fylte ut et 

selvrapporteringsskjema for tilknytningsstil i romantiske relasjoner.  

Blant de omsorgsviktede barna skåret 21,6 % over klinisk nivå på eksternaliserende 

atferdsproblemer, og hele 45,9 % for internaliserende atferdsproblemer. Lavest skårer for 

internaliserende atferdsproblemer ble funnet blant barna utsatt for vanskjøtsel, mens man fant 

høyest skårer for eksternaliserende atferdsproblemer blant gruppen med fysisk mishandlede. 

Tendensen var tydelig, selv om gruppene ikke skilte seg signifikant fra hverandre. Barna som 

var utsatt for flere enn én type omsorgssvikt hadde høyere skårer både for internaliserende og 

eksternaliserende atferdsproblemer sammenlignet med de som var utsatt for en enkelt type 

omsorgssvikt, selv om heller ikke disse resultatene var statistisk signifikante.  Dysfunksjonell 

emosjonsregulering var positivt assosiert særlig med eksternaliserende atferdsproblemer. 

Oppmerksomhetsproblemer var positivt assosiert med eksternaliserende og særlig 

internaliserende atferdsproblemer. En trygg tilknytningsstil hos biologiske foreldre var 

forbundet med mindre atferdsproblemer, og modererte effekten av selvreguleringsmålene på 

atferdsproblemer. Avslutningsvis diskuteres studiens bidrag til forskning og praksis.  
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Forord 

Denne studien er en del av prosjektet "Plasseringsstudien" på Enheten for Kognitiv 

Utviklingspsykologi (EKUP) ved Universitetet i Oslo. Prosjektet består av omfattende 

datainnsamling rundt barn som plasseres ut av hjemmet i regi av barnevernet, med 

oppfølginger opp til ett år etter.  

Ved siden av å skrive masteroppgave på deler av datamaterialet har jeg jobbet som 

assistent for dette prosjektet i halvannet år. Mitt bidrag i prosjektet har vært å intervjue barn 

(14 intervjuer), biologiske foreldre (7 intervjuer) og saksbehandlere (7 intervjuer), 

administreringer av selvrapporteringsskjemaer og tester som Wechsler Intelligence Scale for 

Children (WISC) og Autobiografisk minnetest (AMT), transkribering av intervjuer og skåring 

av data.  

Jeg er veldig takknemlig for at jeg har fått være med på et så spennende og viktig 

prosjekt som Plasseringsstudien. Det har vært inspirerende og lærerikt å få innblikk i 

opplevelse og erfaring fra de forskjellige partene ved en plassering.  

Jeg vil takke min veileder, professor Annika Melinder for gode tilbakemeldinger, samt 

at jeg har fått innpass i EKUP. Takk til alle på enheten, det er inspirerende å få jobbe med så 

mange flinke mennesker. En særlig takk til min veileder Unni Sulutvedt for godt samarbeid 

og gode og oppmuntrende tilbakemeldinger under hele prosessen. Takk til Gunn Astrid 

Baugerud for at jeg har fått benytte materiale samlet inn også før jeg kom inn i prosjektet. Jeg 

vil også takke Svein Magnussen og Lisa Burrell for gjennomlesing i sluttfasen.   

Takk til min kjære for at du har kokt egg og kaffe til meg hver eneste morgen. Takk til 

Hanne Adele, Live, mamma og pappa for at jeg alltid kan komme til dere for å diskutere små 

og store problemer, både faglig og ikke-faglig. Jeg ender alltid opp roligere og i bedre humør 

etter endt samtale. Tusen takk til medstudenter, for hyggelige lunsjer og fine diskusjoner som 

har gjort masterhverdagen til en hyggelig tid.   

Til slutt vil jeg takke alle foreldre, saksbehandlere og ikke minst alle barna, som har 

deltatt i Plasseringsstudien.  
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Introduksjon  

 «Mamma klarer ikke å passe på meg så veldig godt.» 

- Mari, 4 år. 

Hvert år meldes det inn omlag 10 000 saker som omhandler omsorgssvikt til 

barnevernet i Norge (Statistisk sentralbyrå, 2012). Disse tallene representerer kun de 

rapporterte tilfellene, og man kan anta at mørketallene er store (National Research Council, 

1993). Omsorgssvikt innebefatter et ekstremt avvik fra normale omgivelser og kan bidra til 

skadelige påvirkninger på barnas kapasitet til adaptiv utvikling (Cicchetti & Toth, 2005; 

Manly, Kim, Rogosch, & Cicchetti, 2001). Barn som har vært utsatt for omsorgssvikt står i 

økt fare for en rekke problemer, både sosialt, kognitivt og psykisk (Augusti & Melinder, 

2013; Kim & Cicchetti, 2010). De negative følgene av omsorgssvikt gir enorme kostnader 

både for hvert enkelt individ og for samfunnet, i form av svekket livskvalitet, fysiske og 

mentale helseproblemer, medisinske utgifter og programmer for å motvirke de sosiale 

problemene (Twardosz & Lutzker, 2010).  

Omsorgssvikt innebærer at omsorgspersoner påfører barnet fysisk eller psykisk 

skade, eller forsømmer barnet så alvorlig at barnets fysiske og/eller psykiske helse og 

utvikling blir satt i fare. Barn som vokser opp i familier preget av omsorgssvikt vil i mange 

tilfeller mangle erfaringer som regnes som nødvendige for å fremme optimal utvikling. De 

sosiale, fysiske, biologiske og psykologiske betingelsene som karakteriserer omsorgssvikt 

er forbundet med økt sannsynlighet for brudd og forstyrrelser i utviklingsforløpet, som 

videre kan gi viktige implikasjoner for fungering gjennom livsløpet (Cicchetti & Toth, 

2005). Alvorligheten av dette tydeliggjøres ved at Norge har en egen barnevernlov. 

Formålet med barnevernloven er «å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan 

skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg i rett tid» (§ 1-1, 

Barnevernloven, 1992). Videre gir loven hjemmel for omsorgsovertakelse «… dersom det 

er alvorlige mangler ved den daglige omsorg som barnet får, eller alvorlige mangler i 

forhold til den personlige kontakt og trygghet som det trenger etter sin alder og utvikling, 

(…) dersom barnet blir mishandlet eller utsatt for andre alvorlige overgrep i hjemmet, (…) 

eller dersom det er overveiende sannsynlig at barnets helse eller utvikling kan bli alvorlig 

skadd fordi foreldrene er ute av stand til å ta tilstrekkelig ansvar for barnet» (§ 4.12, 

Barnevernloven, 1992).  
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Til tross for den dokumenterte risikoen forbundet med omsorgssvikt er ikke alle 

barn utsatt for omsorgssvikt dømt til negative utfall. Mange barn som har vært utsatt for 

omsorgssvikt skårer innenfor normalområdet både for kognitive, emosjonelle og 

atferdsmessige mål, og utvikler ikke psykopatologiske symptomer (Cicchetti, Rogosch, 

Lynch, & Holt, 1993; Widom, 2014). Denne gruppen barn kan sies å være resiliente. 

Resiliens refererer til den dynamiske prosessen som omfatter positiv tilpasning innen 

omgivelser forbundet med motgang (Luthar, Cicchetti, & Becker, 2000). Et resilient utfall 

vil i så måte karakteriseres av at utviklingen når et tilfredsstillende resultat, til tross for at 

barnet har hatt erfaringer med omsorgssvikt, som innebærer en relativt stor risiko for å 

utvikle problemer eller avvik.  

De siste tiårene har økt fokus på resiliens bidratt til at forskningen skiftet har fra å 

fokusere på hva som går galt, til å undersøke hvordan skjevutviklingen i forbindelse med 

omsorgssvikt skjer. På denne måten kan man finne ut av hvilke forhold som er forbundet 

med økt risiko i utviklingen, og hvilke forhold som er forbundet med beskyttelse i 

utviklingsforløpet for denne belastede gruppen. Ved å avdekke beskyttelsesfaktorer kan det 

være mulig å forhindre utviklingen av psykopatologi og negative utfall for barn i 

risikogrupper (Alink, Cicchetti, Kim, & Rogosch, 2009; Kaplan, Pelcovitz, & Labruna, 

1999), samt fremme muligheter for positiv utvikling. For eksempel kan omsorgssvikt være 

forbundet med større risiko under visse forutsetninger, sammenlignet med andre. Det kan 

både være forhold i miljøet rundt barnet og egenskaper ved barnet selv som interagerer med 

omsorgssvikt og påvirker styrken eller retningen på forholdet mellom omsorgssvikt og 

atferdsproblemer (Higgins, McCabe, & Ricciardelli, 2003).  

Man har også funnet genetiske og biologiske sårbarheter for negative utfall av 

omsorgssvikt (Caspi et al., 2002; Jaffee et al., 2005; Kim-Cohen et al., 2006). Denne 

oppgaven vil avgrense seg til å omfatte miljømessige faktorer, som ulike typer og antall 

typer omsorgssvikt, foreldrefaktorer som foreldrenes tilknytningsstil, samt egenskaper ved 

barnet, som selvreguleringsferdigheter.  

Omsorgssvikt og atferdsproblemer 

Omsorgssvikt er en samlebetegnelse for ulike typer mangelfull omsorg og potensielt 

skadelige handlinger fra barnas ansvarlige omsorgspersoner. Verdens helseorganisasjon 

omtaler omsorgssvikt som mishandling og vanskjøtsel som rammer barn under 18 år (Krug, 

Mercy, Dahlberg, & Zwi, 2002). Dette inkluderer alle typer fysisk og/eller emosjonell 

mishandling, seksuelle overgrep, vanskjøtsel, skjødesløshet og kommersiell eller annen 
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utnytting, som kan resultere i faktisk eller potensiell skade på barnets helse, utvikling eller 

verdighet (Butchart, Harvey, Mian, & Furniss, 2006).  

Omsorgssvikt kan ha en skadelig påvirkning på både psykologisk og nevrologisk 

utvikling (Cicchetti & Toth, 2005). Dette kommer til syne ved at en betydelig andel barn 

som har vært utsatt for omsorgssvikt utvikler en rekke problemer, deriblant økt andel 

eksternaliserende og internaliserende atferdsproblemer (Cicchetti & Toth, 1995; Fitzgerald 

& Berliner, 2014). En studie viste for eksempel at barn som hadde vært utsatt for 

omsorgssvikt hadde 66 % høyere råskåre på internaliserende problemer og 58 % høyere 

råskåre på eksternaliserende problemer, sammenlignet med barn med samme 

sosioøkonomiske nivå (Milot, Éthier, St-Laurent, & Provost, 2010).  

 

Eksternaliserende og internaliserende atferdsproblemer 

Internaliserende og eksternaliserende atferdsproblemer anses som betydningsfulle 

risikofaktorer for en rekke problemer senere i livet. Eksternaliserende atferdsproblemer 

omhandler en gruppe atferdsproblemer som manifesterer seg som utagering og reflekterer 

barnets negative interaksjoner med omverdenen, som aggresjon og utagering (Liu, 2004). 

Internaliserende atferdsproblemer omhandler problemer som i hovedsak rammer barnets 

indre psykologiske miljø, heller enn omgivelsene rundt (Liu, 2004). Her inngår 

tilbaketrekning, angst, inhibering og depressive problemer.  

Ofte omtales barn med eksternaliserende atferdsproblemer som underkontrollerte, 

og barn med internaliserende atferdsproblemer som overkontrollerte. Begrepene henspiller 

til barnets evne til å kontrollere sine impulser, og kan gi inntrykk av å være motsetninger. 

Det er derimot ikke slik at fenomenene utelukker hverandre. For eksempel kan et barns 

internaliserende atferdsproblemer også ha påvirkninger på barnets interaksjon med miljøet, 

som søsken, venner og foreldre. På samme måte kan et barns eksternaliserende 

atferdsproblemer også påvirke barnets indre psyke. Man har sett at tross kontrastene i 

konseptualiseringen, er komorbiditeten mellom de to kategoriene av atferdsproblemer høy 

(Liu, 2004). Det vil likevel i mange tilfeller være nyttig å undersøke fenomenene separat, 

da internaliserende og eksternaliserende atferd er forbundet med ulike følger og kan være 

påvirket av ulike aspekter i utviklingen.  

Ulike typer omsorgssvikt og ulike typer problemer 

Siden begrepet omsorgssvikt omfatter svært ulike typer handlinger og avvik i 

omsorgsituasjonen, er det naturlig å tenke seg at ulik type omsorgssvikt vil være forbundet 
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med ulike problemer. En inndeling som ofte brukes for å dele inn i ulike typer omsorgssvikt 

skiller mellom seksuell mishandling, fysisk mishandling, vanskjøtsel og emosjonell 

mishandling. En hverdag preget av aggresjon og vold, som er typisk ved fysisk 

mishandling, vil trolig påvirke andre aspekter av barnets utvikling sammenlignet med en 

hverdag hvor barnets behov for trøst og trygghet forsømmes, som vil være tilfelle for 

enkelte barn utsatt for emosjonell mishandling. Studier støtter teorien om at barns fungering 

i etterkant av omsorgssvikt varierer på bakgrunn av hvilken type omsorgssvikt de har erfart 

(Petrenko, Friend, Garrido, Taussig, & Culhane, 2012). Et eksempel på dette kommer frem 

i Manly et al., (2001) sin studie som sammenlignet 492 omsorgsviktede barn med 322 ikke-

omsorgsviktede barn. De fant at barna som var utsatt for emosjonell, seksuell og/eller 

fysisk mishandling var særlig forbundet med eksternaliserende problemer, mens de som var 

utsatt for vanskjøtsel i større grad var forbundet med internaliserende problemer (Manly et 

al., 2001).  

Emosjonell mishandling.  

