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Avhandlingen Foster care - an opportunity for young 
children: A longitudinal and prospective study of fos-
ter children’s attachment and development (Jacobsen, 
2014) fokuserer på små fosterbarns tilknytning og 
utvikling når de var 2 og 3 år gamle. I hvilken grad 
små fosterbarn utvikler en trygg tilknytning til sine 
fosterforeldre og hvor stabil denne tilknytningen 
var over tid, var i tillegg til fosterbarnas kognitive 
utvikling og sosio-emosjonelle fungering, tema for 
denne avhandlingen. Et viktig bidrag til at barn 
utvikler en trygg tilknytning har vist seg å være 
foreldrenes egen trygge tilknytning som voksne. 
Fosterbarn er en spesielt sårbar gruppe barn som 
i tillegg til å ha opplevd omsorgssvikt har skiftet 

omsorgspersoner en eller flere ganger.  Barn som 
flytter i fosterhjem har derfor behov for mer enn 
god nok omsorg for å kunne utvikle trygge tilknyt-
ningsrelasjoner og fungere godt kognitivt og sosio-
emosjonelt.  

I Norge er fosterhjemsplassering det foretrukne 
tiltaket når barn av ulike grunner har behov for nye 
omsorgspersoner og per 31.12.2012 bodde omtrent 
10000 barn i ulike former for fosterhjem. Et min-
dretall av disse barna var i alderen 0–2 år (Statistics 
Norway, 2013). Å plassere barn i fosterhjem er et 
av de mest inngripende tiltakene barnevernet kan 
gjøre og det er derfor viktig å kunne dokumen-
tere om disse barna utvikler seg tilfredsstillende 
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og om de eventuelt har behov for ekstra støtte og 
oppfølging opp igjennom barndommen. Imidler-
tid viser amerikanske studier at fosterbarn relativt 
raskt, allerede etter to uker i fosterhjemmet, viste 
tilknytningsatferd til sine nye omsorgspersoner 
(Stovall & Dozier, 2000). Fosterbarn som flyt-
ter tidlig i fosterhjem utvikler i større grad trygg  
tilknyning/tilknytningsatferd og fosterforeldrenes 
egen tilknytningstrygghet har betydning (Dozier, 
Stovall, Albus & Bates, 2001; Stovall-McClough 
& Dozier, 2004). Når det gjelder kognitiv utvik-
ling viser studier av rumenske fosterbarn som in-
kluderte tre grupper barn; en gruppe som forble i 
institusjon, en gruppe barn som flyttet i fosterhjem 
og en tredje gruppe barn som bodde hos sine bio-
logiske foreldre. 

Resultatene viser at fosterbarna utviklet seg 
bedre enn barn som ble boende i institusjon, men 
de tok ikke igjen barna som aldri hadde bodd i 
institusjon. Det er viktig å poengtere at fosterfo-
reldrene ble spesielt trenet for å bli fosterforeldre 
for barna i denne studien (Nelson et al., 2007; 
Smyke, Zeanah, Fox & Nelson, 2009). Forskning 
viser også at fosterbarn har mer problematferd enn 
barn som ikke har hatt en slik omsorgserfaring og 
de er i større grad utsatt for å få en eller flere psy-
kiske diagnoser tidlig i livet (Lawrence, Carlson & 
Egeland, 2006; Lehmann, Havik, Havik & Heier-
vang, 2013). 

Videre indikerer forskning at psykiske vansker 
hos fosterbarn helst oppstår når årsaken til plas-
seringen er mer sammensatt (Havnen, Jakobsen & 
Stormark, 2009). Fordi studier av fosterbarn viser 
ulike resultater og inkluderer barn som ble plassert 
i fosterhjem i ulike aldre, er det viktig å kunne følge 
en gruppe barn som ble plassert i ung alder over tid 
for å se hvordan disse barna utvikler seg på ulike 
områder. 

I den foreliggende studien ble 60 fosterbarn og 
42 barn i en sammenligningsgruppe undersøkt når 
de var 2 år gamle. De hadde da bodd minst to må-
neder i fosterhjemmet. Flesteparten ble igjen un-
dersøkt med de samme metodene når de var 3. En 
av omsorgspersonene ble definert som hoveddel-
taker i studien. Metodene som inngikk i avhand-
lingen inkluderte både videoobservasjon, spørre- 
skjemaer og et intervju. Studiens formål var fire-
delt:

1. Å undersøke fosterbarns tilknytning når de var 

2 og 3 år gamle sammenlignet med en gruppe 
lav-risiko barn og typiske utvalg i tidligere stu-
dier. Videre å se hvor stabil denne tilknytningen 
var over tid.

2. Å undersøke fosterforeldrenes egen tilknytning 
sammenlignet med foreldrene i sammenlig-
ningsgruppen og typiske utvalg i tidligere stu-
dier.

