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Foreldre og barn samspiller i et kontinuerlig interaksjonssystem som endrer seg over tid. 

Barnet lærer omsorgsgiveren om hvordan det uttrykker sine behov gjennom disse 

samspillserfaringene, og barnet får samtidig erfaringer med hvordan dets behov blir dekket 

fra omsorgsgiver.  

 

Mange barn i Norge mottar omsorg utenfor sin biologiske familie. Barn som lever i 

fosterfamilier kan være mer utsatt for relasjonelle vansker på grunn av bruddet med 

omsorgsgiver og fordi mange av barna har hatt en vanskelig start med mangelfulle 

omsorgserfaringer. Tidligere forskning på samspill i fosterfamilier tyder på at familiene kan 

få til positive måter å være sammen på, dersom fosterforeldrene er sensitive for fosterbarnas 

behov og dekker disse på en adekvat måte over tid. På denne måten kan fosterbarna få nye og 

positive samspillserfaringer som danner forventninger om at de voksne er til å stole på og vil 

dekke de behov som vil oppstå i fremtiden.  

 

Undersøkelsene våre tar utgangspunkt i data innsamlet i regi av Heidi Jacobsens 

doktorgradsarbeid på fosterbarn i Norge. Materialet er samspillsvideoer fra 60 fosterfamilier 

og 42 sammenligningsfamilier da barna var henholdsvis 2 og 3 år gamle. Med kvantitative 

analyser undersøkte vi endringer i samspillsvariabler vurdert separat fra barnets og 

foreldrenes bidrag i samspillet. Vi undersøkte også om barnets alder ved plassering og antall 

plasseringer i ulike fosterhjem henger sammen med kvaliteten på samspillet mellom barnet 

og omsorgsgiver.  
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Det forekom signifikante positive endringer på samspillsvariablene i fostergruppen fra den 

første målingen ved 2 års alder til den andre målingen ved 3 års alder. Det synes å være 

behov for ytterligere forskning på dette området for å se om de positive resultatene er robuste 

også i andre utvalg, og for å undersøke hvilke faktorer som skaper denne positive endringen. 
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Forord 

Forfatterne av dette studiet møttes ved en tilfeldighet og til vår gjensidige glede kjente vi 

igjen entusiasmen hos den andre for å studere barnets nære relasjoner.  

 

Vi ønsker å gi Heidi Jacobsen ved Nasjonalt kompetansenettverk for sped- og småbarns 

psykiske helse ved RBUP Øst og Sør den største takken for at hun gav oss muligheten til å 

arbeide med det spennende datamaterialet som hun hadde investert mye tid og krefter på å 

samle inn. Gjennom utallige høst- og vinterkvelder møttes vi alle tre på RBUP for å diskutere 

samspillsvideoene og hvordan ulik atferd skulle tolkes. Takk, Heidi, for din raushet til å se 

dette prosjektet ferdig. Du har gitt generøst av din tid både gjennom den lange prosessen med 

å skåre filmene og i skriveprosessen i etterkant.  

Vi er også veldig takknemlige til Vibeke Moe og Anne- Marie Halberg på psykologisk 

institutt som har bidratt i veiledningsprosessen. Vi har gjennom hele forløpet følt at vi har 

blitt møtt med åpne dører.  

 

Alt arbeidet som er lagt ned fra forfatterne av dette studiet og alle veilederne gjenspeiler den 

brennende interessen for kunnskap om å fremme de små barnas stemme.  

 

Tusen takk til våre bedre halvdeler som har gitt oss rikelig med forståelse og emosjonell 

støtte gjennom disse to årene. Aller størst er tryggheten på at dere har gitt barna våre rikelig 

med sensitiv omsorg mens mødrene har stengt seg inne på lesesaler, møterom og bibliotek 

rundt om i landet.   
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1 Innledning 
 

1.1 Bakgrunn  

Alle barn er unike, og fosterbarn er ikke noe unntak. Det som skiller fosterbarn fra andre barn 

er at de har med seg en tyngre bagasje fylt med brokete og vanskelige erfaringer. Fosterbarn 

vil derfor være en utsatt gruppe som har behov for en spesielt tilpasset omsorg (Jacobsen, 

2009). Barnevernlovens formål er å sikre at alle barn får nødvendig hjelp og loven skal bidra 

til at barn og unge får trygge oppvekstsvilkår, til rett tid (Barnevernloven, 2005). I 2014 

bodde 17 142 barn og unge i fosterhjem i Norge (Statistisk Sentral Byrå, 2015b), dette er 

nesten tre ganger så mange som for 25 år siden (Backe-Hansen, Havik, & Grønningsæter, 

2013). Vi finner igjen den samme økningen i andre vestlige land, selv om det er noen 

forskjeller i hvordan ulike samfunn håndterer omsorgssituasjonen for barn som opplever 

mangelfull omsorg i hjemmet (Munro & Manful, 2012).   

 

Forskning på fosterbarns psykiske helse viser at fosterbarn både i Norge og i andre vestlige 

land har langt høyere forekomst av psykiske helsevansker enn andre barn (Havnen, Breivik, 

& Jakobsen, 2014; Lehmann, Havik, Havik, & Heiervang, 2013; Oswald, Heil, & Goldbeck, 

2010; Palmer, 1996; Pearce & Pezzot-Pearce, 2001). Fosterbarn skårer også dårligere på 

andre funksjonsmål, for eksempel har de større vansker med å fullføre videregående skole og 

høyere utdanning (Backe-Hansen et al., 2013). Videre viser utviklingsstudier at barn som 

opplever forstyrrelser i omsorgen og marginale samspill står i spesielt stor fare for å utvikle 

vansker senere i livet (Leathers, 2006; Oswald et al., 2010; Smyke, Zeanah, Fox, & Nelson, 

2009; Smyke, Zeanah, Fox, Nelson, & Guthrie, 2010) . 

 

På bakgrunn av dette er det nødvendig å evaluere fosterhjemsordningen for å sikre at 

fosterbarna får de beste mulighetene i oppveksten. Det er derfor viktig å undersøke samspillet 

mellom fosterbarnet og omsorgsgiverne for å få informasjon om hvorvidt barnet får den 

nødvendige utviklingsstøtten i sine nære relasjoner, og hva som eventuelt mangler (Sjøvold 

& Furuholmen, 2015). I våre litteratursøk har vi ikke lyktes med å finne studier av 

samspillskvaliteten mellom fosterforeldre og fosterbarn i Norge, hvilket indikerer at 

forskningen på dette området er mangelfull og det er derfor behov for slike undersøkelser. 

Derfor er hovedformålet med vår studie å vurdere samspillskvaliteten mellom barn og 
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omsorgsgivere i en gruppe norske fosterfamilier. Hafstad og Øvreeide (2004, s. 448) 

beskriver samspillsundersøkelsers analyse av de små levde øyeblikkene som en biopsi 

av ”det større levde liv”. Det synes viktig å undersøke samspillet i fosterfamilier i Norge, på 

bakgrunn av den kunnskapen vi har om denne gruppens sårbarhet og det høye antall barn det 

gjelder. 

 

Litteraturgjennomgangen tydeliggjorde i hvor stor grad barnas bidrag i relasjonen påvirker 

omsorgsgivernes evne til å opptre sensitivt i samspillet. Dette blir også poengtert av blant 

annet Smith og Ulvund (1991). Måten fosterbarna relaterer seg til andre vil trolig påvirkes av 

eventuelle negative omsorgserfaringer barna har hatt. Slik kan fosterbarn bære med seg 

uhensiktsmessige samhandlingsstrategier inn i sine nye familier. Dette kan gjøre det spesielt 

vanskelig for fosterforeldrene å opptre på en sensitiv måte ovenfor fosterbarna (Dozier & 

Bick, 2007). På bakgrunn av denne forståelsesrammen så vi behovet for å ikke bare se på 

samspillskvalitet som en global faktor, men å også undersøke barnets og omsorgsgiverens 

individuelle bidrag til samspillet.  

 

I den første delen av oppgaven vil vi beskrive den mest relevante kunnskapen om fosterbarns 

behov og utviklingen av det utviklingsfremmende foreldre-barn samspillet. Deretter vil vi 

belyse noen av de utfordringene som kan oppstå i relasjonen mellom barnet og 

omsorgsgiveren i det nye fosterhjemmet. Basert på dette teoretiske grunnlaget vil vi 

presentere tre hypoteser om hvordan vi antar at samspillet vil arte seg ulikt for fosterbarna og 

sammenligningsbarna i denne undersøkelsen. Deretter vil vi redegjøre for fremgangsmåten 

som er valgt for å gi svar på hypotesene og presentere hvilke resultater vi fant. Til slutt vil vi 

diskutere resultatene i lys av de teoretiske antagelsene vi hadde som utgangspunkt.  

 

1.2 Fosterbarn i Norge 

Ikke alle foreldre innehar de nødvendige forutsetninger og livsbetingelser for å kunne gi 

barnet en ”god nok” utviklingsstøtte. Når et barn blir utsatt for omsorgssvikt innebærer det et 

fravær av sentrale forutsetninger for sunn fysisk og psykisk utvikling hos barnet, som kan 

hindre barnets normale utviklingsforløp (Baugerud, Augusti, & Melinder, 2008). Dersom den 

nødvendige utviklingsstøtten i hjemmet ikke kan mobiliseres ved hjelp av støttetiltak, blir det 

barnevernets ansvar å sørge for at barnet får en trygg og god omsorg (BUFDIR, 2015a). 
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I Norge brukes først og fremst fosterhjem for å gi disse barna en alternativ omsorg for en 

kortere eller lengre periode. Norge skiller seg fra andre vestlige land, som for eksempel 

Storbritannia, ved at adopsjoner sjeldent forekommer (Jacobsen, 2010; Jacobsen, Moe, 

Ivarsson, Wentsel-Larsen, & Smith, 2013). Tall fra Statistisk Sentral Byrå (SSB) viser at det i 

2014 bare var fire fosterbarn under tre år som ble adoptert i Norge (Statistisk Sentral Byrå, 

2015a). 

 

Fosterhjem defineres som et hjem som for kortere eller lengre tid mottar ett eller flere barn til 

oppfostring (Baugerud et al., 2008). Fosterhjemsplasseringer kan være akutte eller planlagte 

avhengig av alvorligheten rundt barnets situasjon (Baugerud et al., 2008). 

Fosterhjemsplasseringer kan enten være i barnets slekt eller nettverk, eller barnet kan 

plasseres i en ordinær fosterfamilie som vil være ukjent for barnet. Ifølge Bufetat (2015) skal 

plassering hos barnets slekt og venner vurderes først der det er mulig. Imidlertid viser tall fra 

Statistisk Sentral Byrå (2015b) at mer enn dobbelt så mange barn plasseres i ordinære 

fosterhjem som hos slekt og venner. Når et barn plasseres utenfor hjemmet skal det alltid 

være ytterst nødvendig begrunnet med en risikofylt og alvorlig omsorgssituasjon. Evnen til å 

foreta denne type vurderinger i kombinasjon med den store økningen av barn som har behov 

for omsorg utenfor hjemmet, stiller store krav til barnvernstjenesten (Backe-Hansen, Havik, 

& Grønningsæter, 2013). 

 

Fosterbarn og fosterforeldre må sammen skape helt nye familierelasjoner og opprettholde 

disse i den tiden de lever sammen som en familie. Fosterhjemsplasseringer bør sees i et 

livsløpsperspektiv, og det er derfor viktig å vite noe om hvordan fosterhjemsomsorgen 

fungerer for barn som er i ulike utviklingsfaser. Det er behov for videre forskning for å få 

bedre kunnskap om hvordan man kan fremme gode omsorgsopplevelser for fosterbarn og 

deres omsorgsgivere (Backe-Hansen et al., 2013). I denne debatten kan denne studien bidra 

med kunnskap om samspillskvaliteten i et utvalg norske fosterfamilier sammenlignet med 

familier i en sammenligningsgruppe.  

 

1.2.1 Fosterbarns behov 

Fosterbarn har større risiko for å få en forsinket fysisk og mental utvikling enn barn som bor 

med sine biologiske foreldre (Oswald et al., 2010; Palmer, 1996; Pearce & Pezzot-Pearce, 

2001). En av årsakene til dette er at fosterbarn i større grad er utsatt for genetiske sårbarheter 
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og prenatale toksiske faktorer som kan ha negative konsekvenser for barnas utvikling 

(Chernoff, Combs-Orme, Risley-Curtiss, & Heisler, 1994; Oswald et al., 2010). Fosterbarn er 

også mer utsatt for somatiske sykdommer som kan gjøre det mer utfordrende for 

fosterforeldrene å gi barna den sensitive omsorgen de trenger (Pearce & Pezzot-Pearce, 2001). 

På grunn av fosterbarnas sårbarhet har de behov for tidlig oppfølging, men en 

problematiserende faktor er at fosterbarnas behov kan være vanskelig å identifisere (Horwitz, 

Owens, & Simms, 2000; Pearce & Pezzot-Pearce, 2001). 

  

Alle barn har behov for sensitive omsorgspersoner (Mæhle, 2011). På grunn av fosterbarns 

sårbarhet har de trolig et spesielt stort behov for sensitiv foreldrestøtte for å kunne utvikle seg 

på en tilstrekkelig måte (Dozier, Zeanah, & Bernard, 2013). Dozier et al. (2013) beskriver tre 

måter fosterforeldre kan møte fosterbarnas behov på, og antar at dette er forutsetninger for å 

komme inn på en mer normal utviklingsretning. Fosterbarna har behov for å bli møtt med 

nærende omsorg (nurturing care), som handler om at omsorgsgiverne tilbyr trøst og skaper 

trygghet når barnet opplever ubehagelige følelser. Det andre behovet er synkron omsorg 

(synchronous care), som innebærer at omsorgsgiverne følger barnets initiativ i lek og 

utforskning. Det siste behovet handler om at fosterbarn trenger erfaringer med en stabil 

omsorgssituasjon der omsorgsgiverne er emosjonelt forpliktet (commitment) ovenfor barnet. 

Dette er spesielt viktig fordi fosterbarn skiller seg fra andre barn ved at de har opplevd ett 

eller flere brudd med sin nærmeste omsorgsgiver. Effektene av foreldrestilene nærende 

omsorg og synkron omsorg blir beskrevet mer inngående når vi senere tar for oss hva som 

kjennetegner god foreldreomsorg i fosterfamilier. Oppgaven kommer tilbake til hvilke 

effekter gjentatte plasseringer kan ha hos fosterbarn.  

 

1.3 Foreldre- barn samspill 

”Mother- love in infancy and childhood is as important for mental health as are vitamins and 

proteins for physical health“ (Bowlby, 1951, s. 508). 