«De sier at mamma har hatt en liten sånn derre, jeg vet ikke hva det heter, men hun 

gråter veldig mye og er veldig sint og sånn. Det er en sykdom. Det er derfor ikke jeg 

kan bo hjemme hos mamma.»  

- Sofie, 8år.  

Emosjonell mishandling vil si en ekstrem mangel på å tilfredsstille barnets 

emosjonelle behov, som behov for psykologisk trygghet og alderstilpasset autonomi (Kim 

& Cicchetti, 2010). Dette inkluderer omsorgsgivers manglende evne til å fremme et 

tilpasset og støttende miljø, samt handlinger som kan ha negative effekter på barnets 

emosjonelle helse og utvikling (Krug et al., 2002). Eksempler på dette kan være å 

begrensing av barnets bevegelsesmuligheter, latterliggjøring, trusler, skremsler, 

diskriminering, avvisning eller andre former for fiendtlig behandling som ikke er av fysisk 

karakter. En intensjon om å skade barnet er ikke inkludert i definisjonen (Glaser, 2002), og 

foreldrene er ikke nødvendigvis bevisste på at de utsetter barnet for omsorgssvikt. 

Emosjonell mishandling fører ikke nødvendigvis til uttalte synlige negative konsekvenser 

på kort sikt. Det er derimot kjent at emosjonell mishandling over lengre tid kan gjøre barna 

sårbare for skjevutvikling (Iwaniec, Larkin, & Higgins, 2006), som kan gi alvorlige 

negative effekter på barnets evne til å håndtere emosjonelle utfordringer, takle stressende 

hendelser og å utvikle ferdigheter innen problemløsning (Iwaniec et al., 2006; Shields, 
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Cicchetti, & Ryan, 1994). Disse problemene kan videre føre til vansker senere i 

utviklingen, som både kan komme til syne gjennom internaliserende og eksternaliserende 

atferdsproblemer.  

Det er store variasjoner for hvilke nivåer av atferdsproblemer man finner blant 

emosjonelt mishandlede barn på tvers av studier. I Manly og kollegaers (2001) omfattende 

studie, viste barna som kun var utsatt for emosjonell mishandling en noe høyere andel av 

eksternaliserende problemer, men andelen var ikke signifikant forskjellig fra gruppen med 

barn som ikke var utsatt for omsorgssvikt. I de tilfellene hvor barna i tillegg var utsatt for 

vanskjøtsel økte andelen eksternaliserende problemer til å skille seg signifikant fra 

kontrollgruppen. De samme tendensene gjaldt internaliserende atferdsproblemer, hvor det 

kun var emosjonell mishandling i kombinasjon med vanskjøtsel som var signifikant 

forbundet med mer internaliserende problemer (Manly et al., 2001). Forfatterne i denne 

studien hevder derfor at emosjonell mishandling i kombinasjon med andre typer 

mishandling kan være særlig uheldig for utvikling av atferdsproblemer, mens emosjonell 

mishandling alene ikke er av like stor betydning.   

En retrospektiv studie gjort blant amerikanske collegestudenter viste derimot en 

tydelig forbindelse mellom emosjonell mishandling i barndommen og internaliserende 

problemer senere i livet (Wright, Crawford, & Del Castillo, 2009). Disse funnene var 

fortsatt signifikante etter man kontrollerte for en rekke variabler, deriblant andre typer 

omsorgssvikt. Denne studien tydet på at det å ha blitt utsatt for emosjonell mishandling 

forklarte mer av variansen i internaliserende atferdsproblemer, enn hva fysisk mishandling 

og vanskjøtsel gjorde. En mulig forklaring på hvorfor de fant større andel internaliserende 

problemer enn andre studier kan ligge i ulikheter i metodene mellom studiene. Studien 

benyttet seg av selvrapporteringer, mens de fleste andre studiene baserer seg på 

rapporteringer gjort av foreldre eller andre voksenpersoner. Her kan det tenkes at 

selvrapporteringsskjemaer lettere fanger opp internaliserende problemer, da det kan være 

problemer som er mindre synlige for andre rapportører, sammenlignet med 

eksternaliserende problemer. En rekke andre studier har også funnet klare sammenhenger 

mellom det å ha vært utsatt for emosjonell mishandling og utvikling av internaliserende 

atferdsproblemer, som angst og depresjon (Kim-Spoon, Haskett, Longo, & Nice, 2012; 

Kim & Cicchetti, 2010), noe som underbygger at det er en sammenheng.  
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Vanskjøtsel.  

«Lillesøster har skjønt minst at det ikke er lov til å snakke om dette her, så hun har 

gått til naboer og bedt om mat fordi hun har vært sulten. De har vært dårlig kledd, de 

har ikke blitt fulgt opp på verken skoleting eller fritidsaktiviteter, eller, altså de har 

vært overlatt til seg sjøl!» 

- Saksbehandler, om Emma 6 år, Jamie 10 år og Sean 12 år. 

Når ansvarlige voksne ikke møter de fysiske behovene barnet har, som behov for 

mat, klær, husly, medisinsk oppfølging, hygiene, fysisk trygghet og utdanning, betegnes 

dette som vanskjøtsel (Kim & Cicchetti, 2010). Dette er den vanligste formen for 

omsorgssvikt (Proctor & Dubowitz, 2014). I motsetning til andre former for omsorgssvikt, 

der barnet er utsatt for potensielt skadelige handlinger, lider denne gruppen av manglende 

handlinger fra foreldrene. Det kan være vanskelig å sette et skille for hva som er «ikke-

optimal oppdragelse» og hva som er vanskjøtsel. Ekstreme situasjoner, som et sykt barn 

som ikke får nødvendig medisinsk oppmerksomhet eller et lite barn som forlates uten 

oppsyn over flere timer, vil tydelig kunne defineres som vanskjøtsel. Andre tilfeller hvor 

barna mangler rene klær, blir feilernært eller ikke følges godt nok opp i forhold til 

skolearbeid, kan også kategoriseres som vanskjøtsel dersom dette mønsteret er vedvarende. 

Dette kan også gjelde alvorlige former for understimulering, som ved å plassere barnet 

foran TV-en i timevis hver dag, eller ved å ikke gi barna muligheter for interagering med 

andre jevnaldrende (Proctor & Dubowitz, 2014). Det finnes ingen norm for når den 

manglende oppfølgingen kan defineres som vanskjøtsel. Dette må defineres ut ifra skjønn 

basert på barnets behov i hvert enkelt tilfelle.  

Vanskjøtsel er sett i sammenheng med en rekke problemer, deriblant økt andel 

internaliserende og eksternaliserende atferdsproblemer (Proctor & Dubowitz, 2014). I 

Manly og kollegaers studie fant de at alvorlighetsgrad av vanskjøtsel var signifikant 

forbundet med både andelen eksternaliserende og internaliserende symptomatologi (Manly 

et al., 2001). I flere studier understrekes sammenhengen mellom vanskjøtsel og 

internaliserende atferdsproblemer som særlig betydningsfull (Manly et al., 2001; Petrenko 

et al., 2012). Fra et tilknytningsteoretisk ståsted kan erfaringen de vanskjøttede barna har 

hatt med ikke å få dekt sine behov, bidra til forventinger om at relasjoner ikke vil føre til at 

behov dekkes. Deres erfaringer kan gjøre at de ikke forventer å få dekket sine behov 

gjennom omsorgsfulle interaksjoner med andre, som igjen kan lede til at de trekker seg 

unna relasjoner (Manly et al., 2001).  
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Fysisk mishandling. 

«Mamman min slo meg hele tida. Og så Maya (tvillingsøster) også. Mamman min slo 

Maya også. Og så mamman min beit meg på beina min. Hun gjorde sånn hardt og så 

beit meg sånn hardt.» 

- Adele, 4 år 

Fysisk mishandling av et barn er definert som handlinger, eller mangel på handling, 

utført av omsorgsgiver som forårsaker faktisk fysisk skade eller potensielle skader, som 

ikke skyldes ulykker (Kim & Cicchetti, 2010; Krug et al., 2002; Palusci, 2014). Eksempler 

på atferd som kan kategoriseres som fysisk mishandling kan være slag (med hånd, belte 

eller et annet objekt), juling, sparking, biting, risting, knivstikking, kvelning og 

brannskading. Skadene kan være potensielle eller faktiske, hvor de faktiske skadene kan 

variere fra små blåmerker til større sår og bruddskader, og er i verste tilfelle dødelige 

(Palusci, 2014).  

Barn utsatt for fysisk mishandling har i en rekke studier vist en forhøyet andel 

eksternaliserende atferdsproblemer (Manly et al., 2001; Palusci, 2014; Shields & Cicchetti, 

1998). I en studie utført av Dodge og kollegaer (1995) skåret de fysisk mishandlede barna 

to tredjedels standardavvik høyere på eksternaliserende problemer, sammenlignet med 

ikke-mishandlede barn. Resultatene viste også at de fysisk mishandlede barna hadde fire 

ganger så høy sannsynlighet for å nå et klinisk høyt nivå av eksternaliserende 

atferdsproblemer (Dodge, Pettit, Bates, & Valente, 1995). Forfatterne fant i tillegg 

forskjeller i mønstre for sosial informasjonsprosessering hos de fysisk mishandlede barna, 

og presenterte dette som en mulig forklaring på sammenhengen. Barna hadde for eksempel 

en tendens til å være hypersensitive overfor fiendtlige signaler, og ikke være 

oppmerksomme nok overfor ikke-fiendtlige signaler. Barna kan derfor lettere oppfatte en 

situasjon som fiendtlig, og reagere ut ifra dette. En annen mulig forklaring på 

sammenhengen kan være at de fysisk mishandlede barna ikke har lært ikkevoldelige 

teknikker for å løse konflikter. Barna kan derimot ta etter de fysiske utageringene fra 

omsorgspersonene, hvor de kan ha tilegnet seg et stort repertoar av svært tilgjengelige 

aggressive reaksjoner på mellommenneskelige problemer, som å slå, rope eller kaste ting 

når de møter motvilje fra andre. Videre kan disse barna ha lært at aggressiv atferd kan føre 

til positive konsekvenser, som at de får viljen sin eller opplever en følelse av rettferdighet 
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(Dodge et al., 1995; Manly et al., 2001). Dette kan virke opprettholdende og forsterkende 

på atferden.  

Dokumentasjonen av sammenheng mellom fysisk mishandling og internaliserende 

atferdsproblemer er derimot ikke like entydig. I en studie ble det kun avdekket små, ikke-

signifikante sammenhenger (Manly et al., 2001), mens en annen studie rapporterte at 

gruppen hadde en betydelig andel internaliserende problemer, som var signifikant høyere 

enn gruppen med vanskjøttede barn (Petrenko et al., 2012).  

Seksuell mishandling.   

«Hun forteller at pappa kiler henne uten at hun ler. Hun tegner seg selv og søsteren i 

senga sammen med en avlang ting hun ikke vet hva heter, men som hun forklarer at 

pappa bruker. Hun tegner også en menneskefigur med en horisontal strek i navlehøyde 

og sier at hun ikke liker når pappa tar under denne.» 

- Saksbehandler, om Maria 5 år. 

Seksuell mishandling omhandler enhver seksuell kontakt eller forsøk på seksuell 

kontakt som oppstår mellom barnet og en voksen, for den voksnes tilfredsstillelse eller 

økonomiske vinning (Kim & Cicchetti, 2010). Eksempler kan være berøring av 

kjønnsorganer hvor enten den voksne berører barnet eller barnet berører den voksne, 

pornografi eller samleie. I enkelte studier er også det å eksponere barnet for upassende 

seksuelle aktiviteter kategorisert som seksuell mishandling (Manly et al., 2001). Norske tall 

viser at det i stor overvekt er jenter som blir utsatt for seksuelle overgrep, mens 

overgriperen hovedsakelig er mannlig (Mossige & Huang, 2010).  

Flere studier har funnet forhøyede nivåer av eksternaliserende atferdsproblemer hos 

barn utsatt for seksuell mishandling (Beaudoin, Hébert, & Bernier, 2013; Manly et al., 

2001; Petrenko et al., 2012), hvor nivåene er høyere enn blant de andre typene 

omsorgssvikt (Petrenko et al., 2012). Det er også dokumentert en sammenheng mellom 

seksuell mishandling og internaliserende atferdsproblemer (Beaudoin et al., 2013; Petrenko 

et al., 2012). I en studie gjort av Beaudoin og kollegaer viste 38,8 % av barna utsatt for 

seksuelle overgrep fra et familiemedlem klinisk høye nivåer av eksternaliserende 

atferdsproblemer, og hele 52,2 % viste kliniske nivåer av internaliserende atferdsproblemer 

(Beaudoin et al., 2013). Basert på disse studiene kan man tenke seg at det eksisterer en 

betydelig komorbiditet av internaliserende og eksternaliserende atferdsproblemer for denne 

gruppen barn. 
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Multippel omsorgssvikt. En stor andel av barna som er utsatt for omsorgssvikt 

faller inn under flere enn én kategori av omsorgssvikt, hvor multippel forekomst 

rapporteres i varierende omfang fra 33-94 % av tilfellene (Petrenko et al., 2012). En rekke 

studier konkluderer med at multippel omsorgssvikt har mer skadelige effekter på utvikling 

av internaliserende og eksternaliserende atferdsproblemer, enn erfaring av kun én type 

omsorgssvikt alene (Clemmons, Walsh, DiLillo, & Messman-Moore, 2007; Kim & 

Cicchetti, 2010; Petrenko et al., 2012; Trickett, 1998). Det er mulig at multippel 

omsorgssvikt vil øke sjansen for flere brudd og forstyrrelser i utviklingsforløpet og dermed 

øke sannsynligheten for ødeleggende virkninger.  

