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•  Av Else Marie Lunde, 
 tidligere fostermor

Ofte kan vi som fosterforeldre kjenne 
det som om vi jobber med det stikk 
motsatte av barnet. Vi jobber for å 
skape tilknytning og gode relasjoner. 
De jobber med å skyve oss bort og 
holde oss på avstand. Det er viktig å 
skape forståelse for hva som skjer i 
dette ”spillet”, både for fosterforeldre 
og fosterbarn.

Fosterbarnet
Fosterbarn er like forskjellige som alle 
andre barn, men ett har de felles: De 
har alle blitt flyttet fra sine biologiske 
foreldre til noen mer eller mindre 
ukjente voksne som er blitt deres 
fosterforeldre. Det i seg selv er en 
voldsom forandring i et barns liv. I 
tillegg har de i forkant vært utsatt for 
alvorlig omsorgssvikt, noe som betyr at 
grunnleggende behov i deres liv ikke 
har blitt ivaretatt.  Barna har opplevd at 
noen kommer og tar dem med seg og 
erfarer et nytt svik fra foreldrene, når 
disse ikke er i stand til å stoppe det. De 
har gjerne også erfaring med å ta altfor 
stort ansvar og gå inn i voksenrollen og 
kan ha problem med bare å være barn i 
forhold til nye foreldre.

Willy-Tore Mørch, ett av medlemene 
i Raundalenutvalget som i 2012 kom 
med stortingsmeldingen Bedre beskytt
else av barns utvikling, kaller det som 
fosterbarn opplever som "det store 
alvoret". Han begrunner dette med at 
hjernens utvikling blir påvirket av det 
som de har opplevd av alvorlige livs-
hendelser, og at dette får betydning for 
deres kognitive, sosale og emosjo nelle 
utvikling.

I Fosterhjemdskontakt 4/2008 
hadde Heidi Jacobsen en artikkel om 
foster barn med tilknytningsvansker og 
-forstyrrelser . Hun skriver at fosterbarn 
er en utsatt gruppe barn som har behov 

Tilknytning eller avvisning?
Fosterbarnets reaksjoner overfor nye omsorgsgivere 
kan lett misforstås og fosterforeldre kan ofte føle seg 
avvist. Fosterforeldre trenger hjelp til å forstå hva 
dette handler om, men fosterbarn trenger også hjelp 
og veiledning.

           Om forfatteren 

•	Else Marie Lunde er utdannet  
sykepleier med veilederutdanning, 
samt lederutdanning, sykepleie-
vitenskap og sosialpedagogikk. 
Hun har tidligere vært fostermor 
i fire år. 
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Relasjoner

Tilknytning eller avvisning?
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for spesielt tilpasset omsorg, for å sikre 
dem en best mulig utvikling. De har 
behov for terapeutisk omsorg, hvilket 
vil si bedre omsorg enn det man van -
ligvis anser for ”godt nok” og spesielt 
tilpasset det enkelte barns behov. 
Utfordringene for fosterforeldre vil 
derfor være å tilpasse omsorgen til de 
behov barnet uttrykker, eller bare 
mangelfullt uttrykker. 

Fosterbarnets reaksjoner overfor nye 
omsorgsgivere kan lett misforstås og 
fosterforeldre kan ofte føle seg avvist. 
Fosterbarn gir ikke alltid tydelige 
uttrykk for egne behov, eller de trekker 
seg tilbake og signaliserer at de ikke 
trenger noen.

Et fosterbarn har altså opplevd 
traumer ved at foreldrene ikke tok vare 
på dem på en tilfredsstillende måte og 
kanskje også selv påførte dem traumer 
av fysisk eller psykisk art. I tillegg har de 
opplevd å få helt nye omsorgspersoner. 
Det kan vise seg å være bra, men i første 
omgang er det å bli flyttet til noe nytt 
og ukjent, bare enda et traume. Forsk-
ning viser at barn ofte tar på seg ansvar 
for vanskelige ting som skjer i deres 

omgivelser. En kan siden forkaste seg 
selv, fordi en er blitt forkastet av en 
annen.  

Det nye hjemmet
Når barn må flytte i  fosterhjem, 
kommer de som oftest til hjem med 
vilje til å gi, hjelpe og inkludere. De 
nybakte fosterforeldrene vil så gjerne bli 
likt, og håper at fosterbarnet skal trives, 
vokse og utvikle seg, ja få en ny start 
med nye muligheter. Som fosterforeldre 
prøver vi å la barnet få en plass i våre 
hjerter på linje med egne barn og vet at 
det er viktig. 