 

Et av spedbarnets tidligste utviklingsoppgaver er å forme sine sosiale omgivelser til et 

forutsigbart sted der det får sine behov møtt. Dette skjer gjennom den gjensidige reguleringen 

i samspillet mellom barnet og omsorgsgiveren. Spedbarn er avhengige av omsorgsgivere som 

ivaretar både deres fysiologiske og emosjonelle behov (Neuman & Insel, 2003), og at 

omsorgsgiverne er tilgjengelige og sensitive (Mæhle, 2011). I samspillet med 
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omsorgsgiverne får spedbarnet erfaringer med at andre mennesker er viktige for å regulere 

følelser og fysiologiske behov. Den følelsesmessige reguleringen er sentral hos spedbarnet, 

og barnets evne til å håndtere indre tilstander er i stor grad et resultat av omsorgsgivernes 

sensitive omsorg (Stern, 2010). Barnets samspillserfaringer med en regulerende annen former 

gradvis hukommelsesstrukturer som handler om ”måter å være sammen med andre på”, og 

betegnes som indre representasjoner (Stern, 2010). I følge Stern (2010) vil barnet basert på 

disse erfaringene få forventninger om at samspill vil arte seg på lignende måte i fremtiden. 

Barnets forventninger til samspillet påvirker igjen barnets måter å være med andre på. Slik 

påvirker altså barnets erfaringer hvordan det vil oppføre seg i fremtiden, gjennom barnets 

indre samspillsrepresentasjoner og forventninger. Schore (1994) beskriver barnets relasjon til 

den primære omsorgsgiveren som en slags ”mal” som former hvordan barnet oppfører seg i 

og opplever relasjoner det får med andre mennesker senere i livet.    

 

De indre representasjonene blir styrket ved gjentatte læringserfaringer, men de vil alltid være 

formbare i den forstand at nye erfaringer langsomt legges til og gradvis oppdaterer 

representasjonen (Stern, 2010). Stern (2010) beskriver en ”indre ledsager”, som handler om 

at måten barnet reguleres i samspillet med moren vil internaliseres som en slags ”indre 

stemme”. Den indre stemmen former måten barnet ser på seg selv og andre, også når moren 

ikke er tilstede (Stern, 2010). Stern bruker her mor når han skriver om det tidlige foreldre-

barn samspillet, men vi vil imidlertid understreke at det ikke nødvendigvis trenger å være en 

biologisk mor som er barnets primære omsorgsgiver. Hos fosterbarn kan en fostermor eller 

fosterfar ha denne rollen i barnets liv.  

 

1.3.1  Utviklingen av samspillet 

Barnet har evne til å delta i gjensidige sosiale utvekslinger allerede kort tid etter fødselen 

(Røed Hansen, 2010). Barnet kommuniserer via følelsesuttrykk og gester, og deres 

motivasjon er rettet mot å oppnå positive og å unngå negative følelser (Røed Hansen, 2010). 

Samspillet mellom omsorgsgiveren og barnet utvikler seg og tar nye former i løpet av 

barndommen, men gjensidig regulering er et hovedtema gjennom de ulike samspillsformene 

beskrevet av Stern (2010). Samspill mellom mennesker vil aldri være perfekte, og det er 

heller ikke nødvendigvis ønskelig. Stadig mislykkede episoder av stimulering, 

overstimulering og understimulering er en del av menneskelig samhandling (Stern, 2010).   
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I følge Stern (2010) vil barnet ved to- til tre måneders alder begynne å bli en stadig mer aktiv 

aktør i det sosiale samspillet. Det kan på en viljestyrt måte bruke følelser og handlinger til å 

påvirke andre mennesker, og finner glede i sin opplevde aktørstatus. Barnets gryende 

forståelse, mening og sammenheng skapes gjennom erfaringer med gjentagelser og variasjon 

knyttet til kroppslige erfaringer. Barnet lærer gleden av andres nærvær gjennom 

omsorgsgiverens inntoning til barnets affektive dialog. Ved at omsorgsgiveren er sensitiv til 

barnets signaler, lærer barnet at det har evnen til å påvirke samspill (Stern, 2010). Et 

eksempel på dette kan være at mor tar pause fra leken dersom barnet flytter blikket vekk fra 

mor og signaliserer at det trenger en pause. Den voksnes reguleringsstøtte utvider barnets 

positive følelsesrepertoar og hjelper barnet med å håndtere negative følelser (Stern, 2010).  

 

Barnet er i andre halvdel av første leveår i stand til å dele oppmerksomhet med omsorgsgiver 

mot objekter og andre mennesker ute i verden (Stern, 2010). For eksempel kan mor peke på 

et kattekosedyr og imitere kattelyder, og barnet vil se mot kosedyret og le. På dette stadiet 

begynner barnet å forstå at indre tilstander som oppmerksomhet og følelser kan deles med 

andre, som en bro mellom to sinn (Stern, 2010). Ønsket om å kjenne og å være kjent er så 

sterkt at det nærmest kan føles som en behovstilstand, og det oppleves som smertefullt 

dersom barnets behov for intersubjektiv intimitet avvises. Noen foreldre tror at de 

vil ”skjemme bort” barnet hvis de for eksempel gir det trøst hver gang barnet gråter. 

Forskningen viser derimot at barn med omsorgsgivere som trøster barnet og gir nærende 

omsorg, oftere blir selvstendige og trygge individer (Stern, 2010). Når barnet nå i større grad 

begynner å utforske omgivelsene, kan det ta i bruk signaler fra omsorgsgiver om hva som er 

trygt eller utrygt. Gjennom den reguleringsstøtten barnet får fra omsorgsgiver når det gjelder 

oppmerksomhet og nysgjerrighet, har omsorgsgiverens tidlige handlinger stor innvirkning på 

barnets utforskningslyst. 

 

Når barnet i andre levehalvår begynner å mestre forståelsen av symboler og språk, får barnet 

muligheten til å samhandle med andre på en ny måte. Språket læres i samspillet med andre 

mennesker, og gir også muligheter til å kommunisere om seg selv til andre. Barnet kan nå 

lage historier om seg selv og andre, og slike narrativer inneholder ofte psykologiske 

fortolkninger av intensjoner, følelser og handlinger (Stern, 2010). For eksempel kan det være 

at kosedyret var ”slemt”, fordi den tok bilen fra et annet kosedyr. 
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1.4 Foreldresensitivitet i samspill med barnet 

Sensitiv foreldreomsorg er på mange måter et samlebegrep som brukes i 

forskningslitteraturen med litt ulike vektlegginger, men de fleste har til felles at det handler 

om omsorgsgivers evne til å oppfatte barnets signaler og respondere på en adekvat måte 

(Ainsworth, Blehar, Waters, & Wall, 1978; Dozier et al., 2013; Whelan & Marvin, 2012). 

Mary Ainsworth var en av de første til å definere sensitivitet. Hun beskrev sensitivitet som en 

mors evne til å oppfatte og nøyaktig tolke signalene og kommunikasjonen i spedbarnets 

atferd, og at mor så responderer på disse signalene raskt og adekvat. I Ainsworth et al. (1978) 

sin definisjon av sensitivitet tas det i betraktning hvordan mor responderer på barnets signaler 

ved ubehag i tillegg til sosiale signaler ved mating, lek og andre dagligdagse erfaringer i mor- 

barn samspillet. Ved at omsorgsgiver gir reguleringsstøtte på en sensitiv måte får barnet 

mulighet til å gradvis ta over mer av denne reguleringen på egen hånd (Dozier et al., 2013; 

Hofer, 2006; Sameroff, 2009). 

 

1.4.1 Samspill og sensitivitet i fosterfamilier 

Når små barn flytter i fosterhjem tar de med seg sine tidlige omsorgserfaringer og indre 

representasjoner av samspillserfaringer inn i den nye relasjonen (Jacobsen, 2010). Avhengig 

av barnets alder når det flytter i fosterhjem, kan man anta at små fosterbarn ikke har opplevd 

å få hjelp til blant annet reguleringen av positive og negative følelser. Det kan være en 

utfordring for fosterbarn å ta i bruk fosterforeldrenes reguleringsstøtte på grunn av de 

eventuelle uhensiktsmessige måtene de uttrykker sine behov på (Dozier et al., 2013; Jacobsen, 

2010). Fosterbarn kan ha en større tendens til å avvise hjelp fra omsorgsgivere når de 

opplever vansker (Stovall- McClough & Dozier, 2004). Barnets avvisende atferd kan skape 

komplementær atferd hos omsorgsgiverne, for eksempel kan barnets avvisning føre til at 

omsorgsgiverne svarer med avvisningsatferd mot barnet. Denne atferden kan forsterke det 

dysfunksjonelle samspillet og situasjonen kan forverres (Stovall- McClough & Dozier, 2004).  

 

Fosterbarn vil være i en sårbar fase etter brudd med omsorgsgiver, og har behov for ekstra 

sensitiv omsorg, eller det som kalles terapeutisk omsorg (Dozier & Bick, 2007; Stovall- 

McClough & Dozier, 2004). Terapeutisk omsorg vil si omsorg som er bedre enn det man 

vanligvis anser som ”god nok”, og er spesielt tilpasset det enkelte barns behov (Jacobsen, 

2009). Det kan derfor være en viktig faktor for vellykket plassering at fosterforeldrene tidlig 
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hjelpes til å gjenkjenne strategier barnet benytter som er lite hensiktsmessig i et miljø der 

barnet ikke lenger utsettes for omsorgssvikt (Dozier & Bick, 2007; Jacobsen, 2009, 2010). 

Fosterforeldrene kan hjelpe barnet med å utvikle mer adaptive måter å motta omsorg på ved å 

være sensitive for barnets behov både når barnet opplever positive og negative følelser.  

 

Dersom fosterbarna sender utydelige eller motstridende signaler på hva det trenger, kan 

fosterforeldrene oppleve utfordringer med å gi nærende omsorg og trøst. Her kommer vi 

tilbake til behovene fosterbarna har for sensitiv omsorg preget av synkronitet og nærende 

omsorg (Dozier et al., 2013). Bernard et al. (2013) beskriver nærende omsorg som at 

omsorgsgiveren responderer med trøst og emosjonell støtte når barnet opplever vansker eller 

ubehag. Barn som blir møtt med nærende omsorg vil dermed kunne utvikle forventinger om 

at de vil få hjelp dersom de trenger det, noe som igjen vil øke sannsynligheten for at disse 

barna utvikler en trygg tilknytning til omsorgsgiver (Bernard et al., 2013). 

 

Som tidligere beskrevet handler synkronitet om at omsorgsgiveren følger barnets initiativ i 

samspillet med barnet (Dozier et al, 2013). I dette ligger det at begge parter bygger gjensidig 

på hverandres utspill (”serve and return”). Et synkront samspill der omsorgsgiverne kobler 

seg på barnets initiativ og interesser, kan styrke barnets autonomi og selvregulering (Dozier 

et al., 2013; Raver, 1996). En slik støtte til utforskning tilpasset barnets nivå kalles ofte 

stillasbygging (scaffolding) og bygger barnets tro på seg selv som en handlende aktør (Powell, 

Cooper, Hoffman, & Marvin, 2015; Vygotsky, 1978). Når barnet vokser til og får en 

utvidet ”sone for trygghet” under utforskning, er det viktig at omsorgsgiver på en synkron 

måte tilpasser seg barnets behov for utforskning og emosjonell støtte (Torsteinson, 

Brandtzæg, & Powell, 2012). Når barnets utforskningsmuligheter endrer seg i løpet av 

barnets utvikling, kan det oppstå behov for at samspillformene reforhandles. Trygge 

omsorgsgivere tilbyr reguleringsstøtte på initiativ fra barnet, og presser verken på beskyttelse 

eller utforskning (Torsteinson et al., 2012). Dersom omsorgsgiver toner seg inn på barnets 

følelsesverden, kan denne tydeliggjøringen faktisk ha en emosjonsdempende effekt på 

barnets negative følelser og gjøre barnet mer motstandsdyktig mot å bli overveldet av egne 

følelser (Torsteinson et al., 2012). Dersom omsorgsgivere får hjelp til å utøve en mer synkron 

foreldrestil kan dette få positiv effekt på samspillet og barnet opplever en mer forutsigbar 

interpersonlig verden (Dozier & Bick, 2007).  
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Fosterbarn har med stor sannsynlighet opplevd samspill preget av over- eller 

underinvolvering fra foreldrene før de flyttet i fosterhjem, og Dozier et al. (2013) beskriver 

dette som det motsatte av synkron foreldrestil. Forskning har vist at neglisjerende omsorg kan 

føre til ulike vansker i barnas regulering, som for eksempel kan arte seg som utagerende 

atferd (Bernard, Meade, & Dozier, 2013; Bruce, Fisher, Pears, & S, 2009; Dozier et al., 2013; 

Pears & Fisher, 2005). Neglisjerende omsorg kan føre til dysregulering i barnas kortisolnivå, 

mens tilstedeværelsen av sensitive omsorgspersoner fungerer som en buffer mot disse 

uønskede endringene i det naturlige stressresponssystemet (Dozier et al., 2006; Gunnar & 

Donzella, 2002; Spangler & Grossman, 1999). Når omsorgsgiveren ikke hjelper barnet med å 

regulere stressende opplevelser, kan det føre til at hjernestrukturer som skal fungere som en 

buffer mot stressresponser ikke blir ordentlig utviklet (Crockenberg & Leerkes, 2000; Little 

& Carter, 2005). Dette kan resultere i engstelige, emosjonelt reaktive barn som kan få 

vansker med å regulere følelser (Schore, 1994). Disse forskningsresultatene viser hvordan 

mangelen på sensitivitet fra omsorgsgiver kan påvirke barnets fysiologi gjennom 

stressreguleringssystemet som igjen virker inn på barnets emosjonelle fungering og atferd. 

 

Bernard et al. (2013) oppsummerer skillet mellom nærende omsorg og synkronitet som at 

synkronitet ser ut til å ha en sterk innvirkning på barnets reguleringsevner, mens nærende 

omsorg virker å ha mer effekt på barnets utvikling av trygg tilknytning til omsorgsgiveren. 

Denne måten å definere nærende omsorg ligner det Bowlby (1988) beskrev som å gi barnet 

en trygg havn når det er utsatt for fare og stress. Det kan derfor være meningsfullt å benytte 

noe av kunnskapen fra tilknytningslitteraturen om hvordan fosterforeldre kan fremme 

fosterbarnets positive samspillsutvikling. 

 

1.5 Tilknytning 

Tilknytningsteoretikere har understreket den uunnværlige rollen omsorgsgiver har i 

reguleringen av trygghetsopplevelsen hos små barn. Tradisjonelt har tilknytningsteori lagt 

vekt på forelderens ivaretakelse av barnets behov for trøst og støtte i stressende situasjoner, 

mens samspillsteori har fokusert mer på barnets behov for emosjonsregulering og støtte i 

utforskning og lek (Stern, 2010). Til tider kan skillet mellom disse disiplinene virke noe 

uklart, ettersom tilknytningsteori i senere tid også vektlegger effekten den trygge havnen har 

på barnets utforskning, og samspillsteorier på sin side inkluderer barnets behov for nærende 

omsorg når det opplever negative emosjoner.  
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Bowlby (1951) uttrykte i en rapport for verdens helseorganisasjon (WHO) viktigheten av 

samspillet mellom omsorgspersonen og barnet, og hvordan dette igjen kan påvirke barnets 

psykiske og fysiske helse. Han beskrev tilknytning som barnets motivasjon for å søke støtte 

og beskyttelse hos en eller noen få omsorgsgivere, og at dette systemet aktiveres særlig når 

barnet er trett, syk eller redd (Bowlby, 1969/1997, 1988). Begrepet tilknytning viser altså til 

en aktivering av atferd som fremmer nærhet og samspill når barnet opplever utrygghet. 