 

Dysfunksjonell selvregulering og atferdsproblemer hos omsorgsviktede barn 

Flere forskere har pekt på skjevheter i utviklingen av selvreguleringsferdigheter som 

sentralt for psykopatologi og atferdsproblemer (Lengua, 2008; Shields et al., 1994). Denne 

forbindelsen er vist både for internaliserende problemer, som depresjon og angst, og for 

eksternaliserende problemer, som aggresjon (Shields et al., 1994; Strauman, McCrudden, & 

Jones, 2011). Selvregulering omhandler prosesser hvor man igangsetter, opprettholder eller 

kontrollerer sine tanker, handlinger eller emosjoner, med et mål om å oppnå et ønsket utfall 

eller unngå et uønsket utfall (Strauman et al., 2011).  

Denne typen ferdigheter utvikles i interaksjon med omgivelsene, og foreldrene er 

sett på som de viktigste eksterne kildene i utviklingen (Thompson, Virmani, Waters, 

Raikes, & Meyer, 2013). Foreldrene påvirker utviklingen av selvreguleringsferdigheter 

gjennom å være rollemodeller, hvilke omgivelser de utsetter barna for og tilbakemeldinger 

de gir til barna, verbalt og nonverbalt. Omsorgssvikt kan i så måte sees på som et avvik i 

det nødvendige læringsmiljøet for utviklingen av selvregulering. Denne utviklingen vil 

derfor være mangelfull hos en del av barna som har vært utsatt for omsorgssvikt, noe som 

støttes gjennom studier (Shields et al., 1994). Problemer med selvregulering kan derfor 

være en av faktorene som påvirker forholdet mellom omsorgssvikt og atferdsproblemer.  

Selvregulering er et vidtomspennende begrep. Ulike aspekter av begrepet, som 

dysfunksjonell emosjonsregulering og oppmerksomhetsproblemer, kan ha forskjellig 

innvirkning på internaliserende og eksternaliserende atferdsproblemer hos de 

omsorgsviktede barna. Dette vil undersøkes nærmere i denne studien.  

Dysfunksjonell emosjonsregulering. Et viktig aspekt innen selvregulering er 

emosjonsregulering. Emosjonsregulering omhandler evnen til å tilpasse ens emosjonelle 
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reaksjoner, både hvilke emosjoner som uttrykkes, emosjonenes intensitet og hvilken måte 

de kommer til uttrykk på, på en måte som er i overensstemmelse med situasjonelle krav 

(Robinson et al., 2009).  Barnets oppvekstmiljø er av stor betydning i utviklingen av 

emosjonsregulering. Fravær av positiv affekt, mangelfull modellæring og støtte, streng 

disiplinering, inkonsistent oppdragelse og manglende sensitivitet kan føre til at 

omsorgsviktede barn har særlige problemer med emosjonsregulering (Robinson et al., 

2009). Dette illustreres gjennom den økte andelen emosjonell dysregulering, samt den 

mindre andelen effektive strategier for å takle emosjonelle situasjoner, som er observert hos 

omsorgsviktede barn (Shipman & Zeman, 2001).   

Dysfunksjonell emosjonsregulering er igjen sett på som betydningsfullt for utvikling 

av psykopatologi, og er antatt å spille en viktig rolle i utviklingen av internaliserende 

atferdsproblemer hos omsorgsviktede barn. I en studie som inkluderte 171 omsorgsviktede 

barn og 151 ikke-omsorgsviktede barn, var omsorgssvikt forbundet med internaliserende 

problemer, forklart gjennom at disse barna hadde dårligere ferdigheter innen 

emosjonsregulering (Kim-Spoon, Cicchetti, & Rogosch, 2013). Denne effekten var størst 

hos barna med høy emosjonell labilitet-negativitet. Dette underbygger tanken om at det å 

kunne regulere negative emosjoner er avgjørende for om de omsorgsviktede barna utvikler 

internaliserende atferdsproblemer, ved at effekten er mest synlig hos barn som opplever en 

større grad av negative emosjoner. Andre studier har funnet denne tendensen både for 

internaliserende og eksternaliserende problemer (Alink et al., 2009).  

Flere studier igjen peker på emosjonsregulering som en mulig modererende faktor 

for utvikling av problematferd (Alink et al., 2009; Kim-Spoon et al., 2012). For eksempel 

viste en studie av Robinson og kollegaer (2009) at sannsynligheten for å utvikle 

internaliserende problemer økte signifikant blant de barna som i tillegg til å ha vært utsatt 

for omsorgssvikt også hadde problemer med å regulere negative emosjoner.  

Mange barn utsatt for omsorgssvikt mangler en nødvendig ivaretakelse og trygghet 

fra omsorgspersoner i emosjonelle situasjoner, og har derfor færre muligheter til å lære å 

takle emosjonell spenning på en adaptiv måte. En annen mulig forklaring på 

sammenhengen kan være at disse barna er ekstra på utkikk etter faresignaler. En slik 

årvåkenhet kan være adaptiv i visse tilfeller, slik at barnet holder seg trygg i truende og 

uforutsigbare situasjoner. Samtidig kan det bidra til at barnet er i en konstant beredskap mot 

farer og fokuserer på det truende ved enhver situasjon, noe som ikke er adaptivt. 

Mistilpassede atferdsresponser til feiltolkede faresignaler kan gjøre emosjonsregulering 



 

 

11 

 

vanskelig. Dette kan igjen komme til uttrykk både gjennom internaliserende og 

eksternaliserende symptomer.  

Oppmerksomhetsproblemer. Et annet område av selvregulering omhandler 

oppmerksomhetskontroll, evnen til å rette og opprettholde oppmerksomhet mot ønsket 

stimuli. Barn som har vært utsatt for omsorgssvikt kan ha problemer med utvikling av 

oppmerksomhetskontroll (Rogosch & Cicchetti, 2005). Især for barna som har vært utsatt 

for aktive typer omsorgssvikt, som overgrep og mishandling, kan deres erfaring med 

«farlige» og truende situasjoner ha gjort dem ekstra vare for signaler på at nye farer kan 

komme. Det kan gjøre at de opplever trusler i selv nøytrale eller vennlige situasjoner. Dette 

kan være forklaring på økt distraherbarhet, dårlig konsentrasjonen og 

oppmerksomhetsforstyrrelse som enkelte studier har sett hos barn utsatt for omsorgssvikt 

(Shields & Cicchetti, 1998). Andre studier har funnet samme tendens, med høyere andel 

oppmerksomhetsproblemer hos omsorgsviktede barn, selv om de ikke fant noen forskjeller 

i oppmerksomhetsnettverk hos omsorgsviktede og ikke-omsorgsviktede barn (Rogosch & 

Cicchetti, 2005). Det er derfor vanskelig å si noe sikkert om hvilke områder av 

oppmerksomheten denne gruppen kan ha problemer med.  

 

Foreldrenes tilknytningsstil som mulig moderator 

Omsorgssvikt er per definisjon mangelfull omsorgssituasjon, som kan ha potensielle 

skader for barnets utvikling. Miljøet kan være preget av mangler på en rekke viktige 

områder i barnets utviklingsmiljø. Det er likevel ikke slik at alt ved omsorgssituasjonen 

nødvendigvis er skadelig, da en stor andel av barna utsatt for omsorgssvikt ikke utvikler 

atferdsproblemer. Ved å identifisere forhold eller karakteristikker i miljøet rundt de barna 

som tross omsorgssvikt opplever en resilient utvikling, kan man lære mer om hvilke 

faktorer som eventuelt kan virke beskyttende. 

Foreldre og andre omsorgspersoner spiller en avgjørende rolle i strukturering, 

utforskning og utvikling av emosjonelle og sosiale ferdigheter hos barn. I en studie av barn 

utsatt for fysisk mishandling viste det seg at foreldre med en positiv foreldrestil var 

forbundet med lavere nivåer av eksternaliserende problemer, særlig blant barna med lave 

selvreguleringsferdigheter (Kim-Spoon et al., 2012). Denne effekten var også til stede da 

man kontrollerte for tidligere nivåer av eksternaliserende problemer.  

Helt tilbake til Bowlbys arbeid er det hevdet at romantisk kjærlighet er en 

tilknytningsprosess på lignende måte som barnets tilknytning til omsorgsgiver (Feeney, 
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2008). Romantisk tilknytning er en biososial prosess, hvor affektive bånd dannes mellom 

voksne personer. På samme måte som hos spedbarn har tilknytningssystemet som mål å gi 

en følelse av trygghet (Moncher, 1996). Tankene og forventningene om trygghet har viktig 

innvirkning for atferd i en rekke situasjoner og i ulike relasjoner, som for eksempel 

oppdragerrollen. Det er derfor mulig at foreldrenes tilknytningsstil kan påvirke forholdet 

mellom omsorgssvikt og atferdsproblemer.  

I likhet med tilknytningsrelasjoner mellom forelder og barn (Ainsworth, 1978), kan 

også tilknytningsstil i romantiske relasjoner kartlegges (Bartholomew & Horowitz, 1991; 

Melinder, Baugerud, Ovenstad, & Goodman, 2013). Trygg og utrygg tilknytningsstil er 

forbundet med ulike profiler av interpersonlige håndteringer og utfordringer (Bartholomew 

& Horowitz, 1991). Trygg tilknytningsstil er karakterisert av en følelse av at man er verdt å 

like, med en forventning om at andre generelt er aksepterende, ansvarlige og til å stole på. 

Foreldre med denne tilknytningsstilen er komfortable med intimitet og autonomi. Utrygg 

tilknytningsstil er preget av høy grad av engstelse og/eller høy grad av unngåelse. Som 

foreldre vil de gjerne være kalde og konkurranseinnstilte, lite omsorgsfulle og vise lite 

følelser (Bartholomew & Horowitz, 1991).  

Tidligere har man sett at omsorgsviktede barn av foreldre med høy grad av engstelig 

tilknytningsstil er forbundet med høyere andel atferdsproblemer (Melinder et al., 2013). 

Påvirkningen fra foreldrenes tilknytningsstil er særlig undersøkt blant barn som har vært 

utsatt for seksuell mishandling (Leifer, Kilbane, & Skolnick, 2003), hvor gjennomgående 

funn er at trygg tilknytningsstil hos mødrene er en beskyttende faktor.  

Det er mulig at foreldre med utrygg tilknytningsstil i mindre grad vil hjelpe barna 

sine i bearbeidelsen av emosjonelt ladde temaer, og at barna dermed ikke vil lære å 

håndtere negative situasjoner på en god måte. Dette er i overensstemmelse med Goodman 

og Melinders (2007) modell for utvikling av autobiografiske minner, som hevder at foreldre 

med utrygg tilknytningsstil vil snakke mindre med barna sine om emosjonelle hendelser. 

Dette kan videre føre til problemer med emosjonsregulering og atferdsproblemer. Foreldre 

med en trygg tilknytningsstil kan på sin side ha gitt trygghet og rom for barna til å utforske 

og forstå både egne og andres emosjoner, og lært å takle dem på adekvate måter, som igjen 

bidrar til en resiliente utvikling.  



 

 

13 

 

 

Teoretisk perspektiv 

Hvilke forhold som bidrar til ulike utfall i barns utvikling er komplekst og 

sammensatt. En av de mest refererte modellene som forsøker å konseptualisere relative 

bidrag av risiko- og beskyttelsesfaktorer i barns utviklingsutfall er "den transaksjonelle 

bioøkologiske modellen" (Widom, 2014). Tanken bak denne modellen er at atferd er 

komplekst og at utvikling er et produkt basert på karakteristika ved individet, foreldre og 

familie, miljøet rundt, samt interaksjoner mellom disse. Ved å ta et økologisk perspektiv 

kan man undersøke hvilke spesifikke prosesser som fremmer resiliensutvikling i 

forskjellige kontekster for forskjellige individer (Harney, 2008). I dette tilfellet er det snakk 

om å bruke denne modellen for å undersøke hvilke omstendigheter som beskytter mot 

utvikling av atferdsproblemer i kjølvannet av omsorgssvikt. Risiko- og beskyttelsesfaktorer 

kan inkludere individuelle egenskaper hos barnet, som genetikk, sårbarhet, kognitive og 

emosjonelle ferdigheter; foreldrekarakteristika som deres mentale helse, tilknytningsstil, 

utdanning og ressurser; familiefaktorer, som kvalitet på tilknytning mellom forelder og 

barn, emosjonelt klima og forholdet mellom foreldrene; samfunnsmessige faktorer som 

barnevern, venner, skole og nabolag (Widom, 2014). Modellen får også frem at ulike 

faktorer kan interagere med hverandre. Man kan dermed tenke seg at påvirkninger fra 

foreldre kan ha ulik innvirkning, basert på egenskaper hos barnet, eller at egenskaper hos 

barnet kan få ulik betydning ut ifra forhold til foreldrene.  

Med utgangspunkt i en slik teoretisk modell kan man tenke seg at man ved å 

inkludere betydningsfulle faktorer fra flere nivåer inn i en og samme modell vil kunne få en 

bedre forståelse av hvordan omsorgssvikt er forbundet med atferdsproblemer.  

 

Formål med studien 

Formålet med den foreliggende studien er å kartlegge forholdet mellom 

omsorgssvikt og atferdsproblemer i et norsk utvalg, og å undersøke hvilke faktorer som 

påvirker dette forholdet. Første del av studien vil undersøke nivåer av henholdsvis 

internaliserende og eksternaliserende atferdsproblemer blant omsorgsviktede barn, ved bruk 

av foreldrerapporteringer for atferdssjekkliste (CBCL; Achenbach & Rescorla, 2000, 2001). 

