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Denne artikkelen er tenkt som en hjelp til fagpersoner og 
fosterforeldre som er i relasjon til fosterbarn og som er opptatt av 
deres følelsesmessige problemer. Skam er en slik følelse.

Om fosterbarn og skamfølelse

• av Grethe Marit Delås, 
sosialpedagog

I denne artikkelen vil jeg ha fokus på 
den negative skamfølelse. Den er vond 
og svært ødeleggende for menneskers 
selvfølelse og selvtillit. Skam er en 
følelse som barn ofte «arver» fra sine 
foreldre eller omsorgspersoner. Den er 
sterk og preger ofte barnas følelser, 
tanker og handlinger.

Tiltak for å bedre 
fosterhjemsomsorgen
I november 2014 satte regjeringen ned 
et lovutvalg som skulle se på hvordan 
barnevernloven kunne forenkles. Man - 
datet var blant annet å se nærmere på 
tre hovedtiltak i barnevernet; hjelpe -
tiltak, fosterhjem og institusjoner.  Som 
et resultat av mandatet la barneminister 
Solveig Horne den 4. mars 2016 fram 
regjeringens fosterhjemsmelding; 
Trygghet og omsorg for barn i fosterhjem 
(St. Meld. 17. 2015-2016). Meldingen 
skal sikre at barn i fosterhjem får en 
bedre hverdag.                                                                                                                         

Hva viser forskningen om 
fosterbarns spesielle 
situasjon?
Jeg tror at mange fosterbarn er bærere 

av skamfølelse. Jeg har ikke funnet forsk - 
ning som viser denne direkte sammen-
hengen, men ut fra Novas rapport; 
Fosterhjem for barns behov (nr. 16/13) 
og Stine Lehmanns forskning på foster - 
barns psykiske helse, vil det være rime - 
lig å trekke en slik konklusjon. 

Novas rapport 
Nova sin rapport bygger på et fireårig 
forskningsprogram hvor Elisabeth 
Backe-Hansen i et av de tre delprosjekt-
ene stiller spørsmålet: Hvem er foster - 
barna?

I Nova-rapporten tabellen (3.1. 
s.49), finnes en oversikt over årsakene 
til at barn blir plassert i fosterhjem. En 
overveiende del av fosterhjemsplasser-
ingene skyltes foreldrenes rus og 
psykiske problemer og som en konse-
kvens av dette, manglende omsorgs-
evne. I det samme delprosjektet ble det 
foretatt en undersøkelse der foster-
foreldre og saksbehandlere ble bedt om 
å vurdere fosterbarnas vansker og pro - 
blemer.  I alt deltok 324 fosterforeldre. 
Fosterbarna hadde i snitt vært hos dem 
i et år (tabell 3.4.  s.59). En overvei-
ende del av fosterforeldrene svarte at 
deres fosterbarn hadde hatt følelses-
messige vansker i noen grad og i større 
grad. Færre svarte at barna hadde hatt 

sosiale problemer og atferdsvansker, få 
svarte at deres fosterbarn hadde hatt 
lærevansker. I samme undersøkelse ble 
293 saksbehandlere spurt om å vurdere 
problemene til de fosterbarna som de 
hadde plassert (tabell 3.7. s.62.). Saks - 
behandlernes rangering og vurdering av 
fosterbarnas vansker stemte godt over - 
ens med fosterforeldrene sine. Hoved - 
grunnen til de fleste plasseringe ne er 
knyttet til barnas omsorgssituasjon og 
foreldrenes rus og psykiske problemer. 
Forskningen viste at både fosterforeldre 
og saksbehandlere mente at det var de 
følelsesmessige problemene som var 
mest fremtredende hos fosterbarna. 
Undersøkelsen sier ikke noe om hvilke 
følelsesmessige problemer barna hadde.

