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 Å gi barnet 
utfordringer som 

er store nok til at de 
lærer noe nytt, men 

små nok til at de 
ikke gir opp er 

utfordringen til 
foreldre i barnas 

oppvekst.
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Å bli foreldre kan føles over-
veldende. Hverdagen snus 
på hodet, og kontrollen 
over dagene (og nettene) 
forsvinner. For mange 

handler nok overveldelsen likevel mest 
om det store ansvaret det er å skulle pas-
se på et hjelpeløst barn. 

Verdens helseorganisasjon beskriver 
at barn har fem ulike typer behov. Det 
er vanlig å dele disse inn i fysiske og 
psykologiske behov. De fysiske behove-
ne dreier seg om behov for god ernæ-
ring, helsehjelp og behov for sikkerhet. 
De psykologiske behovene omfatter be-
hovet for læring og emosjonelle og sosi-
ale behov. 

FYSISKE BEHOV
I Norge kan det være lett å ta for gitt at 
vi som foreldre kan ivareta barnas fysis-
ke behov. De fleste har ressurser til å 
sørge for at barna får nok mat og et sunt 
kosthold, vi har også gode ordninger for 
å ivareta barns helsemessige behov gjen-
nom et godt utbygd helsevesen, og de 
fleste familier har boforhold og lokal-

miljø der barns fysiske sikkerhet er iva-
retatt. Selv om barnets fysiske behov 
opptar mye av foreldrenes tid og ressur-
ser i de første månedene av barnas liv, 
krever disse gjerne mindre tid og be-
vissthet når barnet blir større. Samtidig 
blir det raskt tydelig for mange at det å 
ivareta barnas psykologiske behov, kan 
by på større bekymringer og utfordrin-
ger. 

BARNS PSYKOLOGISKE BEHOV
De psykologiske behovene som kanskje 
oftest skaper bekymring hos foreldre, er 
barnas emosjonelle og sosiale behov. 
Psykologer har lenge vært opptatt av 
hvordan en trygg tilknytning mellom 
foreldre og barn ivaretar barnets behov 
for beskyttelse og omsorg på en ene si-
den, og det å utforske og mestre på den 
andre. Det vi kaller tilknytningsatferd 
hos barnet, som at det gråter, smiler og 
roer seg når det blir båret og trøstet, er 
nedfelt i oss gjennom evolusjonen. Til-
knytningsatferden har vært en forutset-
ning for at spedbarn har kunnet overleve 
under fysisk mer krevende forhold enn 
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En god 
grunnmur
Barn er prisgitte foreldrenes omsorg for å kunne utvikle seg fysisk,  
kognitivt, emosjonelt og sosialt. For mange foreldre kan dette by 
på bekymringer og utfordringer, og da er det lett å bli usikker på 
om vi er gode nok foreldre.
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FAMILIEFORSK: Familieforsk 
er en forskergruppe ved 
Avdeling for barns utvikling ved 
Folkehelseinstituttet som studerer 
hvordan barn og foreldre har det i 
ulike familier i Norge, og hvordan 
vi kan forebygge konflikter og andre 
vansker i familier. Innleggene i denne 
spalten skrives av fire forskere og 
psykologer i denne gruppa: Trine 
Eikrem, Gun-Mette Røsand, Tonje 
Holt og Maren Sand Helland.
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vi lever under i dag, og den vekker om-
sorg og bidrar til å skape sterke følelses-
messige bånd mellom foreldre og barn. 
Etter hvert vil den trygge relasjonen 
mellom foreldre og barn danne grunn-
lag for at foreldrene kan fungere som en 
trygg base for barnas utforskning. Legg 
merke til hvordan barn som skal prøve 
noe nytt ofte vil ønske å holde foreldrenes 
hånd eller søke blikkontakt før de setter 
utfor sklia – de trenger foreldrenes hjelp 
til å føle seg trygge på at de kan utforske 
det som er nytt. En trygg tilknytning er 
dermed et viktig grunnlag for at barn 
skal få dekket sine sosiale og emosjonelle 
behov på to svært ulike måter – den dan-
ner grunnlaget for både trygghet og for 
selvstendighet.

RESPONSIV OMSORG  
– LÆR BARNET DITT Å KJENNE!
Det er store forskjeller i hvilke behov 
som er mest framtredende ved ulike al-
dre og hos ulike barn. Noen barn tar nye 
ting lett, mens andre trenger mer tid på 
å lære seg nye ferdigheter. På samme 

måte er det store forskjeller i hvor trygge 
eller engstelige barn er når de skal prøve 
noe nytt. Noen barn er (nesten) som 
Pippi Langstrømpe – som sier at «dette 
har jeg aldri prøvd før, så det klarer jeg 
sikkert!». Andre barn kan trenge mye 
tid og hjelp for å bli trygge. Ved at du 
viser respekt for barnet og hans eller 
hennes unike behov og opplevelser, ut-
vikler det selvrespekt, grenser, og 
selvaktelse.