Det vil undersøkes om de ulike typene av omsorgssvikt, som seksuell mishandling, fysisk 

mishandling, vanskjøtsel og emosjonell mishandling, samt om enkel mishandling versus 
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multippel mishandling, er forbundet med atferdsproblemer i ulik grad. Ut ifra den 

foreliggende teorien på feltet vil første del av studien teste følgende hypoteser: 

H1: Barn utsatt for omsorgssvikt vil ha høyere skårer av internaliserende og 

eksternaliserende atferdsproblemer, sammenlignet med et normeringsutvalg.  

H2: Hvilke typer omsorgssvikt man er utsatt for vil ha en sammenheng med hvor 

mye internaliserende og eksternaliserende atferdsproblemer det rapporteres om. Det 

vil forventes særlig høye skårer av internaliserende problemer for barna utsatt for 

seksuell og emosjonell mishandling, og av eksternaliserende atferdsproblemer blant 

barna utsatt for seksuell og fysisk mishandling.  

H3: Multippel omsorgssvikt vil være forbundet med høyere andel både 

internaliserende og eksternaliserende atferdsproblemer.   

 

Videre vil studien undersøke faktorer som kan spille inn i forholdet mellom 

omsorgssvikt og atferdsproblemer. Ulike faktorer fra forskjellige nivåer i en transaksjonell-

bioøkologisk modell vil undersøkes, både innen barnets egne ferdigheter, som 

selvregulering, og i barnets umiddelbare miljø, som foreldrenes tilknytningsstil. Studien vil 

undersøke om problemer med selvreguleringsferdigheter, som emosjonsregulering og 

oppmerksomhetskontroll, vil gjøre de omsorgsviktede barna ekstra sårbare for utvikling av 

internaliserende og eksternaliserende atferdsproblemer. Mål på dysfunksjonell 

emosjonsregulering og oppmerksomhetskontroll er utregnet ved hjelp av spørsmål som 

omhandler selvregulering i Traumesymptomsjekklisten (TSCYC; Briere, 2005), se vedlegg 

1. Videre vil det undersøkes om trygg tilknytningsstil hos barnets forelder, hentet fra 

foreldrenes utfylling av The Relationship Questionnaire (Bartholomew & Horowitz, 1991), 

fungerer som en beskyttelsesfaktor som utligner noe av forbindelsen mellom omsorgssvikt 

og atferdsproblemer. Eventuelle interaksjonseffekter mellom egenskaper hos barnet og i 

miljøet, via tilknytningsstil hos foreldrene, vil også undersøkes. Dersom trygg 

tilknytningsstil hos foreldre er en beskyttelsesfaktor, kan man tenke seg at effekten som 

dysfunksjonell emosjonsregulering og oppmerksomhetsproblemer vil kunne ha på 

atferdsproblemer vil være dempet for barn av foreldre med trygg tilknytningsstil (jf. Kim-

Spoon et al., 2012). Motsatt vil en kunne tenke at dysfunksjonell emosjonsregulering og 

oppmerksomhetsproblemer er særlig forbundet med atferdsproblemer når foreldrene har en 

utrygg tilknytningsstil. Basert på litteraturen gjennomgått i teoridelen vil siste del av 

oppgaven teste følgende hypoteser: 
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H4: Dysfunksjonell emosjonsregulering er positivt forbundet med internaliserende 

og eksternaliserende atferdsproblemer blant de omsorgsviktede barna. 

H5: Oppmerksomhetsproblemer er også positivt forbundet med internaliserende og 

eksternaliserende atferdsproblemer blant de omsorgsviktede barna.  

H6: Trygg tilknytningsstil hos foreldrene er forbundet med lavere andel 

atferdsproblemer hos barna utsatt for omsorgssvikt.  

H7: Foreldrenes tilknytningsstil vil virke modererende inn på forholdet mellom 

selvreguleringsmålene, som dysfunksjonell emosjonsregulering og 

oppmerksomhetsproblemer, og barnas atferdsproblemer.  

Metode  

Deltagere 

Studien inkluderte 54 barn i alderen 3-12 år som var plassert bort fra biologiske 

foreldre i regi av barnevernet. Barna ble rekruttert gjennom et samarbeid med 15 

barnevernskontorer på Østlandet (Oslo, Buskerud, Vestfold, Østfold og Akershus).  

16 barn ble ekskludert fra videre analyser grunnet manglende utfyllinger av CBCL 

og/eller TSCYC ved det aktuelle tidsintervallet. Ytterligere ett barn ble ekskludert på 

grunnlag av antatt underrapportering. Det aktuelle barnet hadde en totalskåre på 4 (av 200 

mulig) på CBCL. Totalskårer på ≤ 4 antyder at respondenten ikke har forstått 

utfyllingsskjemaet, er dårlig informert om barnet eller ikke er oppriktig (Achenbach & 

Rescorla, 2000). Grundigere gjennomgang av saksopplysninger om barnets atferd fra 

barnevernet støtter antagelsen om at atferdsproblemene var underrapportert. Av den 

gjenværende gruppen på 37 barn (54,1 % jenter) var gjennomsnittlig alder 8.1 år (SD = 2.9 

år). I tilfeller hvor flere barn ble flyttet samtidig, ble ett av barna tilfeldig valgt ut for 

oppfølging. Studien inkluderer også tilknytningsinformasjon fra opprinnelig primær 

omsorgsgiver for de omsorgsviktede barna (i forkant av barnevernsplasseringen). 

Foreldreutvalget (n = 27) består av 85,2 % biologiske mødre, 7,4 % biologiske fedre og 

7,4 % andre.  

 

Prosedyre og design 

Studien er en del av forskningsprosjektet ”Plasseringsstudien” ved Enheten for 

Kognitiv Utviklingspsykologi, Psykologisk Institutt, Universitet i Oslo. Plasseringsstudien 

har som formål å undersøke ulike aspekter knyttet til barn, foreldre og saksbehandleres 
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opplevelse av en omsorgsovertakelse i regi av barnevernstjenesten. Datainnsamlingen 

består blant annet av at en forsker deltar i plasseringen av det respektive barn og noterer alt 

som skjer, samt hvilke responser som barnet og foreldrene gir uttrykk for. Det brukes et 

strukturert observasjonsskjema, slik at samme informasjon blir registrert for hvert barn. Det 

gjennomføres to hukommelsesintervjuer av barn, to av biologiske foreldre og ett av 

saksbehandler i etterkant av plasseringen. Intervjuene utføres av en annen forsker eller 

assistent som ikke var tilstede under plasseringen. I tillegg inngår saksdokumenter fra 

barnevernet, samt flere skjemaer som skal fylles ut av biologiske foreldre og ansvarlige i 

barnets omsorgsinstitusjon i datagrunnlaget. Hovedstudien har et naturalistisk og 

longitudinelt design. Datainnsamlingen begynte ved prosjektets oppstart i 2006.  

I den foreliggende studien ble barnets primære omsorgsperson bedt om å fylle ut 

skjemaer for symptomer (CBCL og TSCYC) og de biologiske foreldrene ble bedt om å 

fylle ut skjema for tilknytningsstil, 3 måneder (+/-3 dager) etter plasseringen. I tillegg ble 

saksdokument skrevet basert på informasjonen fra barnevernet. Sitatene som er benyttet i 

oppgaven stammer fra hukommelsesintervjuene med barna og saksbehandlerne, og er noe 

endret for å ivareta barnets krav på konfidensialitet.  

 

Etiske hensyn 

Plasseringsstudien er godkjent av Regional Etisk Komité (REK), Rådet for 

Taushetsplikt og Forskning, konsesjon fra Barne- og likestillingsdepartementet og 

Datatilsynet. Informert samtykke ble innhentet fra barnas foreldre. Forskning som 

involverer sårbare barn og ungdommer krever imidlertid at det også tas hensyn til barnets 

meninger (Fisher, 2004). Det ble derfor i tillegg innhentet samtykke fra barna på en 

aldersadekvat måte. Denne aktuelle studien har i hovedsak benyttet data innhentet via 

voksenpersoners rapporteringer om barna.   

 

Målinger  

Children Behaviour Checklist (CBCL; Achenbach & Rescorla 2000, 2001). 

CBCL er et spørreskjema for å kartlegge atferdsproblemer hos barn i henholdsvis alderen 

1,5-5 år (Achenbach & Rescorla, 2000) og 6-18 år (Achenbach & Rescorla, 2001). 

Instrumentet er benyttet i stor utstrekning, er et velvalidert instrument (Manly et al., 2001) 

og har vist god reliabilitet, cronbach’s α= .90-.97 (Achenbach, 2001). Omsorgspersonene 

ble bedt om å fylle ut frekvens av forekomst for en liste med henholdsvis 100 og 113 
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atferdsproblemer, som videre gjenspeiler to hovedkategorier for atferdsproblemer; 

internaliserende og eksternaliserende. Problemene som faller inn under internaliserende 

problemer omhandler tilbaketrekning, klager over somatiske plager, engstelighet og 

depresjon. Problemene som faller inn under eksternaliserende problemer omhandler 

aggressiv atferd, kriminalitet og utagering. T-skårer ble regnet ut basert på alder og kjønn, 

slik at de to versjonene (1,5-5 år og 6-18 år) kunne sammenlignes med hverandre, og 

skårene kan sammenlignes opp mot normeringsutvalget. T-skårene har et gjennomsnitt på 

50 i en normalpopulasjon, med et standardavvik på 10. En høyere skåre indikerer mer 

problemer. Grensen for klinisk cutoffskåre er ≥63 for både internaliserende og 

eksternaliserende atferdsproblemer. Borderline nivå ligger mellom 60 og 63.  

CBCL er utfylt på opptil tre tidspunkt, hvor utfyllingen gjort 3 måneder (+/- 3dager) 

etter plassering er benyttet i de aktuelle analysene. Utfyllingen er utført av en person med 

daglig omsorg for barnet der det bor på det aktuelle tidspunktet (biologisk forelder 16,21 %, 

beredskapshjem 40,54 %, fosterhjem 32,43 %, miljøarbeider 10,81 %).    

Maltreatment Classification System (Barnett, Manly, & Cicchetti, 1993). 

Kategorisering av type omsorgssvikt ble gjort basert på saksinformasjon gitt fra 

barnevernet. Omsorgssvikt ble delt inn i fire underkategorier; seksuell mishandling, fysisk 

mishandling, vanskjøtsel og emosjonell mishandling. Dersom flere typer omsorgssvikt har 

forekommet, ble inndelingen utført hierarkisk, ut i fra graden typen omsorgssvikt regnes å 

bryte med kulturelle standarder og frekvens av forekomst. Dette er i tråd med Barnett og 

kollegaers Maltreatment Classification System, MCS (Barnett et al., 1993). Inndelingen ble 

dermed at man først skiller ut de som har opplevd seksuelle overgrep. Deretter skiller man 

ut de som har opplevd fysisk mishandling, men ikke seksuelle overgrep. Videre de som har 

opplevd vanskjøtsel, men ikke fysisk mishandling eller seksuelle overgrep, og til slutt de 

som kun har opplevd emosjonell mishandling. En slik hierarkisk tilnærming gjør det mulig 

å sammenligne atskilte grupper.  

Multippel omsorgssvikt. Multippel omsorgssvikt ble kategorisert ut ifra om barnet 

har vært utsatt for mer enn én type omsorgssvikt, mens enkel omsorgssvikt vil hentyde kun 

én type avdekket omsorgssvikt. Enkelte studier har benyttet et skille mellom 1-2 typer 

omsorgssvikt og ≥3 typer omsorgssvikt. Da det har vist seg at andelen negative 

konsekvenser er signifikant større for barn som har opplevd 2 typer omsorgssvikt, 

sammenlignet med de som har opplevd en enkelt type (Higgins et al., 2003), ble det i denne 

studien valgt å gjøre et skille mellom 1 type omsorgssvikt og ≥2 typer omsorgssvikt.  
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Trauma Symptom Checklist for Young Children (TSCYC; Briere, 2005). 

Mål for selvreguleringsferdigheter som dysfunksjonell emosjonsregulering og 

oppmerksomhetsproblemer er kalkulert ut fra gitte spørsmål i traumesymptomsjekklisten 

(Briere, 2005). En faktoranalyse ble utført med spørsmålene som omhandlet aspekter ved 

selvregulering (se vedlegg 1). Faktoranalysen konkluderte med to faktorer; en for 

dysfunksjonell emosjonsregulering og en for oppmerksomhetsproblemer.  

 Åtte spørsmål danner mål for dysfunksjonell emosjonsregulering. Spørsmålene 

omhandler hendelser som hyppige temperamentsutbrudd, utagering, og overdrevent sinne 

og aggresjon. Målet er en sumskåre av skårene på disse spørsmålene, og en høyere skåre vil 

antyde dårligere emosjonsregulering. Skalaen har en Cronbach’s α på .819, som viser en 

god intern konsistens. Seks spørsmål danner mål for oppmerksomhetsproblemer. 

Spørsmålene omhandler konsentrasjonsvansker og vansker med å holde fokus. Også her er 

målet en sumskåre av skårene på de seks spørsmålene. Skalaen har en Cronbach’s α 

på .808, som tyder på god intern konsistens.  

The Relationship Questionnaire (Bartholomew & Horowitz, 1991). The 

Relationship Questionnaire er et skjema som omfavner voksnes tilknytningsmønstre. 

Barnas biologiske foreldre ble her bedt om å markere hvilket tilknytningsmønster som 

passer best for dem, basert på korte forklaringer av Bartholomews fire tilknytningsstiler; 

trygg, avvisende, fryktfull og engstelig. Videre ble de tre typene utrygg tilknytning slått 

sammen til en samlekategori for utrygg tilknytningsstil.  