Atferden blir aktivert i forhold til et lite antall kjente personer, og man har i ettertid blitt klar 

over at denne atferden ikke så lett lar seg endre (Smith, 2008). 

 

Stern (2010) beskriver tilknytning som et resultat av de samspillserfaringene barnet har med 

omsorgsgiveren gjennom barnets første leveår. Han tenker seg at de indre 

samspillsrepresentasjonene er byggesteinene som bygger opp den indre representasjonen av 

tilknytning, eller arbeidsmodellen (Bowlby, 1969/1997; Stern, 2010). Barnets indre 

arbeidsmodeller består av bilder av seg selv (for eksempel ”jeg er elsket”) og av 

omsorgsgiver (for eksempel ”mor er tilgjengelig når jeg trenger henne”) (Ainsworth et al., 

1978; Jacobsen, 2013; Smith & Ulvund, 1991; Stern, 2010). Disse arbeidsmodellene er 

forventinger om hvordan barnet kan oppnå trygghet, nærhet og kontakt i forhold til sine 

primære tilknytningspersoner, og vil etter hvert inkludere forventinger til andre mennesker 

utenfor familien (Bowlby, 1969/1997; Brandtzæg, Smith, & Torsteinson, 2012; Smith, 2008). 

Slik påvirker forventningene barnet har til samspillet med omsorgsgiverne også hvordan 

barnet møter andre barn og voksne (Bowlby, 1969/1997; Smith, 2008).  

 

1.5.1 Tilknytningens utvikling 

For å sikre trygghet og overlevelse har barnet helt fra fødselen evnen til å signalisere om sine 

behov til omsorgsgiveren. I begynnelsen av barnets liv vil det ikke være diskriminerende 

ovenfor vikarierende omsorgsgivere (Smith, 2008). Fra barnet er rundt 12 uker til omtrent 

seks måneder vil de fleste barn bli mer og mer selektive og vise tydeligere preferanser for 

hvem de vil samhandle med (Bowlby, 1969/1997). I følge Smith (2008) er tilknytningen på 

dette stadiet i utviklingen ikke ferdig konsolidert, og det vil være mulig å skifte ut den 

primære omsorgsgiveren uten at det vil skape store sammenbrudd i barnets sosiale og 

emosjonelle liv. I barnets andre levehalvår vil det vanligvis gi tydelige signaler om hvilken 

omsorgsgiver det ønsker å samhandle med, denne preferansen er ekstra tydelig dersom barnet 
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er redd eller urolig (Bowlby, 1969/1997). Dette kan komme til uttrykk som separasjonsangst 

og fremmedfrykt. Studier viser at barn i denne tilknytningsfasen har større vansker med å 

tilpasse seg nye personer og steder, hvilket kan tyde på at dette er en sensitiv periode for 

utviklingen av den trygge tilknytningen mellom barnet og omsorgsgiveren (Smith, 2008). I 

følge Schore (1994) er dette en periode i barnets nevrobiologiske utvikling der det skjer en 

sterk modning i barnets corticolimbiske strukturer, som er knyttet til utviklingen av barnets 

regulering av affekter og kognitive prosesser. Denne modningen har vist seg å være avhengig 

av erfaringer, og blir direkte påvirket av samspillet mellom barnet og omsorgsgiver (Schore, 

1994). Bowlby (1969/1997) beskrev også en siste tilknytningsfase der barnet blir mer 

autonomt og klar over egen og andres aktørstatus med ulike følelser og behov. Denne 

beskrivelsen har mye til felles med den beskrevne fasen av utviklingen i samspillet der barnet 

oppdager at følelser og opplevelser kan deles med andre.   

 

Zeanah og Smyke (2008) beskriver en modifisert utgave av tilknytningens faser ved det som 

kalles trygg base, som utvikles når barnet er mellom 12 og 20 måneder. Barnet begynner sin 

selvstendige utforskning med utgangspunkt i omsorgsgiverens trygge armer, og vil veksle 

mellom å søke nysgjerrig utover og å komme tilbake til den trygge basen når det trenger 

trygghet.  

 

I psykologien bruker man begrepene trygg eller utrygg når man beskriver barns tilknytning. 

Omsorgsgivernes støttende og sensitive væremåte mot barnet vil øke sjansene for at barnet 

utvikler trygge indre arbeidsmodeller (Bowlby, 1969/1997, 1988; Brandtzæg, Torsteinson, & 

Øiestad, 2013). Barnets tilknytningsstil vil påvirke hvordan samspillet arter seg mellom 

barnet og omsorgsgiveren. Barn med trygg tilknytningsstil kommer bedre ut i forhold til 

relasjonskvalitet og samspill i forhold til barn med utrygg tilknytningsstil (Stern, 2010). 

Tilknytning som tema er relevant gjennom hele livet, og har vist seg å være nokså stabil 

gjennom barnas første leveår (Stern, 2010; Waters, 1978). Trygg tilknytning ser ut til å 

fremme sunn utvikling hos barnet helt inn i voksen alder, og øker sjansen for at barnet får 

gode relasjoner og kan utvikle en trygg relasjon til sine egne barn (Benoit & Parker, 2008; 

Powell et al., 2015). 
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1.5.2 Fosterbarn og tilknytning 

Dersom omsorgsgivere i samspillet med barnet er uforutsigbare eller avvisende, kan det være 

hensiktsmessig for barnet å ikke utvikle trygge tilknytningsrelasjoner til omsorgsgiveren 

(Ainsworth, 1985; Brandtzæg et al., 2012). I slike samspill øker sjansen for at barnet skal 

utvikle utrygge tilknytningsstrategier (Bowlby, 1969/1997). Barn med utrygg tilknytning 

bruker i mindre grad omsorgsgivernes hjelp til å regulere følelser og behov, og kan oftere gå 

omveier for å oppnå kontakt med voksne (Brandtzæg et al., 2013; Jacobsen, 2009). Schore 

(1994) beskriver hvordan noen barn med utrygg tilknytning ikke lenger søker kontakt fra den 

emosjonelt utilgjengelige omsorgsgiveren, men at tilknytningsbehovet i virkeligheten ikke er 

borte, det går snarere i dvale (”goes underground”). Utrygg tilknytning kan være en 

risikofaktor for barn som har kontakt med barnevernet og det kan gjøre det vanskelig å 

komme ut av det negative samspillsmønsteret (Lehmann et al., 2013). 

 

Dersom omsorgsgiveren oppfatter at barnet er i fare, vil normalt omsorgssystemet aktiveres 

med den adaptive funksjonen at omsorgsgiveren vil forsøke å beskytte barnet (Torsteinson et 

al., 2012). I noen tilfeller kan omsorgsgiverne mangle forståelse eller involvering i barnets 

emosjonelle behov. Dette kan for eksempel skyldes mangler i omsorgsgivernes utvikling av 

eget omsorgssystem, for eksempel på grunn av traumer i barndommen, eller blokkeringer av 

omsorgssystemet som for eksempel kan skyldes nåværende traumatiske hendelser som vold i 

nære relasjoner (Torsteinson et al., 2012). Omsorgsgivere som av ulike årsaker har et 

underutviklet eller blokkert omsorgssystem, vil sannsynligvis være engstelige eller 

emosjonelt utilgjengelige når barnet viser ubehag og barnet vil kunne utvikle utrygge indre 

arbeidsmodeller (Stovall- McClough & Dozier, 2004; van IJzendoorn, Schuengel, & 

Bakermans- Kranenburg, 1999).  

 

Til tross for at fosterbarn har en økt risiko for å utvikle utrygge tilknytningsrelasjoner til nye 

omsorgsgivere, kan fosterbarn utvikle trygge tilknytningsrelasjoner dersom forholdene ligger 

til rette for det. I følge Bretherton (1992) mente Bowlby at det ikke behøvde å være de 

biologiske foreldrene som oppfylte den primære omsorgsrollen. Tilknytning er nært knyttet 

til sensitivitet eksempelvis ved at omsorgsgiverens nærende omsorg vil kunne hjelpe barnet 

med å forme trygge indre arbeidsmodeller (Bernard et al., 2013). Dersom fosterbarn opplever 

at behovene blir møtt på en konsistent måte, er det sannsynlig at de over tid utvikler mer 
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positive samspillsforventninger som igjen gjør at de kan oppleve det som trygt å uttrykke sine 

behov ovenfor omsorgsgiveren. Sensitivt samspill og barnets evne til å knytte seg til 

fosterfamilien kan begge være viktige faktorer for at plasseringen blir langvarig og stabil 

(Leathers, 2006). Stovall- McClough og Dozier (2000) fant i et utvalg fosterbarn at de yngste 

fosterbarna begynte å vise tidligere tegn på stabil tilknytningsatferd enn de eldre barna etter 

plasseringen i fosterhjem. Noen barn viste tilknytningsatferd allerede 14 dager etter 

plasseringen, og noen viste en helhetlig tilknytningsstil allerede etter to måneder i 

fosterhjemmet. Disse funnene tyder på at noen barn som kommer i fosterhjem i tidlig alder 

kan forme trygge tilknytningsbånd til sine omsorgsgivere, men at yngre barn har lettere for å 

oppnå denne trygge relateringen enn eldre barn. En studie av barn som hadde opplevd 

omsorgssvikt viste at barna kunne forme tillitsfulle og trygge tilknytningsrelasjoner dersom 

de ble plassert hos fosterforeldre som møtte deres omsorgsbehov (Dozier, Stovall, Albus, & 

Bates, 2001). For å skape trygge relasjoner mellom fosterbarn og fosterforeldre tyder disse 

forskningsresultatene på at tidlig intervensjon er viktig og at sensitiv foreldrestil virker 

fremmende (Jacobsen, Ivarsson, Wentzel-Larsen, & Smith, 2014).  

 

1.6 Transaksjonelle påvirkninger 

I enhver sosial interaksjon skjer det en gjensidig påvirkning over tid, også kalt transaksjoner. 

Det vil si at barnet til enhver tid er med på å påvirke sine omgivelser og blir samtidig påvirket 

av omgivelsene (Sameroff, 2009). Ettersom størstedelen av de små barnas samspill skjer i 

relasjonen med de nære omsorgsgiverne, er måten omsorgsgiverne møter barnet på svært 

viktig (Hafstad & Øvreeide, 2011). Barnets normalutvikling er ikke bare et resultat av barnets 

utviklingshistorie, men det påvirkes også av barnets nåværende omgivelser (Sroufe, Carlson, 

Levy, & Egeland, 1999). Derfor er det ikke slik at vanskelige barndomserfaringer, som for 

eksempel neglisjerende foreldre, automatisk fører til psykopatologi. Barnets tidlige erfaringer 

kan likevel følge barnet og spilles ut i den nåværende konteksten ved at de styrer de valgene 

og fortolkningene barnet gjør, og påvirker hvordan barnet klarer å ta i bruk tilgjengelige 

ressurser i omgivelsene (Sroufe et al., 1999). Med denne forståelsesrammen ser vi at den 

sensitive støtten omsorgsgiveren møter barnet med, ikke kan sees isolert fra barnets bidrag i 

relasjonen.  

 

Fokuset på fleksibilitet i samspillet er viktig i den transaksjonelle forståelsen og er nyttig for 

å forstå normal og abnormal utvikling. I tillegg gir det håp om endringspotensiale i barnets 
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samhandlingsstrategier dersom det kommer i en ny og bedre omsorgssituasjon (Sameroff, 

2009). Pearce og Pezzot-Pearce (2001) beskriver hvilke risikofaktorer som kan interagere 

med hverandre over tid i fosterfamilier. Den ene gruppen med risikofaktorer handler om 

fosterbarnas vanskelige erfaringer, som for eksempel mishandling, fattigdom eller psykiske 

vansker hos foreldre. Den andre gruppen med risikofaktorer innebærer ulike helseskader som 

fosterbarn i større grad er utsatt for, som for eksempel ruseksponering i fosterlivet og 

medisinske vansker som følge av omsorgssvikt. Det siste elementet Pearce og Pezzot-Pearce 

(2001) trekker frem, er de vanskelige erfaringene barn kan oppleve mens de er under 

barnevernets omsorg, som for eksempel separasjon fra tilknytningspersoner eller at barnet og 

fosterfamilien ikke passer sammen (poor match). I tillegg til de nevnte risikofaktorene kunne 

man satt opp en lignende oversikt over beskyttende faktorer som kan fremme 

normalutvikling hos barnet, som for eksempel å komme i et stabilt fosterhjem med sensitive 

omsorgsgivere (Pearce & Pezzot-Pearce, 2001).  

 

De nevnte sårbarhetsfaktorene kan påvirke fosterbarn på ulike måter. Ifølge differensiell 

påvirkelighet-hypotesen (differential susceptibility hypothesis) blir noen barn sterkere 

påvirket av de positive eller negative omsorgserfaringene de opplever (Belsky, 2005). Slike 

forskjeller kan for eksempel forstås ut fra genetisk betingede temperamentsforskjeller 

(Belsky, 2005; Belsky, Bakermans- Kranenburg, & Van Ijzendoorn, 2007; Pluess & Belsky, 

2010). De mest mottakelige fosterbarna vil være både mer påvirket av de tidlige mangelfulle 

omsorgserfaringene de har med seg, men de vil også bli mer påvirket av den omsorgen de 

mottar i fosterfamiliene. Disse barna trenger ekstra sensitive og responsive omgivelser, og 

ved ”god nok” omsorg kan dette bidra til at utviklingen vil gå i retning av et mer positivt 

utfall (Belsky, 2005; Smith, 2010). Innvirkningen av tidlige risikofaktorer er altså både 

avhengig av egenskaper ved barnet og det miljøet barnet lever i (Smith, 2010). 
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1.7 Risikofaktorer ved omsorgsovertakelse 

 

1.7.1 Alder ved plassering 

Tilknytningsmessig vil barnet ha størst vansker med å tilpasse seg nye steder og personer i 

andre halvdel av barnets første leveår, og man tenker seg derfor at dette er en spesielt uheldig 

tid for omsorgsovertagelse (Smith, 2008). Etter denne spesielt sårbare tiden der tilknytning til 

omsorgsgiver konsolideres, tenker man som vi tidligere har beskrevet at det er bedre for 

barnet å bytte omsorgsgiver tidlig enn sent (Gunnar & Cheatham, 2003; Sjøvold & 

Furuholmen, 2015). Det viktige er at barnets beste er i fokus og dette innebærer at barnet i 

minst mulig grad skal utsettes for mangelfull omsorg. Man antar at det vil være vanskeligere 

å reversere effekten av negative hendelser (som eksempelvis brudd med omsorgsgiver) 

dersom hendelsen inntreffer senere i barnets utvikling (Stern, 2010). En måte å forstå dette på 

kommer fra kunnskapen om barnets tidlige nevrobiologiske utvikling. Nevronene i neocortex, 

inkludert prefrontalcortex, er umodne når barnet blir født (Schore, 1994). Dendrittene og 

aksonene vokser mye i løpet av barnets første to leveår, og lager intrikate koblinger som blir 

formet av de opplevelsene barnet får i relasjonen med sine omsorgsgivere i løpet av denne 

kritiske perioden der de blir mer robuste (”largely permanent”) (Schore, 1994). I perioder 

med sterk utvikling er hjernen ekstra påvirkelig for ekstern stimulering. Altså vil barnas 

normale hjerneutvikling i dette tidsrommet i større grad være påvirket av den positive eller 

negative omsorgen de mottar i sine nære relasjoner. Det synes derfor viktig å etterstrebe 

positive omsorgserfaringer for barn i denne utviklingsfasen. En studie som støtter antagelsen 

om viktigheten av tidlig plassering der det er nødvendig, er studiet på rumenske 

barnehjemsbarn utført av Smyke et al. (2009). Forskerne fant at disse barnehjemsbarna fikk 

en positiv endring i kognitive og sosio-emosjonelle evner dersom de ble plassert i fosterhjem 

før de var 24 måneder. Doktorgradsarbeidet til Jacobsen (2014) på unge fosterbarn viste på 

samme måte at barn som ble plassert tidlig klarte å knytte trygge tilknytningsbånd til sine 

omsorgsgivere. Dette ble undersøkt på samme utvalg som i den foreliggende studien.  

