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Bamav
med
di!rfig _konomi er mer
utsatt for emosjonelie
problemer, atferdsproblemer og har f1ere
tegn pi! hyperaktivitet
enn barn fra velst1lende
familier.
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- JO dArligere 0konomi familien bar, jo lIere symptomer har
barna pl mentale helseproblemer, sier Tormod B0e, psykolog
og forsker ved Regionalt kunnskapssenter for barn og unge
Vest.
Han har studert sammenhengen mellom
f.unitie0konomi og
mentale helseproblemer for barn.
-TIl tross for at
de lIeste i Norge
stort sett har gtei
0konomi, finner vi
sosiaIe heiseforskje1ler mellom dem som
bar mye og de som har

,
Bam av foreldre med
.konomi
= hyperaktivitet

+

= problemer med venner

Barn av foreldr~
med darlig ekonomi

3,5

3,0

ner at de kommer fra et hjem
med dArlig 0konomi. De vii ikke
at noen skal vite om det, og trekker seg ofte litt tilbake.
- Noen barn kan furs0ke a
0ke statusen sin gjennom uta-

0,0

- D6rlig samvittighet
eJeg kutter ut a """" med vennene mine, sajeg skal slippe den
dArlige samvittigheten av a eta>
pengene til foreldrene mine.'
Slik beskriver en ungdom
familiens okonomi i en fattigdornsdiskusjon pl ung.no, et
•
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Disse barna svarer oftere
bekreftende pA sporsmAI om de
har vondl imagen. er lei seg
eller blir lett distrahe. l enn
barna med foreldre med en
bedre okonomisk situasjon.
Unders"kelsen viser at d~rlig
ekonomi hos foreldrene kan
relatere til menta Ie problemer.

2,5

f0re til at de stemples som barn
med atferdsproblemer, sier Fafoforskeren.

foreldre med gjennomsnittlig okonomi.

= atferdsproblemer

Blir utagerende
Goodem forteller at mange barn
skammer seg over a ta med seg
venner hjem, kanskje fordi de
f01er at de ikke har nok a by pl,
enten det gje1der leker eller lint
hus.
- De sier ofte til oss at de ikke
bryr seg om materielle ring,
men gjentar dette sa ofte at vi
har inntrykk av at det f.lktisk
betyr noe fur demoDet er trolig
fordi de 00sker a f0le seg som en
del av feUessleapet. sier Goodem.
Hun forteUer at barna ofte legger mye energi i a skjule for ven-

gerende atferd. noe sam ka n

hi.'

= emosjoneUe problemer

m.inllre, lier Bee.
Angst og depresjoner
Barna fra f.unitier med dArlig
rAd svarer oftere bekreftende
pl sp0rsmal om at:
• de er mye for seg se1v
• de er rastl0se
• de ofte er lei seg
• de opplever mobbing
- A vokse opp i en familie med
dArlig 0konomi kan by pl konstant stress og
.
for
et barn. Det lean fore til at 0konomien gar ut over barnas mentale heise, sier Anne Skevik
Goodem. Hun er forsker i Fafo,
og har blant annet forsket pl
fattigdom og sosial eksldusjon i
Norge.

Disse barna svarer oftere bekreftende p~
spersmil om at de opplever at det er
......1.. , lIon.lnt........... at de
Me tin .... , . de handl... og at de
kan VaNe
motcwlsk urolige enn
barna i en bedre "konomisk situasjon.
1/3 av bama i undersokelsen hadde
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OARUG 0KONOMI

GJENNOMSNIlTLlG 0KONOMI

.. Verdiene er 9JennomsnittsskArer for symptomer og 9ar fra 0 til 10.

nettsted drevet av Barne-, 110gdoms- og familiedirektoratet.
Fafo-forsker Goodum forteller
at mange av disse barna llerer
seg a slutte a sp0rre om ting.
-Samtidig bekymrer de seg
ofte over familiens 0konomi,
noe som gir en psykisk be1astDing, sier hun.