Resultater  

 

Preliminære analyser 

Det ble undersøkt om barnets alder og kjønn påvirket utfallet på de relevante 

avhengige variablene. One-Sample T-tester viste ingen signifikante forskjeller mellom 

kjønn for verken internaliserende (jenter: M = 58.50, SD = 7.04, gutter: M = 61.47 SD = 

8.32; t(35) = -1.18, p =.25) eller eksternaliserende atferdsproblemer (jenter: M = 51.65, SD 

= 10.61, gutter: M = 59.06 SD = 14.06; t(35) = -1.82, p = .08).  

Alder var ikke signifikant korrelert med verken internaliserende (r =.13, p = .42) 

eller eksternaliserende atferdsproblemer (r = .11, p = .51). Kjønn og alder ble derfor utelatt 

fra videre analyser.  

Det ble også undersøkt om hvem som hadde fylt ut rapporteringsskjema for 

atferdsproblemer var av betydning for å forklare variasjonen i skårene, ved hjelp av enveis 
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variansanalyser. For internaliserende atferdsproblemer var det ikke av signifikant betydning 

hvem som fylte ut rapporteringene (biologiske foreldre M = 59.7, beredskapsforeldre M = 

60.6, fosterforeldre M = 57.3 og ansatte i omsorgsinstitusjon M = 65.0, F(3) = 1.08, p 

= .37). Det var heller ikke av signifikant betydning for eksternaliserende atferdsproblemer 

(biologiske foreldre M = 61.3, beredskapsforeldre M = 51.5, fosterforeldre M = 53.0 og 

ansatte i omsorgsinstitusjon M = 65.0, F(3) = 1.93, p = .14).  

 

Type omsorgssvikt 

Type omsorgssvikt var fordelt på seksuell mishandling (n = 3), fysisk mishandling 

(n = 17), vanskjøtsel (n = 12) og emosjonell mishandling (n = 5).  Gjennomsnittlig andel 

atferdsproblemer for de ulike gruppene er illustrert i figur 1. Antall barn som inngår i hver 

gruppe, samt gjennomsnittsskårer og standardavvik for hver undergruppe med 

omsorgssvikt er fremstilt i tabell 1. Forutsetningene for å utføre en variansanalyse 

(homogeneity of variance) var ikke tilfredsstilt i utvalget. Det ble derfor benyttet en 

nonparametrisk test (Kruskal-Willis test) for å undersøke signifikansen av sammenhengen 

mellom type omsorgssvikt og internaliserende og eksternaliserende atferdsproblemer. Ingen 

signifikante forskjeller ble avdekket mellom de ulike typene omsorgssvikt for henholdsvis 

eksternaliserende (χ
2
 (3, n = 37) = .67, p = .88) eller internaliserende atferdsproblemer (χ

2
 

(3, n = 37) = .83, p = .84). Mann-Whithney U-tester viste heller ikke signifikante forskjeller 

når to og to grupper ble sammenlignet opp mot hverandre (p’s-verdier > .51).  

Figur 1: Gjennomsnittlig andel atferdsproblemer for ulike grupper av omsorgssvikt.  

48

50

52

54

56

58

60

62

64

Seksuell
mishandling

 Fysisk
mishandling

 Vanskjøtsel  Emosjonell
mishandling

Eksternaliserende
atferdsproblemer

Internaliserende
atferdsproblemer



 

20 

 

Tabell 1:  
Gjennomsnitt og (standardavvik) for atferdsproblemer for ulike grupper av omsorgssvikt.  

Type omsorgssvikt N Internaliserende Eksternaliserende 

Seksuell mishandling 3 62,67 (3,51) 53,67 (7,51) 

Fysisk mishandling 17 60,12 (7,04) 57,29 (14,02) 

Vanskjøtsel 12 58,00 (9,84) 53,08 (13,92) 

Emosjonell mishandling 5 61,80 (6,34) 53,00 (8,12) 

Total 37 59,86 (7,69)  55,05 (12,70) 

 

Som det fremkommer i tabell 1 var gjennomsnittet for gruppene slått sammen 59,86 

for internaliserende og 55,05 for eksternaliserende atferdsproblemer. Pearson product-

moment correlation coefficient ble benyttet for å undersøke samvariasjonen mellom 

internaliserende og eksternaliserende atferdsproblemer. Det ble vist en signifikant positiv 

stor korrelasjon mellom målene (r = .522, n = 37, p < .01, R
2
 = .273). 

 

Enkel eller multippel omsorgssvikt 

I utvalget var 54.9 % av barna (n = 20) utsatt for mer enn én type omsorgssvikt. 

Gjennomsnittlig skåre for internaliserende atferdsproblemer blant barna som var utsatt for 

én enkelt type omsorgssvikt var 57.76 (SD = 8.42), mens den var 61.48 (SD = 6.70) for 

barna som var utsatt for multippel omsorgssvikt, se figur 2. One-Sample T-tester ble 

benyttet for å undersøke signifikansnivåene av funnene. Gruppen med enkel og multippel 

omsorgssvikt skilte seg ikke signifikant fra hverandre, (t (35) = -1.56, p = .13) når det gjaldt 

skårer på internaliserende atferdsproblemer. Den gjennomsnittlige forskjellen med et 95 % 

konfidensintervall (mean difference = -3.885, CI: -8.935 til 1.164) var moderat (η
2 

= .065). 

Det vil si at 6,5 % av variasjonen i skårene for internaliserende atferdsproblemer kunne 

forklares av om barna var utsatt for én eller flere typer omsorgssvikt.  

Gjennomsnittlig skåre for eksternaliserende atferdsproblemer ved én type 

omsorgssvikt var 51.59 (SD = 9.99), sammenlignet med barn utsatt for flere typer 

omsorgssvikt som var 58.00 (SD = 14.21) (illustrert i figur 2). Heller ikke her skilte 

gruppene med enkel og multippel omsorgssvikt seg signifikant fra hverandre (t (35) = -

1.56, p =.13). Forskjellene mellom gjennomsnittene (mean difference= -6.412, 95 % CI -

14.755 til 1.931) hadde moderat betydning (η
2
 = .065). Om barna var utsatt for enkel eller 

multippel omsorgssvikt kunne forklare 6,5 % av variasjonen i skårene på eksternaliserende 

atferdsproblemer.  



 

 

21 

 

Figur 2: Gjennomsnittlig andel atferdsproblemer for enkel og multippel omsorgssvikt. 

 

Dysfunksjonell emosjonsregulering og atferdsproblemer 

Forholdet mellom de to selvreguleringsmålene, dysfunksjonell emosjonsregulering 

og oppmerksomhetsproblemer, og atferdsproblemer ble undersøkt ved hjelp av Pearson 

product-moment correlation coefficient. For de omsorgsviktede barna var det en moderat 

positiv sammenheng mellom dysfunksjonell emosjonsregulering og internaliserende 

atferdsproblemer (r = .424, n = 36, p=.01, R
2 

= .180). Variasjon i dysfunksjonell 

emosjonsregulering forklarte 18,0 % av variasjonen i skårene for internaliserende 

atferdsproblemer (se figur 3a).  

Det var også en sterk positiv sammenheng mellom dysfunksjonell 

emosjonsregulering og eksternaliserende atferdsproblemer (r = .801, n = 36, p < .001, R
2 

= .642). Nivået av dysfunksjonell emosjonsregulering forklarte 64,2 % av variasjonen i 

skårene for eksternaliserende atferdsproblemer (se figur 3b). 

 

Oppmerksomhetsproblemer og atferdsproblemer 

Oppmerksomhetsproblemer var moderat positivt korrelert med eksternaliserende 

atferdsproblemer (r = .443, n = 36, p < .01, R
2 

= .196), og forklarer 19,6 % av variasjonen 

(se figur 3c).  

For internaliserende atferdsproblemer var også oppmerksomhetsproblemer moderat 

positivt korrelert (r = .468, n = 36, p < .01, R
2 

= .219). Variasjon i 

oppmerksomhetsproblemer forklarte 21,9 % av variasjonen i skårer for internaliserende 

atferdsproblemer (se figur 3d).  
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Selvregulering og atferdsproblemer 

En stegvis multippel regresjonsanalyse ble benyttet for å undersøke hvordan de to 

målene på selvregulering (dysfunksjonell emosjonsregulering og 

oppmerksomhetsproblemer) sammen forklarte variasjon i skårer for henholdsvis 

internaliserende og eksternaliserende atferdsproblemer. Her ble én av 

selvreguleringsmålene inkludert i blokk en, og begge målene i blokk to, i til sammen fire 

ulike analyser.  

For internaliserende atferdsproblemer viste oppmerksomhetsproblemer seg som den 

mest betydningsfulle prediktoren når begge variablene ble inkludert i analysen (β = .363, t 

= 2.32, p = .03), mens forklaringsverdien fra dysfunksjonell emosjonsregulering ikke var 

signifikant (β = .295, t = 1.89, p = .07). Den totale andelen forklart varians økte til 29,5 % 

for modellen med begge målene for selvregulering. Andelen er en signifikant økning fra 

modellen med dysfunksjonell emosjonsregulering alene (R
2
change = .252, p = .03), men 

ikke-signifikant økning fra modellen med oppmerksomhetsproblemer alene (R
2
change 

= .08, p = .07).  

Når begge variablene ble inkludert i samme analyse viser dysfunksjonell 

emosjonsregulering seg fortsatt som en svært betydningsfull faktor for eksternaliserende 

atferdsproblemer (β = .737, t = 6.89, p < .001), mens effekten av oppmerksomhetskontroll 

synker og blir ikke-signifikant (β = .181, t = 1.69, p = .10). Den økte andelen forklart 

varians økte til 67 % når begge målene for selvregulering var inkludert. Dette tilsa en 

signifikant økning i forklart varians fra modellen med oppmerksomhetsproblemer alene 

(R
2
change = .47, p < .001), men en ikke-signifikant økning fra modellen med 

dysfunksjonell emosjonsregulering alene (R
2
change = .029, p = .100). 

Foreldrenes tilknytningsstil 

Blant de mishandlede barna rapporterte 33,33 % av foreldrene at de hadde en trygg 

tilknytningsstil, resterende hadde en utrygg tilknytningsstil. En uavhengig T-test ble utført 

for å undersøke om gruppene skilte seg fra hverandre på henholdsvis internaliserende og 

eksternaliserende atferdsproblemer. Barna av foreldre med en trygg tilknytningsstil hadde 

tilnærmet signifikant lavere andel internaliserende atferdsproblemer (M = 58.06, SD = 8.95) 

enn barna av foreldre med utrygg tilknytningsstil (M = 62.89, SD = 3.55; t = (24,28) = -

2.00, p = .06, 95 % CI: -9.822 til 0.155). Foreldrenes tilknytningsstil forklarte 13,8 % 
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(mean difference = -4.833, η
2
 = .138) av variasjonen i internaliserende atferdsproblemer hos 

de omsorgsviktede barna.  

For eksternaliserende atferdsproblemer var forskjellen mellom barna av foreldre 

med trygg tilknytningsstil (M = 53.28, SD = 12,49) ikke signifikant forskjellig fra barna av 

foreldre med utrygg tilknytningsstil (M = 58,44, SD = 12,074; t(25) = -1.02, p = .32, 95 % 

CI:-15.560 til 5.226). Foreldrenes tilknytningsstil forklarte 4,0 % av variasjonen i 

eksternaliserende atferdsproblemer (mean difference = -5.167, η
2
 = .040). Resultatene er 

illustrert i figur 4.  

Figur 4: Gjennomsnittlig andel atferdsproblemer for barn av foreldre med trygg og utrygg tilknytningsstil. 

Interaksjon mellom foreldrenes tilknytning og selvreguleringsmål 

For å undersøke om selvreguleringsmålene interagerte med foreldrenes tilknytning 

ble det laget et scatterplot med separate linjer for barn av foreldre med trygg tilknytning og 

utrygg tilknytning (se figur 5). For å undersøke om eventuelle interaksjoner var signifikante 

ble det utført en stegvis standard multippel regresjonsanalyse, hvor interaksjonsleddet ble 

lagt inn i modell 2.  

For internaliserende atferdsproblemer kan man se at dysfunksjonell 

emosjonsregulering forklarte mer av variasjonen i skårene for barn av foreldre med utrygg 

tilknytning, sammenlignet med barn av foreldre med trygg tilknytningsstil (se figur 5a). 

Forklaringsverdien til modellen øker med 3,5 % ved å inkludere interaksjonsleddet, men 

denne økningen er ikke signifikant (økning fra R
2 

= .26 til R
2 

= .30  F change (1, 23) = 1.14, 

p = .30). Interaksjonsleddet, som var i negativ favør, hadde ingen signifikant 

forklaringsverdi (β = -.45, t = -1.07, p = .29). 
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 I figur 5b ser man samme tendens som i figur 5a, at sammenhengen mellom 

oppmerksomhetsproblemer og internaliserende atferdsproblemer var sterkere for barn av 

foreldre med utrygg tilknytning, enn for barn av foreldre med trygg tilknytning. Ved å 

inkludere interaksjonsleddet i modeller økte forklaringsverdien med 4,4 %, men heller ikke 

denne økningen var signifikant (økning fra R
2 

= .23 til R
2 
= .28  F change (1, 23) = 1.39, p 

= .25). Heller ikke her viste det negative interaksjonsleddet en signifikant forklaringsverdi 

(β = -.87, t = -1.18, p = .25). 

De samme mulige interaksjonene ble undersøkt for eksternaliserende 

atferdsproblemer. I figur 5c ser man en motsatt tendens, ved at dysfunksjonell 

emosjonsregulering forklarer mer av variasjonen i eksternaliserende atferdsproblemer for 

barn av foreldre med trygg tilknytningsstil, sammenlignet med barn av foreldre med utrygg 

tilknytningsstil. Modellen som inkluderer interaksjonsleddet forklarer ytterligere 2,1 %, 

men heller ikke denne økningen i forklart varians er signifikant (økning fra R
2 

= .68 til R
2 

= .70  F change (1, 23) = 1.58, p = .22). Her hadde interaksjonsleddet en positiv verdi, men 

heller ikke her hadde det en signifikant forklaringsverdi (β = .38, t = 1.26, p = .22). 