Fosterbarn har ofte psykiske 
og følelsesmessige 
problemer                                                                                   
I 2015 leverte Stine Lehmann sin 
doktorgrad. Den handler om foster-
barns psykiske helse. Hennes forskning 
viser at 51 prosent av barn i alderen 6- 
12 år fyller kriteriene for en eller flere 
psykiske lidelser. Dette er 10 ganger 
høyere enn blant norske skolebarn. 
Fosterbarna sliter ofte på flere områder 
samtidig. De kan ha atferdsproblemer, 
psykiske, følelsesmessige problemer og 
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relasjonsproblemer. Det som i NOVA-
undersøkelsen og Lehmanns forskning 
blir beskrevet som følelsesmessige og 
psykiske problemer kan bety at foster -
barn også er bærere av skamfølelse.  
Mange fosterbarn vil derfor møte føl - 
elsesmessige utfordringer i sine liv, en 
av disse kan være å leve med skam-
følelse.

Ulike former for skam
Det finnes gode og vonde former for 
skam, alle har sitt utspring i relasjonelle 
forhold. Fokus i denne artikkelen vil 
være på den vonde og ødeleggende 
skammen. Denne skammen kan opptre 
direkte i konkrete situasjoner og den 
kan også være en indirekte og alltid 
tilstedeværende følelse som man ikke 
helt vet hva er.                                                                                 

I boken Fra skam til selvrespekt 
beskriver Marta Cullberg Weston 
(2010) tre former for skam med ulike 
kilder. Hun setter farge på skammen, 
og kaller det for den røde, den svarte og 
den hvite skammen. Den røde skam-
men er den alminnelige skammen, den 
alle har kjent. Den oppstår i kon krete 
situasjoner hvor vi har gjort eller sagt 
noe dumt. Også denne skammen kan 
være vond, den opptrer ofte akutt og 
går forholdsvis fort over. Den på virker 
ikke vårt selvbilde i vesentlig grad og 
den blir ofte beskrevet som god fordi 
den lærer oss om de regler og normer 
som det er viktig å følge i våre relasjo-
ner til andre. Blir vi tatt i å lyve, så 
skammer vi oss og det blir forhåpentlig 
lenge til neste gang.                                                               

Den svarte skammen, også kalt for 
den kulturelle skammen, oppstår når 
man ikke følger de normer og verdier 
som er grunnleggende i det samfunnet 
man lever i. Denne skammen er en 
påført sosial devaluering fra omgivels-
ene der annerledes mennesker blir for - 
dømt og stemplet og hvor de bekrefter 
sin negative annerledeshet ved å skamme 
seg.                                           

Den hvite skammen er en følelse 
som oppstår når man ikke bli elsket, 
verdsatt og anerkjent for den man er. 

Det å ikke bli bekreftet for den man er, 
fører til en negativ selvforståelse, «det er 
meg det er noe galt med.» En slik nega - 
tiv selvevaluering, skaper et negativt 
selvbilde og en negativ selvfølelse, «jeg 
skammer meg over den jeg er.                                                      

Noen barn opplever både den svarte 
og den hvite skammen, de får en dobbelt 
byrde. Skårderud (2001) beskriver disse 
to formene for skam som ødeleggende 
for menneskers selvfølelse og selv-
respekt. Han mener at dette er noe som 
er tilstede mer eller mindre hele tiden 
hos enkelte.                                                                           

                                      
Hvorfor skammer fosterbarn 
seg?
Man har etter hvert blitt klar over at 
skamfølelsen har en sterk påvirkning på 
menneskers tanker, følelser og hand-
linger. Dette har ført til at skamfølelsen 
har fått en mer fremtredende plass og 
blitt et viktig bidrag til forståelsen av 
utviklingspsykologien og til dannelse av 
det psykologiske selvet.                                                                                                                                          
    Fosterbarn kan bli påført både den 