G6r ut over det sosiale
F0rsteam anuensis Uv Syltevik
ved Sosiologisk institutt pl Uni-

0KONOMI: Foreldrene ble bedt om a vurdere egen ekonomi i kategoriene dArtig.

versitetet i Bergen bar forsket en familie svikter kan det ga
pllevekar blant enslige fOr50r- ut over sosiale relasjoner og
gere. Hun tror
samhold innad
det er en komi
familien.
binasjon av liemen ogsa kostre faktorer som
hold og hvilke
gd
mll1igheter for-gj0r at barn blir
plvirket av dareldrene har til a
f0lge opp barna
lig 0konomi.
ANN[ Sk[VIK GR00£M, FAFO·FORSK[R
pl skolen, sier
- Det ene pro-hun.
blemomrAdet
Hun synes likevel det er oPPkan nok henge sammen med
det andre. Nar 0konomien i siktsvekkende at f.unitiens 0ko-

"0konomien kan
ut over bamas
mentale helse

nomi kan gi sa tydelige
ler i barns mentale helse.
- De som har darlig
i Norge, har det kanskje
bedre eon fattige i andre
Likevel kan det virke som
oppleves som like
- kanskje fordi rikdommen
er sA stor, sier hun.

Vii forebygge
Forsker To"mn.od B0e
ogsa at det handler om
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KUL SKOLE: Mens ComUa Noel Moreno (12) og Heidi Norstr,m Berggreen

(12) er enige om at de 96r pd en ((tu/» skole, skryter reldar Trude Weder·

vong uhemmet over foreldrenes innsats.

,

-Voldsom forskjell
- Noen steder ser foreldre
ned n<'lr det er snakk om <'I
ta i et tak. Andre steder er
de mer enn klare til innsats. Det gjj&r en voldsom
forskjell.
Rektor 'Ihlde Wedervang
ved Haukeland skole i
Stemmeveien har erf.uing
fro t1ere bergensskoler, og
ser tydeJige ulikheter.

av foreldre
med veldig god
.konomi
,
Disse barna oppgir fll
symptomer pi psyklske
vanlk." De har fA venneproblemer 09 kun et lite
fAtall sliter med atferdsproblemer 09 emosjonelle
vansker. Disse barna oppgir
at de ....r det best Innenfor semtUga katagorier.

Barn av foreldre
medgod
.konomi ,

To inntekter
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nes skole kommer fra res-

Viktig info

~

surssterke familier der begge foreldre bar arbeid og
inntekt.
- Opplevelsen av foreldrenes engasjement varierer
sterkt. Jeg bar va>rt pa foreldrem0ter ved andre skoler
der aUe er tause og ser bort
DAr det er sp0rsmaJ om a ta
pa seg oppgaver for skolefellesskapet. Slik er det
ikke her. AIle er ivrige etter
a delta og sier ja til A gj0re
en jDnsats, de tar pl seg
verv, deltar pa dugnader,
organiserer sosiale aktiviteter og er i det hele tatt
svrert tlinke bade til Af01ge
opp sine egne unger og til
a ta ansvar for tiltak som
andre ogsa kan delta i. Fore1drene YAre er bare kjem-

Hun mener det f0rste foreldrem0tet om hllsten er
svrert viktig for hvordan
skolemilj0et skal utvikle
seg gjennom Aret.
- Vi legger vekt pa at
aldcur.it dette ID0tet skal
vrere strukturert og gi sa
mye konkret informasjon
om aUe sider ved skolevirksomheten som mulig, ikke
bare selve undervisningen,
men ogsa om barnevernet,
heJses0ster, kulturskolen,
skolekorps og skolekor.
Vi tror det bar stor betydning a vrere klar og tydelig
i infonnasjonen om hva
skolen skal vrere og hva vi
0nsker og Mper at foreldrene kan bidra med, sier
Wedervang.
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Det er lite $Om
skiller disse barna
fra barna hvis
foreldre har
yeldig god
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ekonomi.
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Rundt