For barn av foreldre med utrygg tilknytningsstil vil økt andel av 

oppmerksomhetsproblemer være forbundet med mer eksternaliserende atferdsproblemer, 

mens for barn av foreldre med trygg tilknytningsstil vil økt andel av 

oppmerksomhetsproblemer heller være forbundet med noe mindre andel eksternaliserende 

atferdsproblemer, illustrert i figur 5d. Inkludering av interaksjonsleddet i modellen førte til 

ytterligere 27,5 % forklart varians. Denne økningen var signifikant (økning fra R
2 

= .20 til 

R
2 

= .47  F change (1, 23) = 12.007, p = .002). Her hadde interaksjonsleddet en signifikant 

betydning, med en negativ betaverdi (β = -.2.25, t = -3.47, p < .01). 
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Diskusjon 

I denne studien er det undersøkt faktorer som påvirker forholdet mellom 

omsorgssvikt og internaliserende og eksternaliserende atferdsproblemer i et norsk utvalg, 

med utgangspunkt i rapporteringer om omsorgsviktede barn tre måneder etter en plassering 

ut av hjemmet i regi av barnevernet. Rapporteringene inkluderer mål på atferdsproblemer, 

selvreguleringsproblemer, og saksinformasjon fra barnevernet. I tillegg inkluderer studien 

egenrapporteringer fra biologiske foreldre om tilknytningsstil.  

Resultatene fra studien er i stor grad i overensstemmelse med hypotesene, selv om 

en del av tendensene ikke ble funnet statistisk signifikante. Barn utsatt for ulike typer 

omsorgssvikt utviser noe ulik grad av internaliserende atferdsproblemer, hvor fysisk 

mishandling er særlig forbundet med eksternaliserende atferdsproblemer, mens både 

seksuell mishandling og fysisk mishandling er forbundet med høy grad av internaliserende 

atferdsproblemer. I tråd med hypotesen var multippel omsorgssvikt forbundet med mer 

atferdsproblemer. Problemer med selvregulering kan forklare mye av variasjonen i både 

internaliserende og eksternaliserende atferdsproblemer, mens en trygg tilknytningsstil hos 

foreldrene kan se ut til å utligne noe av denne risikoen.  

En rekke studier har funnet at gutter skårer høyere på eksternaliserende og 

internaliserende atferdsproblemer, mens jenter tenderer til å skåre høyere på 

internaliserende atferdsproblemer (Leadbeater, Kuperminc, Blatt, & Hertzog, 1999). I 

denne studien er skårene for både internaliserende og eksternaliserende atferdsproblemer en 

del høyere for guttene enn for jentene, også etter de er normert til t-skårer og dermed tatt 

høyde for normal variasjon mellom kjønnene. Forskjellene ble ikke vist statistisk 

signifikante, men det var tydelige trender. Disse funnene kan tyde på at gutter er ekstra 

sårbare for påkjenningene fra omsorgssvikt. Som en følge av dette utviser de større andel 

atferdsproblemer enn jenter, også når forventede kjønnsforskjeller er tatt høyde for. Andre 

studier har ikke funnet forskjeller i sårbarhet hos gutter og jenter som har vært utsatt for 

omsorgssvikt (Shields & Cicchetti, 2001), mens andre igjen har antydet en økt sårbarhet 

hos jenter (McGee, Wolfe, & Wilson, 1997). Det oppfordres til videre studier for å 

undersøke den mulige kjønnssårbarheten denne studien finner antydninger til.  

 

Høyere nivåer internaliserende enn eksternaliserende atferdsproblemer 

Gjennomsnittet for de omsorgsviktede barna som en helhet lå nesten ett 

standardavvik over gjennomsnittet for normeringspopulasjonen i internaliserende 
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atferdsproblemer, og over et halvt standardavvik over gjennomsnittet for eksternaliserende 

atferdsproblemer. Dette er i overensstemmelse med tidligere empiri (Milot et al., 2010), 

som også har funnet at det å være utsatt for omsorgssvikt er forbundet med økt andel 

atferdsproblemer. Internaliserende og eksternaliserende atferdsproblemer viste en moderat 

samvariasjon på signifikant nivå. Dette indikerer at omsorgssvikt ofte fører til sammensatte 

atferdsproblemer, som innvirker på er rekke aspekter av barnets liv.  

CBCL har definerte kliniske cutoff på ≥ 63 og borderline nivåer for skårer ≥ 60 

(Achenbach & Rescorla, 2000, 2001; Achenbach & Rescorla, 2003). Blant de 

omsorgsviktede barna var det 21,6 % (n = 8) som skåret over klinisk nivå på 

eksternaliserende atferdsproblemer. Om man inkluderer barna som skårer i borderlinesjiktet 

øker andelen til 27 % (n = 10). For internaliserende atferdsproblemer har hele 45,9 % (n = 

17) av barna skårer på et klinisk nivå. Om man inkluderer de som skårer innenfor 

borderline nivå vil dette si 59,5 % (n = 22) av barna. Det er en betydelig høyere andel som 

når klinisk nivå av internaliserende atferdsproblemer i denne studien, sammenlignet med 

tidligere studier. I Kim-Spoon og kollegaers (2013) utvalg av 133 omsorgsviktede barn var 

det kun mellom 5 og 9 % av barna som ble skåret på et klinisk nivå. En mulig forklaring på 

forskjellene er at utvalget fra plasseringsstudien representerer omsorgssvikt av så stor 

tydelighet og alvorlighet at barnevernet har plassert barna ut av hjemmet, mens utvalget i 

Kim-Spoons studie inkluderte i hovedsak barn som fortsatt bodde hjemme med sine 

biologiske foreldre. Siden barna fortsatt bodde hjemme, er det mulig at omsorgssvikten var 

av mildere grad. Det er derfor mulig at de høye kliniske nivåene fra nåværende studie er 

mer beskrivende for barn utsatt for kritisk omsorgssvikt, enn de lavere kliniske nivåene 

rapportert fra Kim-Spoon og kollegaer (2013).  

I denne studien har man funnet betydelig høyere andel av internaliserende 

atferdsproblemer, sammenlignet med eksternaliserende atferdsproblemer. Mål på 

atferdsproblemer ble utfylt av primær omsorgsgiver. For mange av barna (73 %) vil det si 

en omsorgsgiver de har bodd hos i tre måneder. Det ville være nærliggende å anta at 

omsorgspersonene lettere ville lagt merke til eksternaliserende problemer, da dette per 

definisjon omfatter problemer som reflekterer negative interaksjoner med omgivelsene. De 

internaliserende problemene derimot, omfatter problemer som kan være vanskeligere for en 

ny omsorgsgiver å avdekke på såpass kort tid. Det viste seg likevel at omsorgspersonene 

rapporterte høyere andeler internaliserende atferdsproblemer enn eksternaliserende. 

Beredskapsforeldre og fosterforeldre skårer også barna noe lavere på atferdsproblemer, 
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særlig eksternaliserende atferdsproblemer, sammenlignet med biologiske foreldre. Barna 

som er skåret av ansatte i omsorgsinstitusjon skårer barna høyere på både internaliserende 

og eksternaliserende atferdsproblemer. Basert på informasjonen i denne studien kan man 

ikke si om disse forskjellene skyldes forskjeller i reelle atferdsproblemer eller forskjeller 

blant dem som skårer barna. Det oppfordres til videre forskning med objektive rapportører 

for å undersøke om forskjellene man ser i denne studien representerer reelle forskjeller i 

andel atferdsproblemer blant barn som bor under ulike omsorgsforhold etter avdekket 

omsorgssvikt.   

 

Type omsorgssvikt forbundet med ulike nivåer av internaliserende atferdsproblemer 

I tråd med hypotesene var det noe forskjell mellom gruppene for nivåer av 

internaliserende atferdsproblemer, selv om ingen av gruppene skilte seg statistisk 

signifikant fra hverandre. Høyest nivåer av internaliserende atferdsproblemer ble funnet for 

gruppen med barn som hadde vært utsatt for seksuell mishandling, tett etterfulgt av gruppen 

utsatt for emosjonell mishandling. Lavest andel internaliserende atferdsproblemer ble 

funnet for gruppen utsatt for vanskjøtsel. Dette er i samsvar med funn fra noen studier, som 

også har funnet forholdsvis lavere andel av internaliserende atferdsproblemer hos barn 

utsatt for vanskjøtsel, sammenlignet med de øvrige gruppene med omsorgsviktede barn 

(e.g. Petrenko et al., 2012). Andre studier har derimot funnet høyere andel internaliserende 

problemer for barna utsatt for vanskjøtsel, sammenlignet med barn utsatt for emosjonell, 

fysisk eller seksuell mishandling (Manly et al., 2001).  

En mulig forklaring på de sprikende funnene kan være at omsorgssviktens 

alvorlighetsgrad var relativt høyere i denne studien, sammenlignet med studien til Manly og 

kollegaer. T-skårene for internaliserende atferdsproblemer er betydelig høyere for alle 

grupper i denne studien, også for barna utsatt for vanskjøtsel.  

Blant barna utsatt for emosjonell omsorgssvikt ble det funnet særlig høye skårer av 

internaliserende atferdsproblemer. Andre studier har ikke funnet like høye nivåer av 

atferdsproblemer relativt til de andre gruppene omsorgssvikt, særlig ikke om man så på 

emosjonell mishandling som forekommer som eneste type omsorgssvikt. Flere studier har 

foreslått at emosjonell mishandling kan være særlig skadelig når barna samtidig blir utsatt 

for andre typer omsorgssvikt, med en kumulativ effekt (e.g. Manly et al., 2001). Denne 

studien finner ikke støtte til denne hypotesen, da en eventuell kumulativ effekt av 

emosjonell mishandling heller skulle gitt utslag i høyere nivåer av atferdsproblemer for de 
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andre kategoriene av omsorgssvikt. Dette fordi det ble brukt en hierarkisk inndeling av 

omsorgssvikt, hvor de øvrige gruppene kan ha vært utsatt for emosjonell omsorgssvikt i 

tillegg til en eller flere andre typer omsorgssvikt. Denne inndelingen er basert på a priori 

antagelser om den relative innvirkningen de ulike typene omsorgssvikt vil ha på fungering 

(Petrenko et al., 2012). Selv om gruppen med emosjonelt mishandlede barn i denne studien 

er liten (n = 5), kan det tyde på at det å ha vært utsatt for emosjonell mishandling av 

alvorlig nok grad i seg selv kan være forbundet med svært høye nivåer av internaliserende 

atferdsproblemer.  

En mulig årsak for at denne studien ikke fant signifikante forskjeller mellom 

gruppene kan være at utvalget var såpass lite (n = 37), og at størrelsen på de ulike gruppene 

var ulik (fra n = 3 til n = 17). Man kan anta at forskjellene ville blitt signifikante dersom 

utvalget hadde vært større.  

 

Fysisk mishandling forbundet med mer eksternaliserende atferdsproblemer 

Det å ha vært utsatt for fysisk mishandling var (ikke-signifikant) forbundet med 

høyere andel eksternaliserende atferdsproblemer, sammenlignet med det å ha vært utsatt for 

andre typer omsorgssvikt. Tidligere studier har funnet samme tendenser (e.g. Manly et al., 

2001; Petrenko et al., 2012). Det kan være at de voldelige omsorgspersonene har fungert 

som modeller, hvor barna tar etter omsorgspersonene ved å reagere på emosjonelle 

situasjoner med trusler, aggresjon og utagering. I tillegg kan deres erfaringer med truende 

situasjoner ha gjort dem ekstra oppmerksomme på farer, slik at de oftere oppfatter en 

situasjon som potensielt farlig. Dette støttes av studier som har vist at fysisk mishandlede 

barn er hypersensitive for farer (Dodge et al., 1995), samt at de fysisk mishandlede barna 

som attribuerer mer til fiendtlighet har høyere andel eksternaliserende atferdsproblemer 

(Lansford et al., 2006). Dersom de mangler erfaring med ikke-voldelig konfliktløsning fra 

omsorgspersonene, og heller har opplevd en rekke ulike trusler og fysiske 

avstraffelsesmetoder, kan dette gjøre at barna reagerer med fysisk utagering.  

Studien har et korrelasjonelt design og kan derfor i begrenset grad si noe om 

årsaksforhold. Barn som har høyere nivåer av eksternaliserende atferdsproblemer kan være 

vanskelige for foreldrene å håndtere, noe som igjen kan føre til at omsorgspersonene 

reagerer med trusler og fysisk avstraffelse. Dette kan igjen forsterke barnets tendens til 

fysisk utagering i en transaksjonell sammenheng. Denne teoretiske sammenhengen har fått 

støtte i studier som tar utgangspunkt i økologiske transaksjonelle modeller, hvor det kan 
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tyde på at barnet og miljøet rundt gjensidig påvirker hverandre over tid (Lynch & Cicchetti, 

1998).  

Basert på tidligere funn kunne man anta at barn utsatt for seksuell mishandling også 

ville skåret høyere på eksternaliserende atferdsproblemer enn barn utsatt for vanskjøtsel 

eller emosjonell mishandling (Manly et al., 2001; Petrenko et al., 2012). I og med at det 

kun var tre barn i gruppen med seksuelt mishandlede barn, bør man være forsiktig med å 

konkludere med at denne studien rapporterer motstridende resultater. 