hvite og den svarte skammen. For foster - 
barn kan kilden til skam være foreldre - 
n es psykiske problemer, deres rus - 
problemer eller det at de ikke klarer å gi 
dem den omsorgen de trenger og har 
behov for. Ifølge Skårderud (2002, 
s.65) er dette den dypeste formen for 
skam, det å vise seg frem med seg selv 
og sin kjærlighet, for så å bli avvist. Vi 
har alle behov for å bli møtt og å få 
respons. Når barn ikke blir sett og 
anerkjent for den de er, så vender de 
dette mot seg selv.  Fosterbarn kan 
tenke at de ikke er verdt å elske, at de 
ikke fortjener å bli elsket. De bygger 
denne forståelsen på sine daglige erfar - 
inger der deres foreldre ofte er mer 
opptatt av å dekke egne behov og 
glemmer, eller ikke forstår, at deres 
barn trenger omsorg for å kunne vokse 
og utvikle seg på en god måte.                                                                                                                   

For eldre som ikke klarer å følge 
normer og krav som samfunnet stiller 
til det å være foreldre, blir påført en 
kulturell skam. Ut fra dette danner 
foreldrene sin selvoppfatning og de 
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skammer seg fordi de ikke klarer å være 
gode nok foreldre. Denne skammen 
overføres og integreres i deres barn. Når 
barn blir flyttet i fosterhjem, er dette en 
konkret bekreftelse og synliggjøring for 
foreldre og barna på deres uverdighet, 
på at de ikke er gode nok. Barna blir 
påført en skam fra sine foreldre som de 
tar med seg på sin vei mot voksenlivet.      

Hvordan kan vi hjelpe foster-
barn som skammer seg? 
I Norge har vi ulike brukerorganisa-
sjoner, interesseorganisasjoner, kompe-
tansesentre, og spesialinstitusjoner som 
arbeider med barn og unge med ulike 
problemer. Det er barnevernet i de 
enkelte kommunene som sammen med 
Bufetat har ansvar for at det enkelte 
fosterbarn får den oppfølgingen og/eller 
behandlingen det trenger. 

Barn som kommer i fosterhjem kan 
være svært dårlige og de kan ha alvor-
lige problemer Når det handler om 
alvorlige psykiske problemer knyttet til 
skamproblematikk, så er dette et kom - 
plekst og vanskelig problem som vil 
kreve gode fagkunnskaper og terapeut isk 
hjelp over tid.                                                                                                                                        

Dersom man som fosterforeldre 
opplever at deres fosterbarn har sterke 
negative tanker om seg selv og sine 
foreldre, så kan dette være et utgangs-
punkt for å snakke med barnet om 
skamfølelsen. 

Å sette ord på skammen er 
å lære å leve med den
Det mest karakteristiske kjennetegn 
med skamfølelsen er at den er knyttet 
til taushet.  Skam er at man forakter seg 
selv fordi man ikke er god nok. Å 
snakke om dette er sårt og vanskelig, 
man må ha mot og en trygg relasjon  
for å dele sin skam. Det er derfor nød - 
vendig at den gode og trygge relasjonen 
er på plass før man tar opp skam med 
et barn.

Barn som er bærere av skam er ofte 
ulykkelige og ensomme. Å få disse 
barna til å snakke om sin skam kan 
være vanskelig, samtidig som det er 

viktig. På lengre sikt vil en slik samtale 
kunne føre til at skamfølelsen ikke blir 
så fremtredende, at den mister noe av 
sin makt over både tanker, andre nega - 
tive følelser og handlinger.

En samtale om skam krever 
en god relasjon
Å bygge en god og trygg relasjon er en 
prosess som tar tid. En god relasjon 
fremmer tillit og tilhørighet mellom 
fosterbarn og fosterforeldre. Som voksen 
i denne relasjonsbyggingen er det viktig 
å ha kunnskaper og forståelse for foster - 
barnas tidligere erfaringer. Barnas rela - 
sjoner til sine foreldre kan ha vært 
preget av uforutsigbarhet, ustabilitet og 
lite sensitivitet for barnets behov. Disse 
erfaringene tar barna med seg inn i nye 
relasjoner, og det er her mulighetene 
ligger for å begynne å bygge en positiv 
og trygg relasjon. Trygghet bygges opp 
ved å anerkjenne barnet som likeverdig. 
Man må ha evnen til å ta barnets pers - 
pek tiv, forstå og respektere deres tanker, 
meninger og ønsker og å ta disse på 
alvor.  I et slikt kontinuerlig samspill 
må den voksne vise empati, evne til 
innlevelse og medfølelse. Konkret så 

handler dette om å være lyttende, for - 
stående og anerkjennende.