  

Den samme tendensen er funnet i studier som også inkluderer barn i alle aldre, der yngre 

alder ved plassering ser ut til å øke sjansen for langvarige plasseringer (Smith, Stormshak, 

Chamberlain, & Bridges Whaley, 2001; Smyke et al., 2010). Økende alder ved plassering ser 

også ut til å øke sjansene for at barna skal utvikle psykiske vansker (Lehmann et al., 2013). 

Stovall- McClough og Dozier (2004) undersøkte hvordan fosterbarn i ulike aldre fant seg til 
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rette i sin nye familie ved ulike tidspunkt etter plasseringen. I dette studiet fant de at barna 

som var yngre enn 12 måneder og spesielt de som var under 6 måneder ved plassering, hadde 

større sjanse for å vise trygg tilknytningsatferd enn de eldre barna.  

 

Det foreligger imidlertid også funn som tyder på at fosterbarn som er eldre enn 24 måneder 

ved plassering kan tilpasse seg og danne trygg tilknytning til trygge og autonome 

fosterforeldre (Pace, Zavattini, & D'Alessio, 2012; Stovall- McClough & Dozier, 2000, 2004). 

Det som fremkommer som et viktig poeng, er at disse barna har behov for mer tid til dette 

enn de yngre barna. Basert på den kunnskapen man har tilgjengelig har det blitt foreslått at 

dersom omsorgsovertakelse er nødvendig, bør det gjennomføres før barnet er 20- 24 måneder. 

Dette for å øke sjansene for at barnet skal klare å relatere seg til sine nye omsorgsgivere på en 

trygg måte (Dozier et al., 2001; Smyke et al., 2010).   

 

1.7.2 Antall plasseringer 

Forskning har vist at barn som opplever å måtte flytte fra ett eller flere fosterhjem i større 

grad opplever ulike utviklingsvansker, både internaliserende og eksternaliserende atferd 

(Holtan, Handegård, Thørnblad, & Vis, 2013; Lehmann et al., 2013; Newton, Litrownik, & 

Landsverk, 2000; Oosterman, Schuengel, Wim Slot, Bullens, & Doreleijers, 2007). Dette 

tyder på at samfunnet tidligere ikke har maktet å gi disse barna intervensjoner som effektivt 

reduserer de skadelige følgene av omsorgssvikt og overgrep (Whelan & Marvin, 2012). Et 

barn som gjentatte ganger opplever å miste sine nærmeste omsorgsgivere kan utvikle vansker 

med å få tillit og danne tilknytningsbånd til nye omsorgsgivere, som igjen kan hindre sunn 

relatering til andre barn og voksne. Det å oppleve flere brudd kan føre til at barnet mister 

troen på at det er mulig å finne omsorgsgivere som vil gi et trygt og stabilt hjem, og barnet 

beskytter seg selv ved å redusere sin innsats til å tilpasse seg i nye fosterhjem (Andersen Hald, 

2014). En studie fant at fosterbarn som opplevde flere brudd med omsorgsgivere viste en 

nedsatt eksekutiv fungering, som for eksempel i deres evne til å inhibere atferd (Lewis, 

Dozier, Ackerman, & Sepulveda-Kozakowski, 2007). En av de sterkeste prediktorene for 

gjentatte plasseringer er eksternaliserende atferd hos barnet (Newton et al., 2000). Slik 

fremtrer et negativt transaksjonelt mønster der gjentatte plasseringer øker sjansen for 

utagerende atferd hos barnet, mens utagerende atferd hos barnet igjen øker sjansene for 

gjentatte plasseringer. Dette tydeliggjør fosterfamilienes behov for veiledning og støtte til å 
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integrere barna på en god måte, slik at familiene ikke opplever vanskene så overveldende at 

de ikke makter å beholde omsorgen for barnet. 

 

1.8 Den aktuelle studien 

Det empiriske grunnlaget for hovedoppgaven er videoer av samspill mellom 

omsorgspersoner og barn som ble tatt opp i forbindelse med doktorgradsarbeidet til Heidi 

Jacobsen ved Nasjonalt kompetansenettverk for sped- og småbarns psykiske helse ved 

Regionsenter for barn og unges psykiske helse (RBUP) (Jacobsen, 2014). Samspillet ble 

observert mellom den primære omsorgsgiveren og barna når de var henholdsvis 2 og 3 år 

gamle. Deltakerne i studien var enten fosterbarn med en av fosterforeldrene (FB), eller barn 

med en av sine biologiske foreldre som fungerte som en sammenligningsgruppe (SB). 

Samspillsundersøkelsen som ble brukt heter Tre Bokser prosedyren, og går ut på at man 

observerer ulike måter barnet og forelderen samhandler med hverandre i en lekesituasjon. 

Samspillsvideoene ble kodet av kodere ved RBUP, men på grunn av svak koderenighet ved 

andre måletidspunkt, ble alle filmene ved dette måletidspunktet kodet på nytt av forfatterne 

av denne studien. Ettersom gruppene blir undersøkt ved to ulike tidspunkt, har studien en 

prospektiv verdi som kan si noe om eventuelle endringer i samspillet over tid, innad og 

mellom gruppene. 

 

1.9 Hypoteser 

Med bakgrunn i den tidligere redegjørelsen for utfordringer i samspillet mellom 

fosterforeldre og fosterbarn har vi følgende hypoteser:  

 

Hypotese 1: Vi forventer at fosterbarna vil uttrykke mer negative følelser enn 

sammenligningsbarna, og at fosterforeldrene derfor vil vise mindre nærende og synkron 

omsorg, slik at samspillet i fosterfamiliene vil være av lavere kvalitet enn i 

sammenligningsfamiliene.  

 

Hypotese 2: Vi forventer at samspillskvaliteten i fostergruppen vil bedres over tid, men at 

fostergruppen ikke nødvendigvis vil komme opp til samme nivå som sammenligningsgruppen 

på grunn av de vanskelige erfaringene barna har med seg.  
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Hypotese 3: Vi forventer at tre ulike faktorer vil påvirke samspillet i fosterfamiliene i negativ 

retning ved begge måletidspunkt; alder ved første plassering i fosterhjem, alder ved endelig 

plassering i nåværende fosterhjem og antall fosterhjemsplasseringer. 

 



 19 

2 Metode 
 

2.1 Etiske betraktninger 

Det å inkludere barn og særlig fosterbarn i forskningsprosjekter vil alltid være etisk krevende 

fordi barn ikke har mulighet til å gi sitt eget informerte samtykke. Barn er avhengige av at 

omsorgsgiverne tar beslutninger som er i barnets beste interesse. I de tilfellene der det norske 

barnevernet beslutter at det er nødvendig med en omsorgsovertakelse vil de biologiske 

foreldrene i mange tilfeller ikke være enige med denne beslutningen. Studier av utviklingen 

hos disse barna er svært viktig for å iverksette utviklingsfremmende tiltak tidlig i 

plasseringen. Slik forskning bør derfor ha høy prioritet. Den foreliggende studien bruker data 

fra doktorgradsarbeidet til Jacobsen (2014), der det ble gitt spesialtillatelse fra Barne-, 

likestillings- og inkluderingsdepartementet (BDL) for å kunne inkludere fosterbarna uten 

tillatelse fra de biologiske foreldrene. Fosterforeldrene gav skriftlig samtykke om selv å bli 

inkludert i studien og den aktuelle barneverntjenesten gav tillatelse til at fosterbarnet ble 

inkludert. Studien har blitt utført i forhold til de etiske retningslinjene fra 

Helsinkideklarasjonen og har blitt godkjent av Regional komité for medisinsk og helsefaglig 

forskningsetikk (REK) og Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD) (Jacobsen, 2014). 

 

2.2 Deltakere 

Studien hadde et longitudinelt design ettersom foreldre-barn dyadene ble undersøkt når barna 

var ca. 2 år (T1) og igjen når de var ca. 3 år gamle (T2) (Jacobsen, 2014). Den ene gruppen 

besto av 60 fosterbarn (FB) som hadde bodd hos sin endelige fosterfamilie i minst to 

måneder. Den andre gruppen besto av 42 sammenligningsbarn (SB) med sin biologiske 

familie som aldri hadde vært i kontakt med barnevernet. Kriteriet for å bli inkludert i studiet 

var barn under 24 måneder som hadde bodd i fosterhjemmet i minst 2 måneder, (men i snitt 

hadde fosterbarna bodd i fosterhjemmet i mer enn 1 år). Ved T1 var det 60 FB og 42 SB i 

alderen 22-25 måneder (24 jenter i FB og 21 jenter i SB). Ved T2 var det 56 FB og 40 SB i 

alderen 34-36 måneder (21 jenter i FB og 21 jenter i SB). Rekrutteringen av deltakere var 

landsdekkende og arbeidet med datainnsamling ble gjort i perioden 2009 til 2011 av Jacobsen 

(2014). Informasjon om fosterbarnas alder ved første fosterhjemsplassering, alder ved 

plassering i nåværende fosterhjem og antall plasseringer er hentet fra Jacobsen (2014). 
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Tabell 2.1 

Fosterbarnas plasseringshistorie  

 Min maks M SD 

Alder ved første plassering (dager) 1 565 141.2 159.4 

Alder ved endelig plassering (dager) 2 662 248.3 176.5 

Antall plasseringer 1 4 1.8 0.7 

 

Tiden barna hadde vært i det nåværende fosterhjemmet varierte fra 2 til 23 måneder (M=15.1, 

SD= 5.8). Alle fosterbarna som ble inkludert i studien var plassert i fosterhjem som var ment 

å være langvarige hjem. En signifikant gruppeforskjell var omsorgspersonenes 

utdanningsnivå. Tendensen var at fosterforeldrene hadde lavere utdanning enn 

sammenligningsgruppen. Husholdningsinntekten hos gruppene avvek ikke signifikant med 

husholdningsinntektene til en gjennomsnittlig norsk familie med to barn (Jacobsen, 2014).  

 

2.3 Tre Bokser prosedyren 

Tre Bokser prosedyren er en semi-strukturert observasjonsprosedyre utviklet av The National 

Institute of Child Health and Human Development Network (NICHD) og videreutviklet av 

Owen et al. (2010). Metoden er basert på teori om viktigheten av tilknytning (Ainsworth et 

al., 1978; Bowlby, 1969/1997) og stillasbygging (Pratt, Patricia, Cowan, & Cowan, 1988; 

Rogoff et at., 1993; Vygotsky, 1978) for barnets tidlige utvikling (Martin, Ryan, & Brooks-

Gunn, 2007). Skåringssystemet er en tilpasning av Egeland og Hiesters (1993) Teaching task 

rating scales, Owens (1992) Mother-Infant Interaction scales og Owen, Vaughn, Barfoot, og 

Wares (1996) Parent-Child Interaction Scales. Prosedyren går ut på at deltagerne får beskjed 

om å leke med tre sett leker i en bestemt rekkefølge. I den foreliggende studien inneholdt den 

første posen en aldersadekvat bok, den andre posen en lekemikrobølgeovn med ulik lekemat, 

og den siste posen en liten dyrepark. Deltakerne fikk beskjed om at de skulle leke i 15 

minutter på samme måte som de pleier å gjøre hjemme. Deltakerne måtte selv strukturere 

tiden slik at de hadde vært innom alle de tre boksene med leker i løpet av de 15 minuttene. 
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2.3.1 Foreldre-barn interaksjon-skalaer 

Global skala 

Samspillskvalitet/relasjonskvalitet; handler om grad av dyadisk gjensidighet i lek, 

kommunikasjon, regulering og følelsesutveksling. En høy skåre på den globale skalaen vil si 

at samspillet er preget av positivitet og virker naturlig. Samspillet mellom omsorgsgiveren og 

barnet gir inntrykk av at de to virkelig kjenner hverandre og at de virker synkronisert i 

interaksjonen.  

Foreldreskalaer 

 Sensitivitet/Responsivitet; handler om at interaksjonen er barne- sentrert, altså at 

forelderen inntoner seg etter barnets interesser og behov. En høy skåre på 

sensitivitetskalaen vil si at interaksjonen virker passende, velberegnet og godt 

inntonet. Omsorgsgiveren reagerer og handler hvis barnet viser uro eller stress. 

 Påtrengende stil; handler om hvorvidt omsorgsgiveren følger barnets interesser i 

stedet for å påtrenge barnet sin egen agenda. En høy skåre på denne skalaen innebærer 

at omsorgsgiveren er svært kontrollerende overfor barnet. Samspillet bærer preg av at 

omsorgsgiveren kontrollerer barnet enten fysisk eller verbalt.  

 Underinvolvering; handler om hvorvidt forelderen er oppmerksomt engasjert i 

interaksjonen. En høy skåre på underinvolvering finner sted når omsorgsgiveren 

virker emosjonelt avkoplet i samspillet med barnet og det er minimalt med interaksjon 

mellom de to.  

 Kognitiv stimulering; handler om hvorvidt omsorgsgiveren utnytter situasjoner som et 

utgangspunkt for å fasilitere læring og kognitiv vekst hos barnet. En høy skåre på 

denne skalaen vil si at omsorgsgiveren konsekvent stimulerer barnet og benytter de 

mulighetene som samspillet gir til å stimulere, berike og aktivisere barnet.  

 Positiv innlevelse; handler om på hvilken måte omsorgsgiveren viser positive følelser 

i interaksjonen med barnet.  En høy skåre på denne skalaen vil si at omsorgsgiveren er 

positiv i affekten, dette vises spontant i både vokalisering og mimikk. Det er tydelig at 

omsorgsgiveren fryder seg over barnet sitt. 