 

Multippel omsorgssvikt forbundet med mer atferdsproblemer 

Av alle barna som inngikk i denne studien hadde 54,9 % vært utsatt for mer enn én 

type omsorgssvikt. Denne andelen var omtrent som forventet, da andre studier både har 

funnet høyere og lavere andel av multippel omsorgssvikt (Clemmons et al., 2007; Petrenko 

et al., 2012). Barna som hadde vært utsatt for flere typer omsorgssvikt hadde 

gjennomsnittlig mer atferdsproblemer, både av internaliserende og eksternaliserende natur, 

sammenlignet med de som var utsatt for kun én type omsorgssvikt. Funnene er i 

overensstemmelse med tidligere studier som har funnet synergiske og interagerende 

effekter av multippel omsorgssvikt (Clemmons et al., 2007; McGee et al., 1997). Dette kan 

komme av at risikofaktorene ved de ulike typene omsorgssvikt adderes opp og forsterker 

hverandre for de typene omsorgssvikt barna har vært utsatt for. For eksempel kan erfaring 

med fysisk mishandling føre til at et barn oftere vurderer situasjoner som farlig og reagerer 

med fysisk utagering, og erfaring med vanskjøtsel gjør at barnet ikke får hjelp til å takle 

problemene med fysisk utagering hjemmefra og heller ikke lærer seg til å søke hjelp fra 

andre. Dermed vil atferdsproblemene kunne fortsette å utvikle seg, i stedet for at de 

reduseres.  

I denne studien ble omfanget av omsorgssvikt dikotomt kategorisert utfra 

tilstedeværelse av en eller flere typer omsorgssvikt. Med et større utvalg kunne det vært 

interessant å telle opp antall typer omsorgssvikt som en kontinuerlig variabel, for å 

undersøke om andelen atferdsproblemer øker i takt med antall typer omsorgssvikt barnet er 

utsatt for.  

 

Problemer med selvregulering forbundet med atferdsproblemer 

Problemer med selvregulering var forbundet mer høyere andel internaliserende 

atferdsproblemer. Både mer oppmerksomhetsproblemer og høyere andel dysfunksjonell 
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emosjonsregulering var forbundet med høyere andel internaliserende problemer, hvor 

andelen oppmerksomhetsproblemer hadde størst forklaringsverdi. Problemer med 

selvregulering viste seg å kunne forklare 29,5 % av variasjonen i internaliserende 

atferdsproblemer.  

Forbindelsen var enda sterkere mellom problemer med selvregulering og 

eksternaliserende atferdsproblemer, der selvreguleringsproblemer forklarte hele 67 %. 

Dysfunksjonell emosjonsregulering var den klart mest betydningsfulle delen av 

selvreguleringen, når det gjaldt eksternaliserende atferdsproblemer. 

Disse funnene er i tråd med studier som har pekt på emosjonsregulering som en 

medierende faktor i forholdet mellom omsorgssvikt og atferdsproblemer (Alink et al., 2009; 

Kim-Spoon et al., 2012), samt studier som har funnet oppmerksomhetsproblemer som 

betydningsfulle for utviklingen av atferdsproblemer hos barn utsatt for omsorgssvikt 

(Shields & Cicchetti, 1998).  

En mulig forklaring på den betydningsfulle rollen av oppmerksomhetsproblemer 

kan være at erfaringene med omsorgssvikt har gjort barna ekstra sensitive for trusler og 

fare. De overdrevne opplevelsene av negative emosjoner kan ha gjort barna distraherbare, 

skapt vanskeligheter med å konsentrere seg og gjort det vanskelig å flytte fokuset over på 

hensiktsmessige områder. Det er mulig at barn som utvikler normale eller høye nivåer av 

oppmerksomhetskontroll, selv etter erfaring med omsorgssvikt, fleksibelt kan skifte og 

styre oppmerksomheten bort fra overveldende stimuli og egne emosjoner. På denne måten 

kan det være at de vil håndtere negative emosjonelle erfaringer mer adaptivt, i stedet for å 

reagere med utagering, aggresjon og kanskje særlig tilbaketrekning og engstelse (Shields og 

Cicchetti, 1998).  

Denne betydningsfulle effekten av dysfunksjonell emosjonsregulering kan muligens 

forklares ved at barna som mangler verktøy for å takle egne emosjonelle reaksjoner 

adaptivt. I stedet kan de reagere med tilbaketrekning og manglende utforskningsatferd, og 

kanskje særlig aggresjon og utagering. En annen forklaring kan være at manglende evne til 

å regulere emosjoner kan gjøre at barna er i en konstant beredskap (fight og flight mode). 

Dette kan igjen gjøre dem ekstra sårbare i møte med ulike situasjoner, hvor nøytrale 

situasjoner oppleves som emosjonelle og hvor reaksjonene i en emosjonell situasjon blir 

forsterket. De forsterkede opplevelsene av negative emosjoner vil kunne forklare barnas 

tendens både til å trekke seg unna andre, engste seg mye, utagere og reagere med aggresjon.  



 

 

33 

 

 

Foreldrenes tilknytningsstil som risikofaktor eller buffer 

Barn av foreldre med utrygg tilknytningsstil tenderer til å være forbundet med 

høyere andel atferdsproblemer, både av internaliserende og eksternaliserende natur. Disse 

funnene var ikke signifikante for dette utvalget, men de store effektstørrelsene gjør det 

plausibelt å anta at funnene ville vært signifikante med et større utvalg. Antagelsen støttes 

av studier som har funnet at høyere andel av engstelig og utrygg tilknytningsstil hos 

foreldrene er forbundet med høyere andel atferdsproblemer totalt sett hos omsorgsviktede 

barn (Melinder et al., 2013). Disse foreldrene kan fremstå som engstelige og usikre, som 

igjen gjør at barna kan tolke situasjoner som mer faretruende (Feeney, 2008). Dette kan i 

sin tur gjøre barna engstelige, dempe utforskningsatferd og fremme tilbaketrekning, som vi 

ser hos barn med internaliserende atferdsproblemer. Skremmende situasjoner fremmer også 

aggressive responser, som kan forklare sammenheng med eksternaliserende 

atferdsproblemer.  

Sammenhengen mellom oppmerksomhetsproblemer og både internaliserende og 

eksternaliserende atferdsproblemer var tydelig for barn av foreldre med utrygg 

tilknytningsstil, men nærmest fraværende for barn av foreldre med trygg tilknytningsstil. 

Samme effekt så man ved dysfunksjonell emosjonsregulering og internaliserende 

atferdsproblemer. For barn av foreldre med utrygg tilknytningsstil var høyere andel 

selvreguleringsproblemer forbundet med mer atferdsproblemer, mens andelen 

selvreguleringsproblemer ikke hadde like stor påvirkning på barnas atferdsproblemer 

dersom foreldrene hadde en trygg tilknytningsstil. Denne interaksjonseffekten var kun 

signifikant for sammenhengen mellom oppmerksomhetsproblemer og eksternaliserende 

atferdsproblemer. Grunnet de tydelige tendensene og det lille utvalget, kan man anta at de 

også ville blitt signifikante med et større utvalg for de to andre nevnte sammenhengene. 

Flere studier har funnet at trygg tilknytningsstil mellom barn og forelder er forbundet med 

en redusering i andel atferdsproblemer hos omsorgsviktede barn med høyere andel 

selvreguleringsproblemer (Alink et al., 2009). Andre har pekt på at positiv foreldrestil, som 

man kan forvente i høyere grad hos foreldre med trygg tilknytningsstil, kan bøte på noe av 

den skadelige effekten av selvreguleringsproblemer for utvikling av atferdsproblemer 

(Kim-Spoon et al., 2012). Man kan derfor se på trygg tilknytningsstil hos foreldre som en 

buffer for utvikling av atferdsproblemer hos barn utsatt for omsorgssvikt. I et 
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resiliensperspektiv kan man se trygg tilknytningsstil som en faktor som fremmer en 

resilient utvikling, med lite atferdsproblemer tross erfaring med omsorgssvikt.  

For sammenhengen mellom dysfunksjonell emosjonsregulering og eksternaliserende 

atferdsproblemer viser modellen fra dette utvalget en motsatt tendens, hvor foreldre med en 

trygg tilknytningsstil gjør barna mer sårbare for de negative effektene av dysfunksjonell 

emosjonsregulering. Den svake sammenhengen samt at skårene i denne modellen clustrer 

seg sammen nederst til venstre i scatterplottet tyder derimot på at det ikke er gunstig å gjøre 

en regresjonsanalyse på datamaterialet, og at en tolkning av disse funnene bør gjøres med 

største forsiktighet.  

 

Begrensninger 

Denne studien har en rekke begrensninger. Barn utsatt for omsorgssvikt er en svært 

vanskelig gruppe å forske på, og det er få studier gjort med norske utvalg (Backe-Hansen, 

Egelund, & Havik, 2010). Det kan være vanskelig å oppdrive deltagere, vanskelig å få 

samtykke fra foresatte og det er en rekke etiske hensyn som må tas. Analysene i denne 

studien har basert seg på informasjon om henholdsvis 37 og 27 barn. Det lille utvalget gjør 

muligheten til å finne signifikante resultater, samt tolkningen av resultatene noe begrenset. 

Basert på de relativt tydelige tendensene som er funnet i en del av analysene, bør man tross 

ikke-signifikante resultater ikke konkludere med at det ikke er noen sammenheng. I stedet 

vil det oppfordres til videre undersøkelser av sammenhengene denne studien finner, i 

studier med større utvalg, hvor man kan anta at de samme effektstørrelsene vil gi 

signifikante resultater.  

Studien inneholder ingen kontrollgruppe. Man kan derfor i begrenset grad si noe om 

hvordan de omsorgsviktede barna skiller seg fra ikke-omsorgsviktede barn. T-skårene fra 

atferdsmålene kan likevel gi oss en indikasjon på hvordan man kan forvente at utvalget 

skårer, sammenlignet med et normeringsutvalg når det gjelder internaliserende og 

eksternaliserende atferdsproblemer. Studien kan derimot ikke si noe om hvordan barna 

skårer på dysfunksjonell emosjonsregulering og oppmerksomhetsproblemer, sammenlignet 

med barn som ikke har vært utsatt for omsorgssvikt. Antagelsen om at det er en 

sammenheng mellom erfaring av omsorgssvikt og selvreguleringsproblemer er basert på 

funn fra tidligere studier (Röll, Koglin, & Petermann, 2012; Shields & Cicchetti, 1998; 

Shields et al., 1994), og ikke undersøkt i denne studien.  
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Målet på dysfunksjonell emosjonsregulering og oppmerksomhetsproblemer er 

dannet ut fra en traumesymptomliste. Symptomer på dysfunksjonell emosjonsregulering 

kan være vanskelig å skille fra eksternaliserende atferdsproblemer, og målet for 

dysfunksjonell emosjonsregulering kan sies å være til dels overlappende med symptomer 

på eksternaliserende atferdsproblemer. Målet omfatter kun dysfunksjonell 

emosjonsregulering, ikke adaptiv emosjonsregulering. Da denne studien benyttet 

datamateriale i en allerede oppstartet studie var det ikke mulig å legge til mål som 

inkluderte adaptiv emosjonsregulering og oppmerksomhetskontroll. Studier som inkluderer 

mål på flere typer emosjonsregulering har funnet en tydeligere sammenheng med adaptiv 

emosjonsregulering enn emosjonell dysregulering (Shipman et al., 2007).  

I denne studien har man sett på hvordan foreldrenes tilknytningsstil kan virke inn på 

forholdet mellom omsorgssvikt og atferdsproblemer. Denne informasjonen ble innhentet fra 

primær omsorgsgiver for barnet på tidspunktet før omsorgsovertagelse. Studier har funnet 

at kvaliteten på tilknytning mellom mor og barn er av avgjørende betydning for barnets 

andel atferdsproblemer i kjølvannet av omsorgssvikt (Alink et al., 2009; Beaudoin et al., 

2013). Det kan være at den observerte beskyttende effekten av foreldrenes tilknytningsstil 

skyldes korrelasjonen mellom foreldrenes tilknytningsstil i romantiske relasjoner, og 

tilknytningsstil i forholdet mellom forelder og barn. Det kan tenkes at effekten ville 

kommet tydeligere frem om man hadde studert tilknytningen foreldre-barn direkte.  

Det kan også tenkes at andre personer, som den andre forelderen, en lærer, søsken 

eller besteforeldre kan ha hatt en betydningsfull innvirkning på barnet, som har veid opp for 

noe av påvirkningen fra forelderen denne studien har informasjon om. Betydningen av 

tilknytningsrelasjoner med personer utenfor familien er lite studert i denne sammenhengen, 

men kan på bakgrunn av annen litteratur tenkes å være av betydning for en resilient 

utvikling (Heller, Larrieu, D’Imperio, & Boris, 1999).  

Studien benytter seg av et korrelasjonelt design. Dette begrenser funnene til å 

forklare sammenhenger, heller enn å forklare årsaksforhold. Man kan heller ikke si noe om 

hvilke effekter omsorgssvikt vil ha på barnets utvikling på lengre sikt. Det oppfordres til å 

benytte longitudinelle design for å kunne si noe mer om tendenser over tid. I 

plasseringsstudien innhentes data fra ulike tidspunkt, som gir mulighet til å sammenligne 

ulike utviklingsforløp for ulike undergrupper av de omsorgsviktede barna. Dette åpner også 

for å undersøke mulige forskjeller mellom barn som forblir i fosterhjem, sammenlignet med 

barn som flyttes tilbake til biologiske foreldre.  
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Målene i denne studien baserer seg på omsorgspersonenes vurderinger av hvordan 

barna fungerer. I plasseringsstudien foreligger også førstehåndsinformasjon fra barna om 

hvordan de selv forteller at de har det, hvordan de forstår omsorgssvikten de er blitt utsatt 

for og hvordan det har vært for dem, gjennom intervjuer med barna på ulike tidspunkt. Det 

vil være interessant å undersøke barnas egne responser på dette, både gjennom kvalitative 

og kvantitative analyser. Det kan være interessant å sammenligne svar fra barna opp mot 

funnene i denne studien, for å se om barnas opplevelser er i overensstemmelse med 

omsorgspersonenes vurderinger av barna.  

