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Mange foreldre opplever det som et tap 
av makt når de oppdager at deres barn 
er i stand til å ta ansvar for seg selv, noe 
det jo på en måte også er. Andre holder 
mer fast i en oppfattelse av hva foreldres 
ansvar består i og hvor langt og, ikke 
minst, hvor lenge det varer. Ofte 

blandes jus og psykologi sammen i én 
uskjønn cocktail. Atter andre setter 
likhetstegn mellom foreldreansvarlighet 
og omsorg. I tillegg kommer, at langt fra 
alle voksne - uansett rolle – tar ansvar 
for seg selv: for deres eget liv, følelser, 
holdninger og handlinger.

Forventninger til 
fosterforeldre
At de voksnes ansvar ses som en viktig 
del av deres omsorg – har i særlig grad 

dominert sosialpedagogikken i genera-
sjoner og dermed selvfølgelig også de 
krav og forventninger som stilles til 
fosterhjem og andre foranstaltninger for 
barn og unge. I snart en generasjon er 
dette blitt blandet sammen med kravet 
om å ”sette grenser” som det ultimate 
symbol på at de voksne er ansvarlige, 
omsorgsfulle og utviser lederskap. 
Resultatene av denne tenkemåten – dette 
paradigme – har aldri vært oppløftende 
rent statistisk sett og i øyeblikket ligger 
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Fosterbarn
og personlig ansvarlighet

Det faktum at barn og unge er i stand til å ta ansvar for seg selv – deres egen 
person – har vist seg å være nokså provoserende for helt alminnelige foreldre, som 
jo fortsatt kan velge om de vil trekke på denne ressursen og samtidig hjelpe deres 
barn med å utvikle denne kompetansen. 



 Fosterhjemskontakt 5/12  7

de beste europeiske land på en suksesss-
prosent på ca. 30 (Norge på ca. 27 
prosent), og parametrene for ”suksess” er 
svært forskjellige og blir målt over 
forskjellig tid – alt fra ett år etter 
avsluttet omsorg/behandling til seks år 
etter. Suksessprosenten er høyest etter ett 
år og lavest etter seks år og ville sansyn-
ligvis vært enda mer deprimerende, hvis 
man målte tyve år etter. 

Profesjonelle fosterhjem
Oppgaven er altså enten ekstremt 
vanskelig eller også gjør vi det feil. Jeg 
tilhører den generasjon i dansk barne- 
og ungdomsomsorg, som kunne 
konstatere at våre sosialpedagogiske 
institusjoner oftest gjorde mer skade enn 

gavn og derfor gikk vi sterkt inn for 
plassering i fosterfamilier. Svært fort ble 
disse delt i to grupper: de ”alminnelige” 
familier og de profesjonelle, hvor en 
eller begge voksne hadde pedagogisk 
bakgrunn. Etter snart en menneskealder 
er det trist og tankevekkende å konsta-
tere at de profesjonelle fosterfamiliene 
generelt har mindre suksess, enn de 
familiene hvor ingen av de voksne er 
fagfolk.

Forklaringen er etter min erfaring 
enkel nok: De gamle pedagogiske 
paradigmene bygger kun i svært liten 
utstrekning på hvordan barn faktisk 
fungerer og utvikler seg, og mer på 
hvilke krav voksenverdenen har til dem. 
Dertil kommer, at også sosialpsykolo-

gien og barnepsykiatrien stort sett kun 
interesserer seg for barnets senest 
tilkomne symptom og ikke for kvalite-
ten av dets eksistens. Dette setter i 
meget høy grad både barnevernspedago-
ger og fosterforeldre sjakkmatt. De 
forventes å gjøre barn og unge 
symptomfri med en verktøykasse, som 
for lenge siden er ”gått ut på dato” og 
det kommer det naturligvis mye smerte 
og frustrasjon ut av  hos både barn og 
voksne.

Nye perspektiver
Jeg skriver denne lange innledningen, 
fordi jeg vet at det er mange tradisjoner 
og mye moral på spill,  som gjør det 
svært vanskelig å introdusere ny viten og 

Utvikling

                 Om forfatteren 

•	 Jesper Juul har i mange år, og i 
en rekke forskjellige sammen-
henger, arbeidet med barn og 
unge med atferdsvansker, 
med grupper av enslige 
mødre, og med foreldre-
grupper. For tiden er han 
aktiv som veileder, rådgiver 
og terapeut i store deler av 
Europa. Han har skrevet flere 
bøker for foreldre og fagfolk, 
hvorav den mest kjente er ”Ditt 
kompetente Barn”.
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erfaring. Jeg har et par ganger anvendt 
begrepet ”paradigme”, som egentlig 
betyr perspektiv eller synsvinkel. Det 
gamle paradigmet i pedagogikken har så 
å si sett på barn og pedagogikk fra én 
fjelltopp og nå står man på en annen og 
ser derfor noe annet. Det betyr ikke at 
alt var feil, men at ny viten og nye 
perspektiver gjør andre muligheter 
synlige og innlysende. I de siste ti-fem-
ten årene har vi stått i et forvirrende og 
ofte kaotisk skjæringspunkt mellom de 
to paradigmene og det kan være vanske-
ligt å etablere en stabil og konstruktiv 
dialog mellom de to fjelltoppene.