 Negativ innlevelse; handler om frekvensen og intensiviteten på de negative følelsene 

omsorgsiveren viser i interaksjonen med barnet. En høy skåre vil være preget av at det 

utrykkes svært sterke negative følelser i samspillet. Tegn på negative følelser kan 

være misnøye, brysk toneleie, bråhet, håne eller verbalt true barnet.  
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      Barneskalaer 

 Positivt humør; handler om hvor tilfreds barnet virker med situasjonen og hvorvidt 

det viser tegn på positive affekter verbalt og motorisk. En høy skåre på denne skalaen 

gis når barnet viser glede både gjennom vokalisering og kroppslig atferd. Barnet 

virker å være genuint glad og utstråler positivitet (”sparkle”).  

 Negativt humør; handler om i hvilken grad barnet uttrykker negative følelser, utagerer 

eller virker lite tilfreds i samspillet. En høy skåre på denne skalaen gis når barnet 

gråter eller viser tydelige tegn på at barnet er sint eller misfornøyd gjennom 

mesteparten av samspillet og ytrer motstand når omsorgsgiver forsøker å trøste eller 

roe barnet. 

 Vedvarende oppmerksomhet; handler om hvor mye tid barnet bruker i fokusert lek 

med gjenstandene. En høy skåre på denne skalaen gis når det er tydelig at barnet er 

involvert, interessert og fokusert gjennom samspillsundersøkelsen. Det må foreligge 

episoder med sofistikert lek.  

 Barnets engasjering av forelderen; handler om hvor mye barnet initierer, 

opprettholder og viser positive følelser i samspillet med omsorgsgiveren. For å oppnå 

høyeste skåre på denne skalaen må barnet vise en positiv, engasjerende og 

inkluderende oppmerksomhet mot omsorgsgiveren. Indikatorer på barnets engasjering 

er vokalisering, blikk-kontakt, engasjering av omsorgsgiver i lek og ved at barnet 

positivt responderer på omsorgsgivers forslag i samspillet. 

 

2.4 Koding av foreldre- barn samspillet 

Samspillet ble kodet med skalaen utviklet av Owen et al. (2010). Ulike markører ved 

forelderens og barnets atferd ble vurdert på en 5- punkts Likert-skala. I tillegg ble det gjort en 

global vurdering som inkorporerer aspekter fra både forelderens og barnets atferd og samspill.  

På grunn av den lave reliabiliteten de originale koderne oppnådde ved T2, ble alle disse 

filmene rekodet. Koderne ved T1 var trenet av Margaret Owen. Heidi Jacobsen ved RBUP er 

sertifisert i metoden av Margareth Owen og fikk tillatelse til å trene forfatterne av denne 

studien til å kode filmene ved T2. Ved T1 var det to hovedkodere som hver kodet halvparten 

av materialet og en reliabilitetskoder som kodet 30 opptak, 15 fra hver hovedkoder. 

Forfatterne av den foreliggende artikkelen kodet halve filmmaterialet hver. I tillegg ble 24 

tilfeldig utvalgte filmer benyttet for å sjekke interrater reliabilitet. Koderne både ved T1 

(hovedkoderne) og ved T2 var blinde for hvilke filmer som var reliabilitetssjekker. Det ble 
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gjennomført regelmessige møter med konsensus diskusjoner for å sikre god reliabilitet og for 

å forhindre at koderne skulle divergere i skåringsmetodikk underveis.  

 

2.4.1 Koderenighet 

Intraklasse korrelasjon (single measures) (ICC) ble benyttet for å undersøke interrater 

reliabilitet for alle variablene ved T1 og ved T2. Ved T1 var ICC verdiene som følger: 

Samspillskvalitet/Relasjonskvalitet (r=.86), Sensitivitet/Responsivitet (r=.75), Påtrengende 

stil (r=.76), Underinvolvering (r=.68), Kognitiv stimulering (r=.46), Positiv  

innlevelse (r=.53), Negativ innlevelse (r=.37), barnets Positive humør (r=.63), barnets 

Negative humør (r=.71), barnets Vedvarende oppmerksomhet (r=.64), barnets Engasjering av 

forelderen (r=.48). Ved T2 var ICC verdiene som følger: Samspillskvalitet/Relasjonskvaliet 

(r=.85), Sensitivitet/Responsivitet (r=.96), Påtrengende stil (r=.38), Underinvolvering (r=.84), 

Kognitiv stimulering (r=.78), Positiv innlevelse (r=.90), Negativ innlevelse (r=.95), barnets 

Positive humør (r=.82), barnets Negative humør (r=.92), barnets Vedvarende oppmerksomhet 

(r=.83), barnets Engasjering av forelderen (r=.92). 

 

Variabler med ICC verdier <.50 er blitt utelukket fra videre analyser. Cicchetti (1994)  

beskriver den kliniske signifikansen til intraklasse korrelasjoner for individuelle skalaer i 

området mellom .40-.59 som akseptable (fair), .60-.79 som gode (good) og i området .75-

1.00 som utmerket (excellent). De samme nivåene blir anbefalt også i andre metodeveiledere 

(Cicchetti & Sparrow, 1981; Fleiss, 1981). Variablene Kognitiv stimulering, Negativ 

innlevelse og barnets Engasjering av forelderen ble utelukket på grunn av svak reliabilitet ved 

T1, og Påtrengende foreldrestil ble utelukket på grunn av lav reliabilitet ved T2.  

 

2.5 Samleskårer 

For å redusere antall variabler i analysene og for å kunne fremstille resultatene på en enklest 

mulig måte beregnet vi samleskårer for foreldrevariablene og barnevariablene. Vi valgte å 

bruke de samme variablene som ble brukt i NICHD- studien (NICHD ECCRN, 1999) fordi 

dette er en av de mest anerkjente studiene som har anvendt Tre Bokser prosedyren. I samme 

artikkel argumenteres det også for at disse samleskårene har bedre psykometriske egenskaper 

og bedre validitet enn individuelle skalaer.  
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Samleskåren for omsorgsgivers bidrag i samspillet har vi valgt å kalle Foreldresensitivitet. 

Cronbach´s alpha for Foreldresensitivitet var .92 ved T1 og .97 ved T2. Samleskåren består 

av Sensitivitet, Underinvolvering (reversert) og Positiv innlevelse. NICHD-studien (1999) 

inkluderte i tillegg underskalaen Påtrengende stil, som i vår studie ble utelatt på grunn av 

svak interrater reliabilitet. Vi mener at samleskåren Foreldresensitivitet vil ha en god 

forklaringsverdi selv om vi måtte utelukke faktoren Påtrengende stil. Til støtte for dette er 

faktoranalyser av andre studier på foreldre- barn samspill som tyder på at konstrukter som 

ligner våre mål på Sensitivitet, Underinvolvering (reversert) og Positiv innlevelse har en 

tydelig sammenheng og at det derfor gir mening å slå disse sammen til en samleskåre 

(Barnett, Shanahan, Deng, Haskett, & Cox, 2010; Berlin, Brooks-Gunn, Spiker, & Zaslow, 

1995; Grych & Clark, 1999; Pungello, Iruka, Dotterer, Mills- Koonce, & Reznick, 2009; 

Towe-Goodman et al., 2014) 

 

Samleskåren for barnebidraget har vi valgt å kalle Barnets humør. Samleskåren hadde en 

Cronbach´s alpha på .86 ved T1 og .94 ved T2. Denne samleskåren omfatter Positivt humør 

og Negativt humør (reversert). Disse variablene inngår i barnebidragsfaktoren i NICHD 

ECCRN-studien (1999) sammen med faktoren barnets Engasjering av forelderen. Den siste 

variabelen utelot vi som tidligere nevnt på grunn av svak interrater reliabilitet. En 

faktoranalyse av Bernstein, Harris, Long, Iida, og Hans (2005) kan gi støtte til at 

barnefaktoren Barnets humør likevel kan si noe meningsfylt om barnets bidrag i relasjonen 

med forelderen. I denne faktoranalysen ble variasjon i multikulturelle vurderinger av 

foreldre-barn interaksjoner undersøkt, og det så ut til at variasjonen i barnets bidrag best ble 

forklart av to faktorer. Disse ble kalt Positiv involvering og Negativt emosjonelt uttrykk, og 

handler om det samme som vi har målt i barnets Positive humør og barnets Negative humør 

(Bernstein et al., 2005). 

 

I tillegg til omsorgspersonens og barnets bidrag har vi valgt å ta med den globale variabelen 

Samspillskvalitet, fordi vi også ønsker å se på samspillet som en helhet (Costigan, Cox, & 

Cauce, 2003; Else-Quest, Clark, & Owen, 2011; Gregory & Rimm-Kaufmann, 2008). 

Cronbachs´ alpha for Samspillskvalitet var .92 ved T1 og .92 ved T2. 
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2.6 Samspillsundersøkelsens validitet 

Samspillsskalaene som blir brukt i Tre bokser prosedyren er laget for å representere ulike, 

men relaterte begreper som er ment å beskrive viktige kvaliteter i samspillet mellom barnet 

og omsorgsgiveren (NICHD ECCRN, 1999). Samspillskvalitet målt med Tre bokser 

prosedyren da barnet er 36 måneder har vist seg å være moderat korrelert med 

samspillskvalitet målt med andre lignende metoder. Det kan se ut til at samleskåren for 

foreldrevariablene er mer stabil over tid enn samleskåren for barnevariablene, men at 

sammenhengen mellom disse to samleskårene likevel er moderat til sterk (NICHD ECCRN, 

1999). Det ser også ut til å være signifikante positive korrelasjoner mellom 

foreldresensitivitet målt med Tre Bokser prosedyren og foreldresensitivitet målt ved mer 

naturalistiske observasjonsmetoder i familiers hjem, som for eksempel Home Observation for 

Measurement of the Environment (HOME) (NICHD ECCRN, 1999; Spiker, Ferguson, & 

Brooks-Gunn, 1993). Dette gir en indikasjon på at Tre Bokser prosedyren lykkes i å fange 

opp meningsfulle dimensjoner ved foreldreomsorg i samspill med barnet (NICHD ECCRN, 

1999). Denne måten å vurdere foreldre- barn samspill på har vist seg å være en reliabel 

prediktor for barnets senere sosiale og kognitive utvikling (NICHD ECCRN, 1997, 1998a, 

1998b).  

 

2.7 Statistiske analyser 

Analysene ble gjennomført i flere steg. For å finne svar på om det var en gruppeforskjell 

mellom fostergruppen og sammenligningsgruppen på samspillsvariablene benyttet vi 

uavhengig utvalgs t- test (independent samples t- test). Denne tester hvorvidt det er 

signifikant forskjell på gjennomsnittsskåren på en variabel mellom to grupper (Howitt & 

Cramer, 2008; Pallant, 2010). 

 

For å undersøke om det var signifikante endringer i samspillsvariablene hos noen av 

gruppene fra tidspunkt T1 til T2 brukte vi avhengige utvalgs t- tester (paired samples t-test). 

Avhengige utvalgs t-tester sammenligner gjennomsnittsskåren for et utvalg ved to ulike 

tidspunkt, eller to like grupper ved et tidspunkt, og viser om denne endringen i 

gjennomsnittskåre er signifikant (Howitt & Cramer, 2008). 

 

Vi brukte blandet mellom- innengruppe ANOVA (mixed between-within subjects ANOVA) 

for å finne ut om samspillsvariablene varierte ulikt innad i de to gruppene over tid. Denne 
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variansanalysen kan brukes for å finne ut om det oppstår interaksjonseffekter mellom 

variablene gruppe og tid.   

 

For å undersøke om det er en sammenheng mellom samspillsvariablene og alder ved 

plassering, antall plasseringer eller årsak til plassering brukte vi Pearsons korrelasjon.   

 

Hypotesene ble undersøkt ved hjelp av kvantitative analyser og statistikkprogrammet IBM 

SPSS versjon 22 ble benyttet. Signifikansnivået er satt til .05 og konfidensintervallet er 95 %.  

Kvantitative data blir uttrykt ved gruppestørrelse på delutvalg (n), gjennomsnitt (M), 

standardavvik (SD) og signifikans (p-verdi).  

 

2.7.1 Missing data 

Datasettet med skårernes samspillsvurderinger er komplett både ved begge måletidspunkt, og 

informasjonen om barnas plasseringsforløp er også komplett. 
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3 Resultater 
Studien hadde som mål å undersøke om det var kvalitative forskjeller mellom samspill hos 

fosterbarn og deres foreldre og andre barn med sine foreldre, og om dette endret seg over tid. 

Ved T1 var gjennomsnittsnivået på den globale samspillsvariabelen Samspillskvalitet hos FB 

3,23 (SD: .94) og gjennomsnittsnivået på samme mål for SB 3,96 (SD: .77). Ved T2 var 

gjennomsnittsnivået på Samspillskvalitet for FB 3,61 (SD: .62) og hos SB var nivået 3,92 

(SD: .52). Ettersom variablene ble vurdert på en skala fra en til fem ser vi altså at 

gjennomsnittsskårene ved alle tidspunkt ligger noe over gjennomsnittet. Den samme 

tendensen til at gruppene ved begge tidspunkt skårer over gjennomsnittet finner vi igjen på 

samtlige samspillsvariabler (Se tabell 3.1).    

 

3.1.1 Gruppeforskjeller mellom fosterbarn og sammenligningsbarn 

Som vist i tabell 3.1 ble fosterbarnas omsorgsgivere vurdert å ha signifikant lavere grad av 

Foreldresensitivitet enn sammenligningsgruppen både ved T1 og T2 (p≤.040). På variabelen 

Barnets humør skårer FB signifikant svakere enn SB (p<.000). Ved T2 var det ingen 

signifikante gruppeforskjeller på denne variabelen. FB skåret signifikant lavere på 

Samspillskvalitet både ved T1 og T2 sammenlignet med SB (p≤.012). Altså er gruppene FB 

og SB signifikant forskjellige på variablene Foreldresensitivitet og Samspillskvalitet ved 

begge tidspunkt, men på Barnets humør var gruppene bare signifikant forskjellige ved T1.  
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Tabell 3.1  

Gruppeforskjeller mellom Fosterbarn og Sammenligningsbarn 

 Gruppetilhørighet N M (SD) p-verdi 

Foreldresensitivitet 

T1 

FB 

SB 

60 

42 

3.48 (.92) 

4.01 (.62) 

.002** 

Foreldresensitivitet 

T2 

FB 

SB 

55 

40 

3.81 (.64) 

4.06 (.49) 

.040* 

Barnets humør 

T1 

FB 

SB 

60 

42 

3.03 (.71) 

3.57 (.61) 

.000** 

Barnets humør 

T2 

FB 

SB 

55 

40 

3.80 (.68) 

3.87 (.53) 

.593 

Samspillskvalitet 

T1 

FB 

SB 

60 

42 

3.23 (.94) 

3.96 (.77) 

.000** 

Samspillskvalitet  

T2 

FB 

SB 

55 

40 

3.61 (.62) 

3.92 (.52) 

.012* 

* p<.05 **p<.01 

 

3.1.2 Endring over tid 

Som vist i tabell 3.2 skåret foreldrene i både fosterbarnsgruppen og sammenligningsgruppen 

signifikant bedre på Foreldresensitivitet ved T2 sammenlignet med T1 (p≤.003).  