3. Å undersøke fosterbarnas kognitive utvikling 
og sosio-emosjonelle fungering ved 2 og 3 års 
alder sammenlignet med en gruppe lav-risiko 
barn

4. Å undersøke om alder ved plassering, antall 
plasseringer og årsak til plassering var relatert 
til barnas tilknytning, kognitive fungering og 
sosio-emosjonelle fungering.

Resultatene viser at barn som plasseres i foster-
hjem kan få det godt. Majoriteten av fosterbarn 
hadde en trygg tilknytning til sin hovedomsorgs-
person både ved 2 og 3 års alder, og det var ingen 
statistisk signifikant forskjell mellom fosterbarna 
og lav-risikobarna i sammenligningsgruppen.

Flesteparten av fosterbarna som var trygge ved 
2 års alder forble trygge når de var 3. Imidlertid var 
det noen barn som skiftet tilknytningsmønster fra 
trygg til utrygg og omvendt. Derfor fant vi ikke en 
signifikant stabilitet når vi så på hele utvalget over 
ett (Jacobsen, Ivarsson, Wentzel-Larsen, Smith, 
& Moe, 2014a). Videre fant vi at flesteparten av 
fosterforeldrene så vel som foreldrene i sammen-
ligningsgruppen hadde selv en trygg tilknytnings-
stil (Jacobsen, Ivarsson, Wentzel-Larsen, Smith, & 
Moe, 2014b). Det vil si at de har et avklart forhold 
til sin egen barndomshistorie og er det vi kaller 
autonome. Slike personer stoler på seg selv og at 
andre vil dem vel her i livet og har ingen ubear-
beidede traumer eller tap i sin tilknytningshistorie. 
Selv om de fleste fosterbarna hadde trygge foster-
foreldre og omvendt, var det også utrygge fosterfo-
reldre som hadde trygge fosterbarn. 

Fosterbarn er av ulike årsaker mer sårbare for 
ulike former for utviklingsvansker enn andre barn. 
Når vi ser på fosterbarnas kognitive utvikling og 
sosio-emosjonelle fungering fant vi at fosterbarna 
strevde mer i sin intellektuelle utvikling og hadde 
flere problemer i sin sosiale og følelsesmessige ut-
vikling enn barna i sammenligningsgruppen (Ja-
cobsen, Moe, Ivarsson, Wentzel-Larsen & Smith, 
2013). Imidlertid var deres prestasjoner og fun-
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gering som gruppe, innenfor det som forventes av 
barn i samme alder. 

Fosterbarna i denne studien hadde gjennom-
snittlig flyttet inn i sitt endelige fosterhjem før ett-
års-alder og flesteparten hadde opplevd å flytte en 
eller to ganger. Årsakene til at barna måtte flytte 
var blant annet manglende omsorgsevne hos de 
biologiske foreldrene, rusmisbruk og psykisk syk-
dom. Vi fant ingen sammenhenger mellom fos-
terbarnas tilknytning, kognitive utvikling eller 
sosio-emosjonelle fungering med noen av disse 
faktorene (alder ved flytting, antall flyttinger og 
årsak til flytting). 

Avhandlingen diskuterer ulike forklaringer på 
disse positive om enn noe blandede resultatene. 
Barna flyttet relativt tidlig inn i fosterhjemmet 
og mange hadde blitt plassert direkte inn i dette 
hjemmet uten flere relasjonsbrudd. Selv om et- 
hvert brudd kan ha en uheldig innvirkning på fos-
terbarns utvikling og fungering viser forskning at 
barnas utvikling påvirkes først når de har opplevd 
fire eller flere brudd (Barth et al., 2007). Barna i 
den foreliggende studien ser også ut til å ha flyt-
tet inn i velfungerende og trygge hjem, med fos-
terforeldre som selv hadde en trygg tilknytnings-
stil. Selv om vi ikke statistisk fant en sammenheng 
mellom fosterforeldrenes egen tilknytningsstil og 
barnas tilknytningstrygghet, kan vi ha en hypo-
tese om at dette er viktig. Autonome eller trygge 
fosterforeldre vil ha bedre forutsetninger enn de 
som er utrygge til å identifisere barnets behov 
for ”nærende” omsorg og for eksempel ikke tolke 
barnets manglende signaler for trøst når de for ek-
sempel har slått seg, vært atskilt eller blitt skremt 
som om barnet mestrer situasjonen alene (Dozier, 
Higley, Albus & Nutter, 2002; Stovall-McClough 
& Dozier, 2004). Fordi barna flyttet i svært ung 
alder kan også fosterforeldrene i større grad ha sett 
barnet som sitt eget. Studier viser at fosterforeld-
renes emosjonelle eller psykologiske investering i 
fosterbarnet, det vil si at de opplever barnet som 
sitt eget, har en sammenheng med grad av stabili-
tet i fosterhjemmet og utvikling av problematferd 
hos fosterbarnet (Dozier & Lindhiem, 2006; Lind-
hiem & Dozier, 2007). Mange fosterforeldre i den 
foreliggende studien hadde ikke egne barn og flere 
hadde heller ingen erfaring som fosterforeldre. 
Kanskje noe kontraintuitivt viser studier at foster-
foreldre som har hatt ansvar for færre fosterbarn i 
større grad evner å se fosterbarnet som en del av 