Et av de viktige fenomenene som den 
nye utviklingspsykologien kunne 
konstatere tilbake i 1980-årene, var at 
barn er i stand til at ta ansvar for seg 
selv. Mye avhenger av alder, modenhet 
osv. men det legger så å si en bombe 
under vår tradisjonelle forståelse av hva 
omsorg for barn er. Den går nemlig ut 
på, at vi – de voksne – tar barns person-
lige ansvar på oss og administrerer det, 
inntil de blir ”gamle nok” eller deres 

atferd tilfredsstiller oss. Av samme årsak 
har det vært et selvfølgelig utgangspunkt 
for sosialpedagogikken at de plasserte 
barn og unge kom fra familier, hvor 
foreldrene ikke maktet denne form for 
ansvar/omsorg, og det er for det meste 
helt riktig.

Samspillet i familien
I dag vet vi at et dysfunksjonelt  familie-
liv også har andre vesentlige komponen-
ter. Den viktigste er forståelsen av hvor 
viktig samspillets kvalitet er og hvor 
avgjørende det er at foreldrene tar ansva-
ret for nettop dette. Mange foreldre til 
ulykkelige og vanskelige barn gjør egent-
lig det ”riktige” men bare på feil måte, 
og mange er slett ikke oppmerksomme 
på det ansvar og den makt som henger 
uløselig sammen med deres lederskap. 
De har resignert og abdisert etter hvert 
som barnets atferd ble for vanskelig å 
håndtere.

Dette medfører, at det store flertall av 
plasserte barn, er ”de-facto foreldreløse”. 
Det betyr, at de har foreldre som elsker 

dem, men ikke evner å oppfylle deres 
grunnleggende behov. Barn ”samarbei-
der”, som jeg kaller det – eller tilpasser 
seg, som andre sier. Når det oppstår et 
tomrom i en familie – et vakuum der 
det burde være en voksen, eller i dette 
tilfelle, hvor de voksnes ansvar for 
lederskapet og samspillets kvalitet burde 
være, forsøker barn å gå inn og utfylle 
tomrommet. Det kan –utenfra – se ut 
som om barnet har tatt makten, men i 
virkeligheten er det bare barnets 
reaksjon på manglende lederskap og 
kvalitetssikring. Det er barnets forsøk på 
å være verdifull for sin familie på 
nøyaktig samme måte som det eldste 
barnet i en skilsmissefamilie, eller i en 
familie hvor en av de voksne dør. Barn 
tar nesten alltid på seg et stort ansvar for 
å kompensere for den fraværende far 
eller mor. Det er det vi på fagspråket 
kaller en ”systemisk reaksjon”.

Barnas reaksjoner
Disse barn og unge blir ensomme og 
ulykkelige (ut fra et faglig voksenper-
spektiv kaller vi det at de blir ”sviktet”) 
og reagerer etter en tid på to svært 
forskjellige måter i møtet med nye 
voksne, som enten er ambulante 
behandlere, eller får rollen som en slags 
erstatningsforeldre.

Cirka halvparten av dem innser at de 
er alene i verden og derfor kun kan stole 
på seg selv, og den andre halvparten lever 
i håpet om å få det de savner. Den første 
gruppen er vanskelig, fordi de ofte er 
”utenfor rekkevidde”- det vil si at de 
ikke vil ta imot det pedagogiske tilbudet. 
Den andre er vanskelig, fordi de utvikler 
en adferd, hvor de permanent ”klenger” 
på den voksne, som har fått ansvar for 
dem. De voksne er ofte mer optimistiske 
i forhold til den siste gruppen, fordi 
barna vil ha kontakt. Erfaringen forteller 
oss imidlertid at også her er prognosen 
dårlig. Disse barna kan ”spise” opp til 
flere voksne i året i forgjeves forsøk på å 
tilfredsstille deres sult etter oppmerk-
somhet, ros og bekreftelse, men det får 
på kort sikt de voksne til å føle seg mer 
verdifulle, enn de gjør i relasjon til barn 
som bare avviser dem.

I andre familiekonstellasjoner snakker 
vi om barn og unge, som blir ”for tidlig 
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voksne”.  Med det mener vi at de tar alt 
for mye ansvar for sine foreldre og 
søsken. Dette gjelder spesielt i familier 
hvor en av foreldrene er psykisk syk eller 
alkoholiker eller hvor barnet har vært 
utsatt for psykiske og seksuelle overgrep.