 

Studiens bidrag til forskning og praksis 

Denne studien understreker alvorlighetsgraden av det å bli utsatt for omsorgssvikt, 

ved å avdekke høye nivåer av både eksternaliserende, men kanskje særlig internaliserende 

atferdsproblemer. Både karakteristika ved barnet selv, som selvreguleringsferdigheter, og 

miljøet rundt, som foreldrenes tilknytningsstil, ser ut til å være av betydning både hver for 

seg og med interagerende effekter. Dette underbygger viktigheten av å undersøke flere 

aspekter av barnets liv samlet, slik den transaksjonelle bioøkologiske modellen legger opp 

til. Det oppfordres til flere studier som inkluderer flere nivåer, som for eksempel tidligere 

avdekkede genetiske sårbarheter avdekket i tidligere studier (Caspi et al., 2002), for å 

undersøke det komplekse utviklingsforløpet som følge av omsorgssvikt.   

Basert på funn fra denne studien kan det være at intervensjoner rettet mot å styrke 

selvreguleringsferdigheter vil være effektive i å redusere andelen atferdsproblemer blant 

barn som har vært utsatt for omsorgssvikt. Tiltak for å øke barnets 

emosjonsreguleringsferdigheter kan være en bedre løsning enn tiltak rettet mot 

eksternaliserende atferd som aggresjon (Kim-Spoon et al., 2012). På samme måte kan tiltak 

for å minske oppmerksomhetsproblemer hos barna muligens føre til mindre 

internaliserende atferdsproblemer. Dersom internaliserende og eksternaliserende 

atferdsproblemer er symptomer, kan tiltak rettet mot disse problemene virke 

symptomreduserende. Selve problemet kan i større grad se ut til å oppstå i barnets 

selvreguleringsferdigheter, og tiltak på dette nivået vil derfor kunne virke inn på selve 

problemet. Tidligere studier har vist at problemer med emosjonsregulering kan predikere 

eksternaliserende atferdsproblemer 1 år senere (Kim & Cicchetti, 2010) og 5 år senere, selv 

når det ble kontrollert for atferdsproblemer ved første måling (Webb, Miles, & Sheeran, 

2012). Dette tyder på at atferdsproblemer kan være symptomer som følge av mangelfull 
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utvikling av selvreguleringsferdigheter. Det er likevel viktig å påpeke at det korrelasjonelle 

designet i denne studien gjør at årsaksforklaringer må tolkes med forsiktighet.  

Da man ser at egenskaper ved foreldre er knyttet til omsorgsviktede barns nivåer av 

atferdsproblemer, kan man tenke seg at intervensjoner og treningsprogram rettet mot 

foreldre og omsorgspersoner i barnets miljø vil kunne minske noe av risikoen for disse 

barna. Man har sett at treningsprogrammer for å styrke foreldrenes sensitivitet overfor cues 

fra barnet vist seg effektivt i å styrke barnets emosjonsregulering og minske 

psykopatologiske symptomer (Kaminski, Valle, Filene, & Boyle, 2008; Robinson et al., 

2009). Eksempelvis kan verktøy som trygghetssirkelen (COS; Marvin, Cooper, Hoffman & 

Powell, 2002), som skal hjelpe omsorgspersoner til å forstå hvorfor barn oppfører seg som 

de gjør og hvordan barnet kan hjelpes til å utvikle gode selvreguleringsredigheter, trolig 

begrense andelen atferdsproblemer hos disse risikobarna.  

Selv om tidlige erfaringer aldri vil forsvinne, vil mye endringer skje senere i 

utviklingen (Sroufe, 2005). Denne studien peker på flere områder av betydning for det 

omsorgsviktede barnets utvikling av atferdsproblemer, og gir støtte for den transaksjonelle 

bioøkologiske modellens syn om at utvikling av atferdsproblemer er et produkt av 

karakteristika på ulike nivåer, i og rundt barnet.  Det oppfordres til videre forskning som 

implementerer intervensjonsprogrammer på flere ulike nivåer som er vist betydningsfulle 

for utvikling av atferdsproblemer hos denne sårbare gruppen.  

Konklusjon 

Da studien baserer seg på et lite utvalg, og barn utsatt for omsorgssvikt er en 

heterogen gruppe, er det vanskelig å konkludere sikkert med hvilke faktorer som påvirker 

forholdet mellom omsorgssvikt og atferdsproblemer i større og mindre grad. De høye 

andelene kliniske skårer i dette utvalget tyder på at både eksternaliserende og særlig 

internaliserende atferdsproblemer er klare indikatorer på hvor viktig det er å undersøke hva 

som påvirker sammenhengen mellom omsorgssvikt og atferdsproblemer. Det kan tyde på at 

type omsorgssvikt kan forklare noe, og at tilstedeværelse av flere typer omsorgssvikt er 

forbundet med særlig risiko. Dysfunksjonell selvregulering forklarer mye av 

sammenhengen mellom omsorgssvikt og atferdsproblemer. Det kan være at tiltak for å 

styrke selvreguleringsferdigheter vil kunne minske andelen atferdsproblemer som følge av 

omsorgssvikt. Foreldre med en trygg tilknytningsstil beskytter mot noe av risikoen 

forbundet med omsorgssvikt og dysfunksjonell selvregulering. Dette understreker 
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viktigheten av å fokusere på flere nivåer av påvirkning på barnet, som det å ha trygge 

omsorgspersoner rundt seg. Dette er i tråd med tanken om at tiltak for å endre foreldreatferd 

kan fremme barnets reguleringsferdigheter (Kim-Spoon et al., 2012).  

Selv om sammenhengen mellom omsorgssvikt og atferdsproblemer er betydelig, 

tyder forskning på at tiltak som settes inn kan bedre noe av forutsetningene for disse barna 

(Robinson et al., 2009), og man har sett plastisitet i utviklingen (Kim-Spoon et al., 2012).  

Plassering ut av hjemmet, og vekk fra den omsorgsviktende situasjonen kan bedre 

framtidsutsiktene for barnet i betydelig grad (Doyle Jr, 2007).  

Utsagnet nedenfor illustrer hvordan plassering ut av en ustabil og mangelfull 

omsorgssituasjon kan bidra til store endringer i atferd og funksjon hos barn utsatt for 

omsorgssvikt. Her reflekterer en gutt rundt det at han måtte flytte og hvordan han har hatt 

det i ettertid, 1 år etter han ble plassert ut av hjemmet.  

 

«Men det var kanskje litt bra for meg å flytte også da. Siden han (pappa) drev jo med 

sånn derre dårlig stoff og sånn. Narkotika. Heldigvis så gjør ikke de her det. Det syns 

jeg er skikkelig bra ass. Nå er jeg i en familie som passer på meg, er veldig snille og 

de passer på at det ikke skal skje noe med meg.(…) Mange sa at jeg hadde ADHD før, 

men det hadde jeg visst ikke likevel. Alle trodde at jeg hadde dysleksi også men det 

hadde jeg heller ikke! Jeg som trodde at jeg hadde dysleksi hele tiden. Jeg var litt 

urolig i timen og sånt. Men nå er jeg rolig allikevel.» 

- Oliver, 10 år 
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Vedlegg 

Vedlegg 1: Faktoranalyse for selvreguleringsmål 

Mål på selvreguleringsferdigheter baserer seg på spørsmål fra traumesjekklisten 

(TSCYC; Briere, 2005). Alle spørsmål som omhandlet selvreguleringsferdigheter ble 

plukket ut. Faktoranalysene ble utført på et datasett som inkluderte skårer på TSCYC fra 

213 tester utført med norske barn i alderen 3-12år, med både barn fra denne studien og 

normative barn i samme alder fra samme geografiske områder. Spørsmål med liten 

variasjon ble utelukket fra analysen.  Det ble videre utført Bartlett’s Test of Spherity 

(Bartlett, 1954) og en Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) test (Kaiser, 1970) for å undersøke om 

utvalget egnet seg for en faktoranalyse. Med en KMO på .829 (>.60) og en signifikant 

Bartlett’s test ble det vurdert som nyttig å gjennomføre en faktoranalyse. En 

korrelasjonsmatrise viste at det var korrelasjoner mellom mange variabler, noe som kan 

tyde på at det kan være flere underliggende faktorer. For å se på de konkrete skårene i 

utvalget og spredningen av dem ble noe deskriptiv statistikk undersøkt. Gjennomsnittene 

varierte fra 1,08 til 1,85, og spredningen i standardavvikene varierte fra 0,27 til 0,95. På 

tross av noe ulik spredning ble det vurdert til å være tilstrekkelig spredning for å utføre en 

faktoranalyse.  

Da det ikke lå noen forhåndsantagelse om hvor mange faktorer spørsmålene ville 

dekke, ble det utført en eksplorerende faktoranalyse. 3 faktorer viste seg å ha en Eigenvalue 

(EV) på over 1.0, som i følge Kaiser’s kriterium indikerer at det kan være snakk om tre 

faktorer, som til sammen forklarte 58,3% av variasjonen. Om man kjører Cattell’s scree test 

(Cattell, 1966), med kun å beholde faktorene over albueleddet i screeplotte, illustrert i figur 

6, vil denne antyde at det er snakk om to faktorer. Det ble også utført en parallell analyse, 

som et siste kriterium for å avgjøre hvor mange faktorer som er passende for denne 

faktoranalysen. De to første tilfeldige EV som programmet estimerte var lavere enn de 

faktiske EV fra den originale analysen i SPSS. Den tredje faktorens tilfeldige EV er høyere 

enn den faktiske, noe som kan tyde på at vi bare har med to faktorer å gjøre. Disse to 

faktorene har begge en EV på over 2,3 og tilsammen forklare over 50, 5% av variasjonen.  
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Figur 6, Scree Plot 

Siden det er snakk om aspekter av selvregulering er det naturlig å tenke seg at 

faktorene vil være korrelerte med hverandre. Det ble derfor kjørt en oblik rotering på 

modellen med to faktorer. Mønstermatrisen viste en naturlig inndeling av to faktorer, hvor 

spørsmålene hadde tydelig faktorladninger til kun én av faktorene (se tabell 2). En teoretisk 

analyse av spørsmålene viser at en modell med to faktorer gir god mening, der den ene 

faktoren omhandler emosjonell dysregulering, mens den andre omhandler 

oppmerksomhetsproblemer.  

Tabell 2:  
Mønstermatrise med faktorladninger, 2 faktorer, oblik rotering.  

nr Spørsmål Faktor 

Dysfunksjonell 
emosjonsregulering 

Oppmerksomhets-
problemer 

34  Vært for aggressiv ,849 
 

87  Skreket til familie, venner eller lærere ,774 
 

58  Blitt veldig sint for små ting ,734 
 

1  Temperamentsutbrudd ,705 
 

43  Slått voksne (inkludert foreldre) ,646 
 

15  Knust ting med vilje ,563 
 

62  Kastet ting på venner eller familiemedlemmer ,540 
 

23  Kommet opp i fysiske slåsskamper ,449 
 

46  Virket fjern/vanskelig å få kontakt med 
 

,838 

52  Ikke fulgt med fordi han/hun var i sin egen verden 
 

,817 

17  Hatt problemer med å konsentrere seg 
 

,773 

45  Ikke vært i stand til å følge med 
 

,664 

25  Ikke merket hva han/hun holdt på med 
 

,614 

26  Hatt problemer med å sitte stille 
 

,587 
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Faktorene korreler svakt positivt med hverandre (r = ,277). Kommunalitetene for 

spørsmålene (vist i tabell 3) er jevne, med et gjennomsnitt på 0,505. Spørsmålene som 

danner mål for dysfunksjonell emosjonsregulering er nummer 1, 15, 23, 34, 43, 58, 62 og 

87 (se tabell 2). Spørsmålene går på hendelser som hyppige temperamentsutbrudd, 

utagering, og overdrevent sinne og aggresjon. Skalaen har en Cronbach’s alpha på .819, 

som viser en god intern konsistens. Spørsmålene som danner mål for 

oppmerksomhetsproblemer er nummer 46, 52, 17, 45, 25 og 26 (se tabell 2). Denne skalaen 

har en Cronbach’s alpha på ,808, som tyder på god intern konsistens også her.  

 

Tabell 3:  
Mønstermatrise og strukturmatrise med faktorladninger og kommunaliteter, 2 faktorer, oblik rotering. 

 
 

Mønstermatrise Strukturmatrise Kommunaliteter 

nr F1:  
Dysfunksjonell  

emosjonsregulering 

F2:  
Oppmerksomhets-

problemer 

F1:  
Dysfunksjonell 

emosjonsregulering 

F2: 
Oppmerksomhets-

problemer 

 

34 ,849 -,013 ,845 ,222 ,477 

87 ,774 -,100 ,747 ,115 ,643 

58 ,734 ,045 ,746 ,248 ,714 

1 ,705 -,059 ,688 ,136 ,567 

43 ,646 -,109 ,616 ,070 ,559 

15 ,563 ,056 ,578 ,212 ,391 

62 ,540 ,121 ,573 ,270 ,337 

23 ,449 ,288 ,529 ,413 ,342 

46 -,106 ,838 ,126 ,809 ,356 

52 -,080 ,817 ,302 ,797 ,664 

17 ,088 ,773 ,147 ,795 ,637 

45 -,111 ,664 ,455 ,668 ,525 

25 ,146 ,614 ,316 ,655 ,448 

26 ,292 ,587 ,073 ,633 ,412 

 

 

 

 