Hos FB viste det seg å være signifikante positive endinger fra T1 til T2 på alle 

samspillsvariabler: Foreldresensitivitet (p=.000), Barnets humør (p=.003), Samspillskvalitet 

(p=.003). Hos SB var det en signifikant økning fra T1 til T2 på variabelen Foreldresensitivitet 

(p=.003). Variablene Barnets humør og Samspillskvalitet hadde ingen signifikante endringer 

hos SB.  

 

Altså ser vi at FB har en signifikant økning over tid på alle samspillsvariablene, mens SB 

bare har en signifikant endring over tid på variabelen Foreldresensitivitet, også denne i 

positiv retning.  
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Tabell 3.2 

Endringer i samspillsvariablene over tid hos Fosterbarn og Sammenligningsbarn 

  FB   SB  

 T1  T2   T1 T2   

 M (SD) M (SD) p-verdi M (SD) M (SD) p-verdi 

Foreldresensitivitet 3.45 (.92) 3.81 (.64) .000** 4.02 (.61) 4.06 (.49) .003** 

Barnets humør 3.00 (.70) 3.80 (.69) .003** 3.56 (.60) 3.87 (.53) .661 

Samspillskvalitet 3.21 (.94) 3.61 (.62) .003** 3.93 (.77) 3.92 (.52) .945 

**p<.01 

 

3.2 Interaksjonseffekter 

En interaksjonseffekt betyr at gruppene endrer seg signifikant forskjellig fra hverandre fra T1 

til T2.  

Variabelen Foreldresensitivitet hadde en signifikant interaksjonseffekt av tid*gruppe 

(p=.046). Figur 3.1 viser en grafisk fremstilling av gruppenes endringsrate på variabelen 

Foreldresensitivitet. Fra denne figuren ser vi at omsorgsgiverne i begge gruppene viste 

høyere grad av Foreldresensitivitet ved T2, men at fosterforeldrenes endringsrate er brattere 

enn sammenligningsforeldrene. Dette betyr at selv om begge gruppene øker signifikant i 

Foreldresensitivitet fra T1 til T2, så øker fosterforeldrene signifikant mer enn 

sammenligningsforeldrene på denne variabelen.   

  

På variabelen Barnets humør var det også en signifikant interaksjonseffekt av tid*gruppe 

(p=.007). Figur 3.2 viser at begge gruppene endrer seg i positiv retning over tid, men at FB 

økte mer fra T1 til T2 sammenlignet med SB. Som tidligere beskrevet under endringer over 

tid, hadde FB en signifikant økning over tid på variabelen Barnets humør, mens SB hadde 

ikke en signifikant økning. Det er kanskje heller ikke så overraskende at FB økning i Barnets 

humør over tid har en signifikant ulik endringskurve fra SB. 

 

På variabelen Samspillskvalitet var det en signifikant interaksjonseffekt av tid*gruppe 

(p=.029). Figur 3.3 viser at FB endringsrate i Samspillskvalitet fra T1 til T2 er brattere enn 

SB endringsrate i samme periode. På samme måte som ved variabelen Barnets humør, var det 

også på denne variabelen kun en signifikant endring over tid hos FB, og ikke hos SB. Derfor 
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er det heller ikke så overraskende at FB økning i Samspillskvalitet over tid har en signifikant 

ulik endringskurve fra SB ikke signifikante endring over tid.   

 

Alt i alt fant vi en signifikant interaksjonseffekt av tid*gruppe på alle tre samspillsvariablene, 

der FB hadde en sterkere positiv vekst over tid i forhold til SB. 

 

Figur 3.1 

Endring i Foreldresensitivitet 
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Figur 3.2  

Endring i Barnets humør 
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Figur 3.3 

Endring i Samspillskvalitet 

 
 

 

3.3 Fosterbarnas samspillsvariabler og tidlige erfaringer 

Vi brukte Pearsons korrelasjon for å undersøke om det var noen sammenheng mellom 

samspillsvariablene og omstendigheter ved fosterbarnas plasseringshistorikk. Resultatene er 

fremstilt i tabell 3.1. Vi fant ingen signifikante sammenhenger mellom samspillsvariablene 

og alder ved første plassering, alder når barnet flyttet til nåværende fosterhjem og antall 

plasseringer (p=≥.05).  
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Tabell 3.1 

Korrelasjon mellom samspillsvariablene og faktorer ved Fosterbarnas plassering 

 Alder første 

flytting 

Alder flyttet til 

nåværende 

fosterhjem 

Antall plasseringer 

Foreldresensitivitet 

T1  

Pearsons korrelasjon 

p-verdi 

 

 

 

.018 

.091 

 

 

.022 

.866 

 

 

-.163 

.212 

Foreldresensitivitet 

T2 

Pearsons korrelasjon 

p-verdi 

 

 

-.256 

.059 

 

 

-.204 

.136 

 

 

-.179 

.191 

Barnets humør  

T1 

Pearsons korrelasjon 

p-verdi 

 

 

 

.042 

.751 

 

 

.020 

.880 

 

 

.007 

.959 

Barnets humør 

T2 

Pearsons korrelasjon 

p-verdi 

 

 

-.081 

.554 

 

 

.019 

.888 

 

 

.116 

.401 

Samspillskvalitet  

T1 

Pearsons korrelasjon 

p-verdi 

 

 

 

-.018 

.893 

 

 

.011 

.934 

 

 

-.078 

.555 

Samspillskvalitet 

T2 

Pearsons korrelasjon 

p-verdi 

 

 

-.123 

.376 

 

 

-.054 

.696 

 

 

-.074 

.596 
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4 Diskusjon 
 

4.1 Gruppeforskjeller i samspillsvariablene 

Hypotese 1: Vi forventer at fosterbarna vil uttrykke mer negative følelser enn 

sammenligningsbarna, og at fosterforeldrene derfor vil vise mindre nærende og synkron 

omsorg, slik at samspillet hos fosterfamiliene vil være av dårligere kvalitet enn hos 

sammenligningsfamiliene. 

 

I denne studien fant vi en signifikant forskjell på mellom gruppene på omsorgsgivers 

sensitivitet, der fosterforeldrene skåret mindre sensitivt enn sammenligningsforeldrene. På 

første måletidspunkt skåret fosterforeldrene mer enn ett halvt poeng lavere enn 

sammenligningsgruppen på en fem- punkts skala. Dette var i tråd med våre empirisk baserte 

antagelser om at fosterforeldrene kunne ha større vansker med å opptre sensitivt ovenfor 

fosterbarna og tilby nærende omsorg og synkronitet (Stovall- McClough & Dozier, 2004). En 

mulig årsak til denne gruppeforskjellen kan være at fosterbarnas eventuelle uhensiktsmessige 

samhandlingsstrategier i kombinasjon med mulige biologiske sårbarheter kan gjøre det 

utfordrende for fosterforeldrene å forstå barnas behov og signaler i samspillet (Stovall- 

McClough & Dozier, 2004). 

 

Ved første måletidspunkt hadde fosterforeldrene hatt mindre tid sammen med barna og 

fosterfamiliene hadde derfor ikke hatt like lang tid til å bli kjent og å etablere en sensitiv 

samspillsform som ved andre måletidspunkt. Fosterfamilier kan ha behov for tid for å få 

etablert en gjensidig og sensitiv samspillsform (Lehmann et al., 2013; Smyke et al., 2009; 

Smyke et al., 2010; Stovall- McClough & Dozier, 2004) Statistikk fra SSB viser oss at det er 

en større andel av fosterbarna som plasseres i ordinære fosterfamilier enn i fosterhjem hos 

slekt og i nære nettverk (Statistisk Sentral Byrå, 2015a, 2015b). Dette betyr at fosterbarna 

flytter til helt nye omsorgsgivere som de må lære å kjenne. En støtte for at fosterdyader har 

behov for mer tid til å etablere en sensitiv og positiv relasjon er at vi fant en reduksjon i 

forskjellene mellom gruppene ved andre måletidspunkt, der fosterforeldrene i større grad 

nærmet seg sammenligningsforeldrene. I tillegg til effekten av tid kan det tenkes at den 

positive samspillsendringen kan skyldes at fosterforeldrene hadde lært å tolke barnas signaler 

på en bedre måte slik at de kunne respondere mer sensitivt ovenfor barnas behov (Whelan & 
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Marvin, 2012). Foreldresensitiviteten hos fosterforeldrene hadde dessuten en brattere 

stigningskurve enn sammenligningsforeldrene, og dersom økningen hadde fortsatt på samme 

måte ville de to gruppene ved et senere tidspunkt konvergert. For å besvare spørsmålet om 

det faktisk er slik at gruppeforskjellene over tid ville blitt visket ut er det behov for ytterligere 

longitudinell forskning.   

 

Ved første måletidspunkt fant vi en gruppeforskjell på variabelen Barnets humør, der 

fosterbarna skåret signifikant lavere enn sammenligningsbarna. Ved neste måletidspunkt var 

denne gruppeforskjellen forsvunnet. En måte å forstå dette på kan være at den positive 

endringen vi fant i Foreldresensitivitet har hatt en positiv effekt på barnas måter å være med 

andre på. Fosterforeldrenes nærende og synkrone omsorg kan ha hjulpet barna med å regulere 

både positive og negative følelser i samspillet med omsorgsgiveren (Ainsworth et al., 1978; 

Dozier et al., 2013; Mæhle, 2011; Stern, 2010). Dette er i tråd med den transaksjonelle 

forståelsen med at bidrag fra barn og omsorgsgivere virker dynamisk sammen, og kan over 

tid gi positiv endring hos begge parter dersom det skjer en positiv endring hos en av partene 

(Sameroff, 2009; Smith, 2010).  

 

 Med utgangspunkt i de diskuterte gruppeforskjellene i Foreldresensitivitet og Barnets humør 

fant vi ikke overraskende også en gruppeforskjell på variabelen Samspillskvalitet. 

Fosterdyadene skåret svakere på Samspillskvalitet ved både første og andre måletidspunkt. 

Det er verdt å bemerke at det er en observerbar bevegelse i retning av en mindre forskjell 

mellom gruppene som man kan se ut ifra at gjennomsnittsskårene nærmer seg hverandre, 

altså at gruppeforskjellene minsker. Denne bevegelsen over tid er den samme som i de to 

andre samspillsvariablene Foreldresensitivitet og Barnets humør. Dette er i tråd med 

forskning som viser at fosterfamilier kan forme positive relasjoner dersom fosterforeldrene 

gir en sensitiv omsorg (Dozier & Bick, 2007; Stovall- McClough & Dozier, 2004; Jacobsen, 

2009, 2010). 

 

4.2 Endring over tid 

Hypotese 2: Vi forventer at samspillskvaliteten i fostergruppen vil bedres over tid, men at 

fostergruppen ikke nødvendigvis vil komme opp til samme nivå som sammenligningsgruppen 

på grunn av de vanskelige erfaringene barna har med seg.  
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Det er interessant å se på hvordan sammenhenger eller mangel på sammenhenger arter seg 

over tid, for å undersøke potensialet for endring. Hos fostergruppen fant vi en signifikant 

endring over tid i positiv retning på alle tre samspillsvariablene. I sammenligningsgruppen 

var det en signifikant endring over tid i positiv retning på faktoren Foreldresensitivitet, men 

ikke på de to andre faktorene Barnets humør og Interaksjonskvalitet.  

 

Fostergruppen endret seg altså på flere samspillsvariabler i mellom måletidspunktene enn 

sammenligningsgruppen. Vi hadde forventet at fostergruppen ville ha et vanskeligere 

utgangspunkt ved første måletidspunkt i form av at barnet uttrykte mer negative følelser og 

fosterforeldrene viste mindre nærende og synkron omsorg. Med dette utgangspunktet var 

våre antakelser at fosterfamiliene med de negative bidragene fra fosterforeldrene og 

fosterbarna kunne virke sammen og skape negative samspill. En slik transaksjonell forståelse 

av utviklingen av samspillet blir beskrevet av Smith og Ulvund (1991) som snøballeffekter, 

der bidragene fra begge parter virker sammen på en synergisk måte og forsterker effektene 

hos hverandre. Den forventede negative samspillstendensen ved første måletidspunkt kunne 

ha ført til negative forventinger hos begge parter, og som videre kunne ha bidratt til 

opprettholdelse eller forverring av vanskene. Dersom barn med begynnende skjevutvikling 

samspiller med lite sensitive omsorgsgivere som ignorerer dets psykologiske behov, vil 

samhandlingen kunne føres inn på en mindre gunstig utviklingsvei eller negativ spiral (Smith, 

2010).  

 

Mange faktorer kan ha virket inn for å skape den positive endringen i fosterfamilienes 

samspill, men basert på sensitivitetslitteraturen fremstår fosterforeldrenes nærende og 

synkrone omsorg som en god kandidat for å støtte barnets positive utvikling (Dozier et al., 

2013; Hofer, 2006; Sameroff, 2009; Smith, 2010). Ettersom vi fant en positiv 

samspillsutvikling over tid, kan det tenkes at fosterforeldrene klarte å gi fosterbarna en 

terapeutisk omsorg, altså en spesielt sensitiv omsorg tilpasset barnas behov (Dozier & Bick, 

2007; Jacobsen, 2009; Stovall-McClough & Dozier, 2004;). Det vil være nødvendig med 

videre studier for å undersøke om det er et kausalt forhold fra sensitiv foreldreomsorg til et 

positivt samspill i fosterfamilier.   

 

Med utgangspunkt i den transaksjonelle forståelsen (Sameroff, 2009) forventet vi en positiv 

endring over tid også i sammenligningsgruppen på alle samspillsvariabler. Dette var basert på 

forventningen om at denne gruppen ville ha samspillskvalitet i normalområde som 
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utgangspunkt, og fordi denne gruppen har hatt stabile omsorgsforhold uten brudd. I denne 

gruppen fant vi bare en positiv endring på faktoren Foreldresensitivitet, ikke på Barnets 

humør eller Samspillskvalitet. En mulig forklaring kan være at det faktisk ikke forekom noen 

positiv endring over tid på disse variablene i denne gruppen. Menneskelig samhandling vil 

aldri bli perfekt (Stern, 2010), men snarere være preget av kontinuerlige brudd og 

reparasjoner (Tronick, Bruschweiler-stern, Harrison, Lyons-ruth, Morgan, Nahum, Sander, & 

Stern, 1998). I disse samspillene som allerede ved første måletidspunkt skåret godt over 

metodens gjennomsnitt, vil det kanskje ikke være naturlig å forvente ytterligere forbedring. 

Da man likevel fant en forbedring i Foreldresensitivitetsskåren hos denne gruppen, ville man 

i tråd med den transaksjonelle forståelsen (Sameroff, 2009; Smith, 2010) også forventet en 

komplementær forbedring i barnets emosjonsregulering.  