Overlevelsesstrategier
Faglig møter vi altså barn og unge som 
forholder seg på tre forskjellige måter til 
begrepet ”ansvar”:
•  For den første gruppen er det en 

eksistensiell realitet, at de må være 
ansvarlige for seg selv og har mistet 
tilliten til at voksne ”vet best”. Dette 
tapet er permanent og kan ikke 
gjennopprettes før eventuelt langt 
senere i livet og da ofte i kraft av et 
likeverdig kjærlighetsforhold. ”Hjel-
pere” har ofte store vanskeligheter med 
disse barn og unge, fordi de avviser oss 
og konfronterer oss med en personlig 
ansvarlighet som mange ikke gjenkjen-
ner fra seg selv og derfor ikke vet 
hvordan vi skal støtte.

•  Den andre gruppen – ”klengerne” – er 
i samme situasjon, men lever i håpet/
illusjonen om at noen utenfor dem 
selv kan ta ansvar for deres liv og 
velbefinnende. Ofte har voksne 
umiddelbart mer sympati for disse 
barn og unge, fordi de krever det vi 
har å by på – vår overansvarlighet. I 
løpet av få måneder eller år forvandler 
denne sympatien seg imidlertid til 
antipati, fordi vi konfronteres med at 
vår overansvarlighet og vilje til å gi 
omsorg og oppmerksomhet ikke 
hjelper. De er som danaidernes kar – 
bunnløse.

•  Den tredje gruppen – de overansvar-
lige – har vi stor sympati for (de ligner 
jo oss!) og vi gjør vårt beste for å 
avlaste dem. Deres vilje til at være 
”velfungerende” er ofte stor. Problemet 
er at deres overansvarlighet – det vil si 
en overveldende tendens til å ta vare 
på andre og svikte seg selv – er 
imidlertid like mye permanent, som 
ensomheten er for den første gruppen. 
Når vi som hjelpere ikke har innsikt i 
vår egen overansvarlighet, ender vi alt 
for ofte med å svikte disse barn og 
unge med våre påstander om, at de 
blir lykkelige gjennom å bli konforme.

Selv om vi altså kan definere tre klart 
forskjellige grupper er det viktig å huske 
at selv innenfor disse gruppene er barn 
og unge forskjellige. Det eneste de har 
til felles  er deres overlevelsesstrategi.

Hva trenger disse barna?
Heldigvis er det slik at de alle har bruk 
for det samme: å bli bevisste om deres 
eksistensielle situasjon og få støtte til å 
trene deres personlige ansvarlighet. 
Innenfor rammene av en artikkel som 
denne er det vanskelig å konkretisere de 
mange måtene dette kan gjøres på – 
blant annet fordi det helt avhenger av 
kombinasjonen av det enkelte barns 
overlevelsesstrategi og de voksnes 
selvinnsikt og evne og vilje til å utvikle 
personlig ansvarlighet. 

Generelt kan vi si, at den første 
gruppen kun kan nås gjennom respekt 
for deres ensomhet, nødvendigheten av 
at de selv treffer viktige valg og ofte 
velger feil. Dette vil ofte bringe pedago-
ger og fosterforeldre i konflikt med 
barnevernsmyndighetene, som har helt 
urealistiske forventninger til disse barnas 
vei til å bli ”velfungerende”.

For den andre gruppe – ”klengerne” 
– går veien gjennom kjærlige, vedhol-
dende konfrontasjoner, hvor de blir 
bevisste på deres ensomhet og årsakene 
til denne. Dette innebærer at de voksne 

ikke gir dem den oppmerksomhet de 
ønsker seg, men den de har bruk for, 
hvilket i begynnelsen ofte oppleves som 
ukjærlig av begge parter.

Den tredje gruppen har akutt behov 
for hjelp til å skille mellom omgivelsenes 
forventninger og deres egne behov og 
grenser. I deres liv fram til nå, har de 
ofret deres personlige integritet og 
tilpasset seg de krav, som de opplever at 
familiens trivsel stilte. De må gjenopp-
dage deres egen ”indre stemme” og lære 
å tåle den negative feedback som ofte 
kommer når mennesker gir opp deres 
selvdestruktive atferd til fordel for en 
langt sunnere adferd.

Evnen til å gi alle disse barn og unge 
det de har aller mest bruk for, hvis de 
skal ha gode liv på lang sikt, avhenger 
helt av de voksnes vilje til å beskjeftige 
seg inngående med begrepet personlig 
ansvarlighet og det krever målrettet 
trening og veiledning av en karakter som 
for tiden er vanskelig tilgjengelig.
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