Noen råd når man skal 
samtale med barn om skam
Ofte vet ikke barna at de vonde og såre 
følelsene som de er bærere av, kan være 
skam. Skam kan være overlappende 
med og opptre og forveksles med andre 
negative følelser som skyld, angst, frykt 
tristhet, depresjon, redsel og sinne 
(Okkenhaug 2009). Fordi det er vanske - 
lig å snakke om skammen, kan man 
starte med å snakke om andre negative 
følelser. Man kan ta utgangspunkt i 
konkrete opplevde eksempler hvor 
barnet har vært trist og lei seg eller i 
bilder av andre barn som er triste og lei 
seg. I samtaler om følelser vil man 
kunne oppleve at barna har vanske -
ligheter med å sette ord på følelsene 
sine.

 Årsaken til det kan være at barna 
tidligere ikke har blitt hørt eller at de 
ikke har lært å snakke om egne følelser 
knyttet til egne erfaringer.                                                                                                   

Kroppen vår er rik på innvendige 
kroppslige kjennetegn om forholdet 
mellom erfaringer og følelser. For å 
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komme videre kan det være en god 
hjelp å knytte språket sammen med 
kroppen ved å be barnet beskrive hvor i 
kroppen det gjorde vondt når de var 
triste eller lei seg.                                                                                                                                             
  Som en overgang til skamfølelsen kan 
man informere barnet om at mange 
barn skammer seg fordi de tror at de 
ikke er like mye verdt som andre men - 
nesker. Dette er informasjon som kan 
hjelpe barnet til å forstå at det ikke er 
den eneste som har det slik og det kan 
være en trøst.                                                                                                                                           
    Videre er det viktig å gi barnet kunn-
skaper og informasjon om skamfølel-
sen. De må få forklaring på hva som er 
skammens kilde. De må få forståelse for 
at det er deres oppvekst som har vært 
med på å skape dem, og som har påført 
dem skammen. Det er også viktig å 
snakke om hvordan skammen kan ha 
påvirket deres handlinger og opplev-
elser slik at de får en forståelse av skam - 
men plass i egne erfaringer.                                                                                      

I samtaler med barna vil man kunne 
oppleve at de har vonde og såre tanker 

om sin oppvekst og sine foreldre.  Når 
dette formidles må vi tåle å ta imot og 
bekrefte deres opplevelser, vi må også 
bekrefte at deres følelser er  normale og 
at det også er normalt å ha motstrid-
ende følelser.

Underveis i samtalen med et foster  - 
barn vil man kunne oppleve at barnets 
problemer er svært alvorlige eller at 
man selv ikke har kunnskaper til å gi 
den hjelpen man mener barnet trenger. 
Da skal man be om profesjonell hjelp.

Avslutning
Til tross for store utfordringer viser 
forskning at fosterbarn er i stand til å 
stole på sine nye omsorgspersoner. 
Dette åpner opp for å kunne snakke 
med dem om skamfølelse. Samtaler om 
skam kan minsker muligheten for at 
følelsen styrer barnas liv. De kunnskap-
ene som barn tilegner seg gjennom 
samtaler med voksne, kan hjelpe dem 
til å regulere og korrigere sine tanker, 
følelser og handlinger. Samtidig med 
dette må det jobbes med å bygge opp 

barnets selvtillit og selvfølelse slik at det 
etter hvert vil kunne lære å akseptere 
seg selv.
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