 

En annen mulighet er at karakteristikker ved måleinstrumentet ikke var sensitivt nok til å 

fange opp små positive endringer på en gruppe som allerede ved første måletidspunkt skåret 

godt over gjennomsnittet. I sammenligningsgruppen ble det gitt en overvekt av 

samspillsskåren fire på en fem- punkts skala, og nærmere inspeksjon av råskårene viste oss at 

svært få samspill ble skåret med verdien fem. Det er mulig at tendensen til å gi skåren fire 

kan komme fra strenge krav i skåringsmanualens beskrivelser eller skårernes egne 

forestillinger. Det er derfor mulig at noen samspill som ble gitt skåren fire i virkeligheten har 

hatt en positiv endring som ikke er blitt fanget opp på grunn av strenge kriterier for å oppnå 

en fem- skåre. Dersom dette er tilfellet, kan det se ut til at karakteristikker ved  

måleinstrumentet fører til en takeffekt hos grupper som i utgangspunktet er godt fungerende. 

Takeffekter påvirker datamaterialet ved å begrense datamaterialets variasjon (Bordens & 

Abbott, 2008). 

 

Da vi sammenlignet de to gruppenes endringsrate, fant vi en signifikant interaksjonseffekt 

mellom tid og gruppe på alle tre samspillsvariabler. Det betyr at de to gruppene endrer seg på 

ulik måte over tid. Ut fra gjennomsnittsskårene kan vi se at fostergruppen har endret seg med 

en brattere stigningskurve enn sammenligningsgruppen, altså har fostergruppen hatt en 

sterkere forbedring i samspillet mellom barnet og omsorgsgiveren.    

 

Den positive endringen i samspillet mellom fosterbarna og fosterforeldrene er i 

overenstemmelse med forskningen (inkludert forskning på tilknytning) som tyder på at 

fosterfamilier har mulighet til å utvikle positive relasjoner, men at de trenger lengre tid på å 
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skape positive samspillsmønstre (Pace, Zavattini, & D'Alessio, 2012; Stovall- McClough & 

Dozier, 2000; Stovall- McClough & Dozier, 2004). I vårt utvalg kan det tyde på at 

fosterforeldrene over tid lærte seg å være mer sensitive ovenfor barnas behov. Vi fant at både 

Foreldresensitivitet og barnas evne til å regulere følelser i samspillet med den voksne endret 

seg i større grad hos fosterfamiliene enn hos sammenligningsfamiliene. Denne positive 

bevegelsen i fosterfamiliene kan ha påvirket kvaliteten på interaksjonen slik at samspillet fikk 

høyere kvalitet over tid. Omsorgsgivernes sensitive omsorg kan ha gitt barna positive 

samspillserfaringer som kan ha påvirket barnas indre representasjoner og dermed 

forventinger til samspill, slik at de kan ha fått et utvidet handlingsrom som kan ha inneholdt 

mer hensiktsmessige måter å samhandle med omsorgsgiverne på (Bernard et al., 2013; 

Dozier et al., 2013; Stern, 2010; Stovall- McClough & Dozier, 2004). Dette er forenlig med 

den transaksjonelle forståelsen om at endringer kan skapes gjennom positive transaksjonelle 

påvirkninger og at nye relasjoner kan gi nye muligheter (Grette, 2009; Smith, 2010). 

 

Den positive endringen på alle tre samspillsvariablene hos fostergruppen skaper optimisme 

rundt fosterbarns muligheter til å relatere seg til sine nye omsorgsgivere på en hensiktsmessig 

og utviklingsfremmende måte. Målet med en omsorgsplassering er som tidligere nevnt å 

legge til rette for normativ utvikling hos barnet. Sensitive omsorgsgivere som gir nærende og 

synkron omsorg er en viktig fremmende faktor for utfallsmål som trygg tilknytning, kognitiv 

utvikling og skoleprestasjoner (Ainsworth et al., 1978; Dubois-Comtois, Cyr, & Moss, 2011; 

Whipple, Bernier, & Mageau, 2011). Ettersom vi antar at et positivt samspill vil være med på 

å fremme barnets utvikling på disse områdene er det oppløftende at man finner signifikante 

endringer selv om tiden mellom målingene er på bare ett år.  

 

4.2.1 Betydningen av omstendigheter ved plasseringen 

Hypotese 3: Vi forventer at tre ulike faktorer vil påvirke samspillet i fosterfamiliene i negativ 

retning ved begge måletidspunkt; alder ved første plassering i fosterhjem, alder ved endelig 

plassering i nåværende fosterhjem og antall fosterhjemsplasseringer. 

 

En av hensiktene ved den foreliggende studien var å undersøke om omstendighetene ved 

plassering ville påvirke samspillskvaliteten hos deltakerne i vårt utvalg. I våre analyser fant 

vi ingen signifikante korrelasjoner mellom de ulike omstendighetene rundt barnets plassering 

og samspillsvariablene.  
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Tidligere forskning har vist en sammenheng mellom antall plasseringer i fosterhjem og lavere 

foreldresensitivitet og samspillskvalitet (Holtan et al., 2013; Newton et al., 2000; Oosterman 

et al., 2007), men en slik sammenheng kom ikke frem i dette utvalget. Basert på det vi vet om 

sensitivitet hos fosterforeldre kan man tenke seg at fosterbarna i det foreliggende utvalget har 

opplevd sensitive omsorgspersoner som klarte å formidle en synkron og nærende omsorg i 

samspillet med barna. Til støtte for dette ser vi at fosterforeldrene skåret 3.48 på en fem-

punkts skala på faktoren Foreldresensitivitet ved første måletidspunkt og 3.81 ved andre 

måletidspunkt. En sensitiv omsorg kan ha bidratt til å minimere eventuelle negative 

påvirkninger av tidligere omsorgsbytter (Pearce & Pezzot-Pearce, 2001). En annen mulig 

forklaring kan være at de barna som hadde flere omsorgsplasseringer også i de tidligere 

fosterhjemmene opplevde sensitive fosterforeldre som gav synkron og nærende omsorg. 

Fosterhjemsordningen i Norge omfatter bruk av beredskapshjem som har kunnskap og 

erfaring med omsorg for barn som har opplevd ulike former for omsorgssvikt (Baugerud et 

al., 2008; BUFDIR, 2015c; Jacobsen, 2014). Når barn får positive relasjonserfaringer kan det 

hjelpe dem med å samhandle på en mer hensiktsmessig måte i nye omsorgsrelasjoner 

(Sameroff, 2009; Smith, 2008), som for eksempel når de flytter i fosterhjem. I Norge må alle 

som skal bli fosterforeldre gjennomføre et opplæringsprogram ved navn PRIDE (Parent 

Resources for Information, Development and Education). Temaene i PRIDE-programmet 

skal hjelpe fosterforeldre å forberede seg på de mulige utfordringene som de kan møte 

(BUFDIR, 2015b). Dette kan bidra til at fosterforeldrene blir bedre forberedt og har større 

mulighet til å gi trygg og sensitiv omsorg.  

 

I den foreliggende studien fremkom det heller ingen sammenheng mellom barnets alder da 

det ble plassert i nåværende fosterhjem og samspillsvariablene. Ulike teoretikere har pekt på 

sensitive perioder for å utvikle trygge relasjonsbånd til voksne. Som tidligere beskrevet viser 

studier at jo tidligere barnet skifter omsorgspersoner, dess bedre muligheter har barnet til å 

komme inn på en positiv utviklingsvei (Smith et al., 2001; Smyke et al., 2009; Smyke et al., 

2010). Dette viser at barn har mulighet til å motvirke effektene av omsorgssvikt dersom de 

blir plassert i mer utviklingsfremmende miljøer (Belsky, 2005; Belsky et al., 2007; Pluess & 

Belsky, 2010). Det er viktig å understreke at denne reverseringen er avhengig av at barnet 

kommer i omgivelser som kan tilby sensitiv omsorg før det kan være for sent (Smith, 2010; 

Smyke et al., 2009; Smyke et al., 2010). Jacobsen (2014) viste at barna i det aktuelle utvalget 

hadde fortrinnsvis trygg tilknytning til sine fosterforeldre både ved 24 og 36 måneders alder 
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(Jacobsen, 2014). Det fremstilles som en mulighet av Jacobsen (2014) at fosterbarna i denne 

studien viser så positive relasjonsmåter fordi de ble plassert i en tidlig alder. En mulig 

forklaring på at vi ikke fant den forventede korrelasjonen mellom alder ved plassering og de 

ulike samspillsvariablene er nettopp fordi barna ble plassert så tidlig. Alle fosterbarna ble 

plassert i det nåværende fosterhjemmet før 24 måneders alder, og i gjennomsnitt godt før de 

fylte 12 måneder. Ettersom det vi kjenner til ikke foreligger studier av effekten av tidlig 

plassering på samspill i seg selv, kan det være hensiktmessig å benytte 

tilknytningslitteraturen. Studiens manglende funn av sammenheng mellom alder ved 

plassering og samspill er i overensstemmelse med tilknytningsforskningen. Flere studier har 

vist at barn kan knytte trygge relasjoner til voksne dersom de blir plassert i ung alder, slik 

tilfellet er i det aktuelle studiet (Dozier et al., 2001; Smith et al., 2001; Smyke et al., 2009; 

Smyke et al., 2010). En mulig årsak til at det er fordelaktig å plassere barna i ung alder, er 

fordi det sannsynligvis reduserer barnas møte med mangelfull omsorg. Slik vi har beskrevet 

tidligere kan den mangelfulle omsorgen virke skadelig på barnets hjerneutvikling og måter å 

være med andre på (Schore, 1994). På den andre siden vil de barna som plasseres tidlig også 

få mer tid med nærende og synkron omsorg som hjelper barna å utvikle positive indre 

representasjoner av samspill. Dette er i tråd med teorien om at sensitiv foreldreomsorg er en 

beskyttelsesfaktor for normalutvikling hos barnet og på båndet mellom barnet og 

omsorgsgiver (Bowlby, 1969/1997; Powell et al., 2015; Smith, 2008; Stern, 2010; Whipple et 

al., 2011). 

 

Oppsummert kan vi si at i denne studien og i dette utvalget fant støtte for at fosterbarn som 

kommer tidlig i en god omsorgssituasjon kan forme positive samspillsrelasjoner på tross av 

de vanskelige omsorgserfaringene de kanskje har opplevd før de kom i fosterhjem.  

 

4.3 Metodebegrensninger 

Det er viktig å være klar over studiens begrensninger som alltid vil følge som en konsekvens 

av de metodene man velger ut for å besvare de aktuelle hypotesene. Vi vil samle diskusjonen 

om den aktuelle studiens begrensninger under to tema. Det første handler om metodens 

reliabilitet, altså i hvilken grad samspillsmålets utfall er et pålitelig (Bordens & Abbott, 2008). 

Det andre temaet handler om metodens validitet, altså i hvilken grad samspillsmålet har målt 

hva det er ment å måle (Bordens & Abbott, 2008).  
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4.3.1 Reliabilitet 

Nedenfor vil vi presentere ulike momenter som belyser de viktigste utfordringene vi har hatt 

med metodens reliabilitet. 

  

Ved vurdering av den aktuelle studiens interrater reliabilitet ble det klart at mange av de 

individuelle variablene hadde for svak reliabilitet til å kunne brukes i de videre analysene. 

Variabler med en reliabilitets korrelasjon r<.50 ble som nevnt tidligere utelukket fra videre 

analyser. De fleste variablene som ble brukt i analysene lå i området som ble beskrevet som 

utmerket (excellent) klinisk signifikans, men vi brukte også tre variabler fra området 

beskrevet som god (good) klinisk signifikans, og en variabel fra området som blir beskrevet 

som akseptabel (fair) klinisk signifikans (Cicchetti, 1994; Cicchetti & Sparrow, 1981; Fleiss, 

1981). Vi valgte å sette et lavere eksklusjons kriterium enn hva som blir gjort i andre studier 

med Tre Bokser prosedyren som oppgir den nedre grensen for interrater korrelasjon. Ravn et 

al. (2011) og Azak og Raeder (2013) oppgir den nedre grensen for interrater ICC <.70. Vi 

valgte å sette et lavere eksklusjonskriterium for å få muligheten til å forme en samleskåre for 

Foreldresensitivitet og for Barnets bidrag i relasjonen som var mest mulig lik samleskårene i 

NICHD ECCRN (1999) og andre lignende undersøkelser. Noen studier på samspill og 

foreldresensitivitet oppgir ikke verdier for interrater korrelasjon, men skriver bare at skårerne 

måtte oppnå en viss prosent enighet etter opplæring, og at man undersøkte koderenigheten 

fortløpende i kodeprosessen (Bernstein et al., 2005; Bocknek, Brophy-herb, & Banerjee, 

2009; Gregory & Rimm-Kaufmann, 2008; Martin et al., 2007). Andre studier som bruker Tre 

Bokser prosedyren eller lignende metoder for å måle samspillskvalitet eller 

foreldresensitivitet har valgt å bare oppgi interrater korrelasjoner på samleskårene, men ikke 

på de individuelle variablene (Berlin et al., 1995; Burchinal, Vernon-Feagans, Cox, & Key 

Family Life Project Investigators, 2008; Costigan et al., 2003; NICHD ECCRN, 1997, 1998a, 

1998b, 1999; Towe-Goodman et al., 2014). Når man slår sammen individuelle variabler til en 

samleskåre, vil reliabiliteten til den samlede skåren alltid bli større enn reliabiliteten til de 

individuelle skalaene (forutsatt at reliabiliteten til de individuelle skalaene er positive) 

(Shrout & Fleiss, 1997). Vi har derfor valgt å oppgi de individuelle interrater korrelasjonene 

fordi vi mener at dette gir leseren et bedre inntrykk av målets virkelige reliabilitet, slik det 

ofte blir gjort i forskning på samspill og foreldresensitivitet (Azak & Raeder, 2013; Barnett et 

al., 2010; Chaudhuri, Easterbrooks, & Davis, 2009; Dyer, Owen, & Caughy, 2014; Goodman, 

Aber, Berlin, & Brooks-Gunn, 1998; Grych & Clark, 1999; Owen et al., 2013; Pungello et al., 



 42 

2009; Ravn et al., 2011; Spiker et al., 1993; Whiteside-Mansell, Bradley, Owen, Randolph, & 

Cauce, 2003).Vi gjorde altså denne vurderingen ved å redusere den indre reliabiliteten i form 

av å inkludere noen variabler som ikke oppnådde optimal interkoder reliabilitet. Ved å gjøre 

dette fikk vi mulighet til å inkludere de samme variablene i samleskårene som i NICHD 

ECCRN-studiet (1999) og andre lignende studier av samspill. Dette øker den aktuelle 

studiens ytre validitet fordi det gjør det mulig å sammenligne resultatene med andre studier 

som måler samspillskvalitet, som igjen er vist å predikere viktige utfall i barnets liv (NICHD 

ECCRN, 1997, 1998a, 1998b).  

 

En av utfordringene for å oppnå god interkoder reliabilitet var det som vi oppfattet som 

tvetydigheter i skåringsmanualen. Underveis i kodeprosessen opplevde forfatterne at noen av 

manualens beskrivelser ikke var gjensidig utelukkende. Dette gav rom for skåringsuenigheter, 

som er en trussel mot koderenigheten. Disse tvetydighetene ble løst ved omstendelige 

diskusjoner mellom skårerne og skåringsveileder Heidi Jacobsen. Ettersom hun også ledet 

skåringsarbeidet for koderne ved T1 kan vi anta at også disse koderne fikk lik veiledning. Det 

er mulig at de økte samspillsskårene ved andre måletidspunkt skyldes et skåringsbias, der 

forfatterne som skåret ved andre måletidspunkt hadde en tendens til å gi høyere 

samspillsskårer enn skårerne ved første måletidspunkt. Dersom det hadde vært tilfellet skulle 

man også ha forventet en forbedring av alle skårene i sammenligningsgruppen, noe som ikke 

var tilfelle.  