familien på lik linje med biologiske barn. 
Studien har sine begrensinger. For det første er 

utvalget av begrenset størrelse og for det andre var 
det lav variabilitet. De fleste fosterbarna ble vur-
dert å ha en trygg tilknytning og majoriteten av 
fosterforeldrene hadde selv en trygg tilknytnings-
stil, det vil si de var autonome.  Lav variabilitet 
betyr at det blir vanskeligere å finne forklaringer 
på hvorfor resultatene blir som de blir. Selv om vi 
må være varsomme med å trekke vidtgående re-
sultater fra denne studien er det viktig å fremheve 
at fosterbarn har behov for trygge og stabile opp-
vekstsvilkår som igjen kan hjelpe dem til å utvikle 
seg så godt som mulig. Selv om fosterforeldrene i 
denne studien selv hadde en trygg tilknytningsstil 
er det viktig at fosterforeldre generelt, uansett egen 
tilknytning, har behov for oppfølging og veiled-
ning helst så tidlig som mulig i plasseringsforløpet. 
Barnevernets ansvar er å beskytte fosterbarna og 
trygge deres utvikling. Den foreliggende studien 
antyder at fosterbarn kan få det godt i et nytt hjem. 
Det vil være viktig å følge disse barna over tid og 
en oppfølgingsundersøkelse er planlagt.
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Abstract

The present study investigated attachment pat-
terns, cognitive development as well as sosio-
emotional functioning among 60 foster children 
(FC) and 42 comparison children (CC) at 2 (T1) 
and 56 FC and 40 CC at 3 years (T2) of age. In 
addition, attachment stability, the caregiver state 
of mind (SoM) and the concordance of SoM and 
child attachment was the scope of the study. Ana-
lysis including among others descriptive analyses 
and Linear Mixed Effects (LME models) were 
used to trace the children’s development from T1 
to T2, in addition to caregiver SoM at T1. The re-
sults showed that the majority of the FC was clas-
sified as securely attached at both time points, and 
no group differences were identified. Among tho-
se, a majority of FC classified as securely attached 
at T1 remained so, and the majority of the foster 
parents had an autonomous state of mind. As to 
cognitive development, significant group differen-
ces occurred on most cognitive scales, with the FC 
obtaining lower scores than the CC at T1 as well 
as T2. Lastly, within social emotional functioning 
analysis revealed significantly problem behaviour 
and poorer competencies among the FC. The pre-
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sent study suggests that foster children may reach a 
positive developmental pathway, however there are 
many obstacles that have to be solved.

Abstrakt

Doktorgradsprosjektet undersøkte tilknytnings-
mønstre, kognitiv utvikling så vel som sosio-
emosjonell fungering hos 60 fosterbarn (FB) og 42 
sammenligningsbarn (SB) ved 2 (T1) og 3 års (T2) 
alder. I tillegg var stabilitet i barnas tilknytning, 
omsorgspersonens mentale innstilling med hensyn 
til tilknytning (SoM) og konkordans mellom SoM 
og barnas tilknytning hensikten med studien. Ana-
lysene inkluderte blant annet deskriptive analyser 
og lineær modell med blandede effekter for å un-
dersøke barnas utvikling fra T1 til T2, i tillegg til 
omsorgspersonens SoM. Resultatene viste at ma-
joriteten av FB ble klassifisert som trygt tilknyttet 
ved begge tidspunktene, og ingen gruppeforskjel-
ler ble identifisert. Blant FB som var trygge ved T1 
forble majoriteten trygge ved T2, og majoriteten 
av omsorgspersonene hadde en autonom (trygg) 
SoM.  Når det gjelder kognitiv utvikling, var det 
signifikante forskjeller innenfor de fleste områ-
dene, hvor FB oppnådde lavere skårer enn SB ved 
T1 så vel som ved T2. Avslutningsvis viste analy-
sene av sosio-emosjonell fungering signifikant mer 
problematferd og lavere kompetanse hos FB. Den 
foreliggende studien viser at en positiv utvikling 
for fosterbarn er mulig, men det er mange utford-
ringer som må løses og følges opp. 

Studien er godkjent av Regionale komiteer for 
medisinsk og helsefaglig forskningsetikk – øst og 
Sør og Norsk Samfunnsvitenskapelig Datatjeneste. 

Takk til nasjonalt kompetansenettverk, rbup Øst 
og Sør, Barne-likestilling- og inkluderingsdeparte-
mentet og ExtraStiftelsen Helse- og Rehabilitering 
for økonomisk støtte. Til slutt vil jeg takke alle fa-
miliene som har gjort denne studien mulig.
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