NØDVENDIGE UTFORDRINGER
Barns ulike forutsetninger og behov ut-
fordrer oss som foreldre på ulike måter. 
Foreldrene til en liten «Pippi» kan kom-
me til å undervurdere sin betydning og 
«glemme» at barnet kan trenge dem når 
det møter nye utfordringer, mens  
foreldrene til mer forsiktige barn ofte 
selv kan bli engstelige for å utfordre bar-
na til å prøve noe nytt, og dermed ende 
opp med å forsterke barnas engstelse. 
Det er helt sentralt for barns utvikling at 
vi klarer å tilpasse omsorgen til akkurat 
vårt barns behov – og hjelper barnet til å 
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strekke og utfordre seg akkurat så langt 
som det klarer. 

For å ivareta barnets behov er det 
også viktig at foreldrene tilpasser omsor-
gen etter hvor barnet er i utviklingen 
sin. Et barn som øver seg på å gå trenger 
kanskje at vi først holder det i begge  
hender og senere i en hånd mens det 
øver seg. Å gi barnet utfordringer som 
er store nok til at de lærer noe nytt, men 
små nok til at de ikke gir opp er en ut-
fordring som følger foreldrene  
gjennom hele barnas oppvekst. 

OPPMERKSOMME FORELDRE
Responsiv omsorg betyr at foreldrene er  
oppmerksom på barnet, samtidig som de 
etterstreber å handle ut fra barnets be-
hov. Slik omsorg er en forutsetning for 
at barns behov for læring, trygghet og 
utvikling mot økt selvstendighet blir 
ivaretatt. Da må foreldrene være opp-
merksomme på hvilke behov barnet gir 
uttrykk for, slik at de kan hjelpe dem på 
den rette måten. Når et spedbarn gråter 
vet gjerne foreldrene bedre enn barnet 
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Responsiv omsorg betyr at 
foreldrene er oppmerksom på 

barnet, samtidig som de etterstreber  
å handle ut fra barnets behov.

• Det at foreldre tilpasser 
omsorgen til behovene 
akkurat dette barnet 
har og til der barnet er i 
utviklingen sin kalles ofte 
responsiv omsorg. Dette 
innebærer at vi:
• Observerer barnets 
reaksjoner, forsøker å tolke 
hva de betyr og formidler 
til barnet hvilket behov vi 
tror det har og hvordan 
det kan ivaretas. 

• Bruker tid med barnet. En 
god regel er at vi bør gjøre 
noe sammen med barnet 
i minst 15 minutter hver 
dag, for eksempel leke 
sammen, spille et spill, lese 
eller lage mat sammen. Da 
blir du kjent med barnets 
opplevelser og reaksjoner 
og vil lettere kunne hjelpe 
det til å tolke og ivareta 
sine behov.

• Er nysgjerrig på barnet og 
godtar at barnet er som 
det er. Noe ved barnet er 
kanskje lett gjenkjennelig 
for oss, mens andre ting 
virker mer fremmed. Vis 
barnet at du anerkjenner 
dets tanker, følelser og 
opplevelser selv om de er 
ulike fra dine. Da fremmer 
du barnets selvstendighet 
og trygghet på seg selv. 

RESPONSIV OMSORG

selv akkurat hva det trenger – om det 
er sultent, trøtt eller trenger ny bleie. 
Da vil vi hjelpe babyen med å få dek-
ket sine behov, og samtidig berolige 
den ved å vise at vi forstår hva hun el-
ler han trenger. På samme måte kan 
større barn noen ganger ha vansker 
med selv å forstå egne reaksjoner, mens 
vi som er voksne og kjenner barnet let-
tere gjenkjenner reaksjonene. Da kan 
vi hjelpe barnet til økt forståelse ved å 
være oppmerksomme på, benevne og 
hjelpe dem å sette ord på de reaksjone-
ne det viser. Ofte vil støtten som ligger 
i at barnet får hjelp til å forstå hvorfor 
det for eksempel er engstelig, være nok 
til at det tør å prøve det som er nytt, i 
vissheten om at mamma eller pappa 
«holder» barnet med sin forståelse og 
omsorg.

Gjennom å anerkjenne barnets fø-
lelser, blir vi dermed et viktig ramme-
verk for at det også senere skal kunne 
gjenkjenne, forstå og regulere egne re-
aksjoner – og bli stadig mer  
selvstendige.                                       ◆
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