 

En annen utfordring med å oppnå tilstrekkelig interrater reliabilitet med denne prosedyren var 

at noen typer atferd forekom så sjeldent at det ikke skapte tilstrekkelig variasjon. Dette var 

for eksempel tilfellet med foreldrefaktoren Negativ innlevelse. Dette førte til at faktoren 

måtte utelukkes fra analysene på grunn av svak reliabilitet.  

 

Det er også en mulighet for de omsorgsgiverne som ikke vurderte seg selv som gode 

omsorgspersoner takket nei til å delta i undersøkelsen (Fonagy, 1998). Muligheten for at de 

som sier ja til å delta i en studie ikke skal ha de samme egenskapene som hos resten av 

populasjonen den skal representere, kalles frivillighets bias (Bordens & Abbott, 2008). Ett 

tiltak som kan gjøres for å redusere frivillighets bias er for eksempel å bruke noen som 

kjenner de potensielle deltakerne fra før foreta rekrutteringen (Bordens & Abbott, 2008). I 

dette studiet brukte man barnevernets kontakter til å rekruttere fosterfamiliene og 

barnehageansatte til å rekruttere sammenligningsfamiliene (Jacobsen, 2014).  
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Ved andre måletidspunkt var det et frafall på fire fosterfamilier (av 60 i utgangspunktet) og to 

sammenligningsfamilier (av 42 i utgangspunktet). På samme måte som at det ikke 

nødvendigvis er tilfeldig hvem som sier ja til å bli med i en undersøkelse, kan det også tenkes 

at det ikke er tilfeldig hvilke deltakere som falt fra studiet fra det første til det andre 

måletidspunktet. Det er for eksempel en mulighet for at det var de familiene som opplevde 

størst vansker i samspillet ved det første måletidspunktet, som valgte å ikke bli med videre i 

studien. Dersom dette er tilfellet er det en mulighet at den positive samspillsendringen vi har 

funnet over tid kan skyldes at de familiene med det vanskeligste samspillet ikke ønsket å 

delta ved andre måletidspunkt. Ved nærmere inspeksjon av råmaterialet viste at 

gjennomsnittlig global samspillskvalitet hos de seks familiene som hadde falt vekk fra studiet 

til andre måletidspunkt var på 3.64. Dette er faktisk høyere enn den gjennomsnittlige 

samspillsskåren hos det resterende utvalget som var på 3.57 ved første måletidspunkt. Dette 

tyder på at den positive endringen over tid i gruppene i denne studien ikke skyldes at de 

familiene med vanskeligst samspill valgte å ikke delta ved andre måletidspunkt.  

 

Cronbachs alpha for de ulike samleskårene lå på mellom .86-.97 på de ulike tidspunktene, 

som tyder på at variablene har en høy indre konsistens (Pallant, 2010). Dette er i tråd med 

funn fra andre studier som har brukt Tre Bokser metoden til å måle samspillskvalitet (for 

eksempel Barnett et al, 2010; NICHD ECCRN, 1997, 1998a, 1998b, 1999; Owen et al, 2013).   

 

4.3.2 Validitet 

Det finnes flere måter å definere og måle samspill og sensitivitet på enn den som brukes i Tre 

Bokser prosedyren. For eksempel fant Dyer, Owen, & Caughy (2014) i en studie av 

foreldrestiler hos ulike minoritetsgrupper i USA at det virket positivt hos Afro- amerikanske 

barns skoleprestasjoner hvis moren hadde en mer styrende (directive) foreldrestil. I Tre 

bokser prosedyren blir denne foreldrestilen vurdert som påtrengende (en variabel som ble 

utelukket på grunn av svak reliabilitet) og hadde påvirket sensitivitetsskåren negativt. Det er 

mulig at metoden ikke klarer å representere alle viktige aspekter av den daglige 

samhandlingen mellom barna og omsorgsgiverne.  

 

Andre mulige begrensninger ved Tre bokser prosedyren er at den undersøker foreldre- barn 

samspill i en relativt kort periode (15 minutter), og i en lekesituasjon. Det er mulig at en 
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forlenget observasjonstid i en mer naturalistisk setting i noen tilfeller kan føre til en litt annen 

vurdering av samspillet enn de man finner i kortere laboratoriums undersøkelser (NICHD 

ECCRN, 1999). Som ved all forskning utført i laboratoriet er det også en fare for at den noe 

kunstige situasjonen påvirker omsorgsgiverne slik at man ikke får frem deres naturlige 

væremåte (Bordens & Abbott, 2008), og at man derfor ikke kan vite om observasjonen er 

representativ for samspillet i hverdagen.  

 

Alle statistiske metoder som er benyttet i denne studien baserer seg på korrelasjon. Når man 

bruker korrelasjonsanalyser er det viktig å være klar over at man får svar på hvordan 

variabler henger sammen, men man får ikke noen informasjon om årsaksretning. Når man 

finner eller ikke finner korrelasjoner mellom ulike variabler, bør man være klar over 

muligheten for eventuelle tredjevariabler som kan virke inn og mediere eller moderere 

sammenhengene. Man bør kontrollere for faktorer som man vet kan ha en effekt på de 

variablene man undersøker. Omsorgsgivers emosjonelle investering i fosterbarnet er en slik 

faktor som kan påvirke samspillet i fosterfamilier (Bernard & Dozier, 2011; Dozier & 

Lindheim, 2006), men denne faktoren har vi dessverre ingen informasjon om i dette studiet. 

Det ser også ut til at fosterforeldre som er mer autonome i større grad viser en mer 

sammenhengende tilknytningsstrategi (Stovall- McClough & Dozier, 2004) og opptrer mer 

sensitivt ovenfor fosterbarna (Stovall- McClough & Dozier, 2004). Effekten av 

fosterforeldrenes grad av autonomi og emosjonelle forpliktelse ovenfor barnet bør derfor 

inkluderes i fremtidige samspillsundersøkelser som inkluderer fosterfamilier. 

 

Et annet spørsmål som bør stilles handler om funn fra dette studiet kan generaliseres til å 

gjelde andre populasjoner enn bare de familiene som er inkludert i dette studiets utvalg 

(utvalgets representativitet) (Bordens & Abbott, 2008). Som tidligere nevnt ble barna i dette 

utvalget plassert i fosterhjem i en langt yngre alder enn hva som er gjennomsnittet for 

fosterbarn i Norge. De fleste fosterbarna i vårt utvalg kom til fosterhjemmet før de var 12 

måneder (Jacobsen, 2014). I 2014 var kun 6,8% av barna som mottok barnevernstiltak fra det 

norske barnevernet i alderen 0-2 år, mens 67% var i alderen 6-17 år (Statistisk Sentral Byrå, 

2015b). Alder ved plassering ser ikke ut til å være en arbitrær faktor når det gjelder 

omsorgsplasseringer slik vi har vist til tidligere i oppgaven. Man må derfor være forsiktig 

med å generalisere disse resultatene til å gjelde fosterbarn som ikke tilhører denne 

aldersgruppen. Imidlertid var hensikten til doktorgradsarbeidet til Jacobsen (2014) å 

undersøke utviklingen hos små fosterbarn. På samme måte kan resultatene fra den 
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foreliggende studien muligens si noe om samspill i fosterfamilier med små fosterbarn. Man 

kan tenke seg at utvalget kan generaliseres til små fosterbarn i Norge fordi deltakere ble 

rekruttert fra store deler av landet (Jacobsen, 2014). På tross av at utvalget er begrenset, kan 

resultatene gi grunn til optimisme for barn som flyttes i fosterhjem i sped- og småbarns alder. 

Fosterhjemsomsorgen i Norge avviker fra ordningen i andre land, blant annet ved at 

fosterbarn blir plassert over lang tid i fosterhjem fremfor å bli adoptert (Jacobsen, 2010). Man 

bør derfor være varsom med å tolke resultatene fra denne studien til å gjelde barn som mottar 

omsorg utenfor hjemmet i andre land med andre omsorgsordninger.  

 

Når man evaluerer validiteten til en metode kan det gi verdifull informasjon å vurdere om 

utfallet korrelerer med utfall fra andre mål som er ment å måle det samme, dette kalles 

samtidig validitet (Bordens & Abbott, 2008). En annen vurdering er hvorvidt utfallet 

predikerer ulike kriterier i fremtiden som det underliggende konstruktet er ment å skulle 

påvirke, dette kalles prediktiv validitet (Bordens & Abbott, 2008). Til tross for de diskuterte 

svakhetene med metoden, er det vist at Tre bokser prosedyren korrelerer med andre 

samspillsmål, og at metoden predikerer viktige utfall i barnas liv (NICHD ECCRN, 1997, 

1998a, 1998b). Dette tyder på at målet fanger opp viktige aspekter ved relasjonen mellom 

barnet og omsorgsgiver. I Jacobsens prosjektbeskrivelse blir bruken av Tre Bokser 

prosedyren begrunnet med at metoden også blir anvendt i flere andre norske studier av barn i 

risiko (Azak, Murison, Wentzel-Larsen, Smith, & Gunnar, 2013; Ravn et al., 2011) 

 

4.4 Kliniske implikasjoner 

Resultatene fra den foreliggende studien gir grunn til optimisme hos barnevernsansatte, 

fosterforeldre og fosterbarn i en vanskelig oppstartsfase. Kunnskap fra denne studien kan gi 

viktig informasjon om muligheten for at samspillskvaliteten kan bedre seg vesentlig over tid 

og kanskje etter hvert arte seg på samme måte som samspill i andre familier. Dersom 

resultatene viser seg robuste gjennom lignende studier, vil denne kunnskapen være viktig å 

bringe inn i fosterfamilieveiledningen. 

 

Ettersom fosterbarn er en sårbar gruppe, er det spesielt viktig at fosterforeldre får en økt 

bevissthet om betydningen av å fremstå som en trygg base og en trygg havn dersom barnas 

uhensiktsmessige relateringsmåter ikke stemmer overens med fosterforeldrenes forventninger 

(Jacobsen, 2010). Det er viktig at fosterbarna opplever sitt nye hjem som trygt og forutsigbart, 
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og at de får nye samspillserfaringer med voksne som kan gi nærende og synkron omsorg. I 

lys av resultatene fra den foreliggende studien kan det være grunn til å anta at fosterbarnas 

indre forventinger til samspill gradvis endres gjennom nye relasjonelle erfaringer. Dette skjer 

ved at indre representasjoner av positive interaksjoner med sensitive omsorgsgivere 

motvirker barnas tidligere negative forventninger til samspill (Stern, 2010).  

 

Dozier et al. (2013) har blant annet utviklet veiledningsprogrammet Attachment and 

Biobehavioral Catch-Up (ABC) som er spesifikt rettet mot fosterbarn og fosterforeldre. 

Formålet med programmet er å øke omsorgsgivers synkronitet og evne til nærende omsorg og 

samtidig redusere påtrengende, fryktskapende og truende atferd (Bernard et al., 2013). 

Programmet er relativt kort og manualbasert, og fokuserer mer på å endre fosterforeldrenes 

atferd enn å forandre fosterforeldrenes tanker om sine egne omsorgserfaringer (Dozier et al., 

2013). Det finnes flere andre foreldreveiledningsmetoder som tar sikte på å fremme 

samspillskvaliteten mellom barnet og dets omsorgsgiver. Circle of Security (COS) er et slikt 

program som i stadig større grad brukes overfor fosterfamilier i Norge (Powell et al., 2015; 

Torsteinson et al., 2012). Dette programmet veileder blant annet omsorgsgivere i å tolke 

barnets uttrykk slik at de i større grad blir klar over hvilke behov barnet har til tross for 

eventuelt misvisende signaler (Powell et al., 2015; Torsteinson et al., 2012). Selv om kliniske 

erfaringer med COS sies å være gode, foreligger det imidlertid per i dag ikke systematiske 

studier av effekten av denne metoden brukt overfor fosterforeldre i Norge. 
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5 Avslutning 

Transaksjoner og relasjonelle erfaringer kan befeste vansker over tid. Hovedpoenget er at det 

også er gjennom gode samspillserfaringer at det er muligheter for å reparere relasjonell 

skjevutvikling (Grette, 2009). I den foreliggende studien har vi søkt svar på hvordan 

samspillet utvikler seg i et utvalg fosterfamilier over tid. Sett i lys av Tre bokser prosedyren, 

fikk fosterfamiliene et substansielt mer sensitivt og gjensidig regulert samspill over 

måletidspunktene. Foreldresensitivitet utviklet seg også i positiv retning i 

sammenligningsgruppen, men i denne gruppen var det ikke en signifikant endring i de to 

andre faktorene Barnets humør og Samspillskvalitet. Noe uventet fant vi ikke en 

sammenheng mellom fosterbarnas alder ved plassering eller antall plasseringer og 

sammspillskvaliteten, til tross for hva som var forventet basert på tidligere forskning.  

 

Vi tenker oss at neste steg innenfor dette kunnskapsfeltet vil være å se på hva som kan ha ført 

til de positive endringene i fosterfamilienes samspillskvalitet. Foreldresensitivitet trer frem 

som en mulig faktor for positive endringer i foreldre- barn samspillet. Vi vil foreslå 

prospektive regresjonsanalyser som kan undersøke i hvilken grad endringer i 

foreldresensitivitet påvirker barnets emosjonelle regulering og samspillet i sin helhet.  

 

De positive indikasjonene fra denne studien kan bidra til økt fokus på intervensjon og tidlig 

innsats i veiledningen av fosterfamilier. Imidlertid er det viktig å undersøke om resultatene 

vil vise seg å være robuste i lignende undersøkelser. Vi håper at denne studien kan være et 

bidrag til håp om bedre tider til eventuelle fosterfamilier som befinner seg i en vanskelig 

oppstartsfase. Vi tenker derfor at dette er et viktig forskningsområde på grunn av betydningen 

det kan ha for fosterbarna og fosterforeldrenes hverdag og utvikling. Også i et videre 

perspektiv er dette viktig ettersom det blir brukt store økonomiske og samfunnsmessige 

ressurser på fosterhjemsplasseringer. Det er et tydelig behov for mer kunnskap og det bør 

forskes ytterligere på hvilke faktorer som virker hemmende eller fremmende på den positive 

samspillsendringen vi har funnet i denne studien. Nye relasjoner kan gi nye muligheter. 
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Vedlegg / Appendiks 

 

Vedlegg 1: Adopterte, etter adopsjonstype, kjønn og alder  
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Vedlegg 2: Barnevernstiltak i løpet av året, per 31.12.2012 og for nye barn, etter tiltak, alder 

og landsdel.  
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Vedlegg 3: Barnevernstiltak i løpet av året, per 31.12.2014 og for nye barn, etter landsdel, 

tiltak og alder  

 

 
 

 

 