.... Ivparten
av barna
korn fra
familier
need god
.konomi.
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Wedervang vii n0dig ha
noen bestemt oppfutning
av om foreldrenes 10nn er
den viktigste faktoren for
hvordan barn opplever og
mestrer skolehverdagen.
Men hun understreker at
de t1este elevene ved hen-

petlinke, sier Wedervang.
Haukeland skole er i en
szrstilling blant be.rgen¥
skolene. Ved en trivseJsunders0keJse foretatt i h0st
scoret skolen h0yere enn
landsgjennomsnittet pa de
aUer t1este felter.
- Jeg tror det henger
D0ye sammen med at foreldrene her ikke bare har
en genuin interesse for
uDgenes trivsel og sosiale
liv, men ogsA stort sett har
god utdaDDing og derfor
er opptatt av elevenes faglige utvikJing pa skolen. De
involverer seg i skolehverdagen og skoleomgiveJsene. Det kan ikke verdsettes
h0yt nok, sier Wedervang.
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Har enorm lojalitet
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100KONOMI

VELOIG GOD 0KONOMI
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00. Forskerne sammentignet deretter det de 642 foreldrene hadde oppgitt med aktuell inntekt, og dette samsvarte godt.

ole ulikheter, ikke bare om
}Vor lite penger familien har.
- NAr de rike blir rikere, tlIr
ri st01Ie forskjeller. Barna fro
amiJiene med dArlig 0konomj
l3I' kanskje ikke de samme
:ingene som barna fra de rike
amiJiene. De har kanskje ikke
ike tin bil eller like tint hus.
lama merker forskjellene, og
let kan det ligge en sArbarhet
. tror han.
_ Vi vet at barn ofte gAr i sine

foreldres fotspor og rn.,rer den
darlige 0konomien med seg
videre i livet. Leksehjelp, et
foreldreutvalg som bestemmer
hva en klassetnr skal koste eller
ekstra hjelp pa skolen kan v""",,
positive tiltak for A forebygge
disse problemene. sier han.
NA vii B0e pr0ve A finne ut
mer om hvorfor 0konomi gir
heJseforskjeller.
- Vi vii nA se pa sammenhengen mellom forskjeller i

livsbeJastninger, familiefunksjon og foreldrestil hos grupper
med lllik 0konomi og psykiske
vansker hos barna deres, sier
han.

- Vi kjenner oss godt igjen
i det undersj&kelsen
forteller, sier Astrid Utland.
Hun er heJsesllster og koordjnator for skolehelsetjenesten i Fana, og bar
arbeidet i skoleheJseljenesten i 12 Ar.
- At sosiaJe forskjeller gir
seg utsJag ogsa heJsemessig, er noe vi alltid bar sett.
Unders0kelsen som nA foreJigger er en tydelig bekrefteJse pa det, sier utland.
- Hvordan kan man fange
opp barn med problemer?
- Det er ikke sa helt lett
a fange dem opp. Det som
er spesielt for de t1este av
dem, er en enOIm lojaJitet
overfor foreldrene. De .gidder ikke. a ga i bursdager,

mens virkeligheten er at de
ikke bar penger til presang,
og kvier seg for A sp0rre
mor eller far, for de vet
at det betyr at det ikke er
penger igjen til a betaIe regningene. Derfor er det ikke
sa rart at barn i Javl0nnsfaroilier bar mest problemer
med venner. Har man dArJig rM, gAr det f0rst ut over
det sosiaJe.
- Kan helseS0ster gj0re en
forskjell?
- Skolehelseljenesten er
et rufarlig> Javterskeltilbud.
Ungene kommer til oss
med i}'siske «Yondten, men
ofte Jigger det ting bak som
kommer frem i samtaIen og
sam det kanskje kan gj0res
noe med, sier litland.
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