I opplæringen av fosterforeldre blir 
det lagt vekt på at barn trenger trygge 
og utviklende relasjoner som varer livet 
ut. Metoden Trygghetssirkelen eller 
Circle of Security, ble utviklet i USA i 
2005 av Cooper, Hoffman og Powell. 
De bruker  trygg base og trygg havn 
som bilder på den funksjonen en ønsker 
at fosterforeldre skal ha for barnet. En 
trygg base å gå ut fra for å utforske 
verden, og en trygg havn å søke tilbake 
til når det er skummelt og vanskelig der 
ute. 

Det finnes i tillegg et program for 
dyktiggjøring av fosterforeldre, Pride-
kurset, som mange av oss har deltatt i. 
Det er viktig med slik opplæring fordi 
utfordringene for fosterforeldrene er 
betydelige. Mange av barna har utviklet 
en tilknytningsforstyrrelse eller en 
utrygg tilknytning til sine foreldre før 
flytting i fosterhjem. Tidligere trodde 
jeg at det bare gjaldt noen fosterbarn. 
Nå har jeg skjønt at det vel bare kan 
være et fåtall som ikke er tilknytnings-
skadet, med dype sår i sin sjel etter så 
store oppvekstproblem som må til, før 
barnevernet kan ha en sak i retts sys-
temet i Norge som fører til foster-
hjemsplassering. Det fører til at disse 
barna stort sett har så heftig ballast at de 
har vansker med å tro på andre 
mennesk ers godvilje og ubetingede 
kjærlighet. Mange fosterforeldre opp -
lever det sårt og smertefullt at deres 
fosterbarn ser ut til ikke å ønske eller 
trenge dem som en trygg base og en 
trygg havn. På en måte kan man føle at 
barnet synes det er greit med de 
materielle godene fosterhjemmet 
representerer, men at det ikke trenger 
eller ønsker «foreldre». Fosterbarn kan 
gjerne stadig ønske seg nye ting, men 
har store problemer med å vise takk-
nemlighet for det de får.

Jeg har blitt fortalt av fosterforeldre 
at deres fosterbarn mente de gjorde ting 
for å plage dem. Det var spesielt knyttet 
til når de ville ha barnet til å hjelpe og 
bidra i hjemmet. Kan det være slik at 
fosterbarn, som har hatt det vondt og 
måttet ta mye ansvar, og som så 
kommer til en familie der det er fred og 
harmoni og fullt fokus på at barnet skal 
ha det best mulig, ikke så lett takler at 
det stilles krav om egeninnsats? Hva om 
barnet tenker: «Jeg skulle jo komme til 
noen snille voksne og få det godt nå, og 
så begynner de også å plage meg med at 
jeg må rydde og vaske. De liker meg 
ikke. De er  like alle sammen. Alle er 
onde»? Er det da de såkalte 
hvetebrødsdagene plutselig er over? 

Hjelp til barnet 
Trenger fosterbarn hjelp og veiledning 
for å skjønne at fosterforeldre ikke er 
gode foreldre hvis barna ikke får grenser 
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og plikter tilpasset egen alder og forut -
setning? Jeg tror det, og vil herved lan -
sere ideen. Hva med å samle fosterbarn 
og lage grupper der de får snakke om 
hvor håpløst dumme fosterforeldre er 
og hvor vanskelig det er å komme ny 
inn i et hjem og føle seg fremmed og 
utenfor. Da kunne de få hjelp til å 
forstå at fosterforeldre ikke er onde selv 
om de må hjelpe til i hjemmet. 

Jeg har hørt om barn som i fullt 
alvor mente det var fostermors oppgave 
å plukke tøyet opp fra gulvet, for hun 
fikk jo lønn fra barnevernet. Selv skulle 
barnet i hvert fall ikke gjøre det... 
Kanskje mange fosterbarn tror at det å 
være en snill mor er det samme som å 
være en tjener. Hvem kan veilede dem i 
fosterbarnrollen, så de kan få hjelp til å 
tilpasse seg den nye situasjonen og 
nyttiggjøre seg all godvilje, erfaring og 
kunnskap som fosterforeldrene innehar? 
Vi voksne kurses og veiledes  i det å 
være  fosterforeldre. Hvorfor skal da 
ikke barna få hjelp? De vet ikke hvor-
dan gode foreldre er, og vet derfor ikke 
å verdsette dem. Kanskje den største 
utfordringen er at de ikke vet hvordan 
de skal takle egne følelser og reaksjoner 
når de har det godt? Ufred og bråk har 
de lært seg å håndtere fra tidligere, fordi 
de har måttet. Men det kan oppleves 
utrygt og vanskelig med alt det gode og 
greie. Det kan være vanskelig å tro på. 
Er det bare lureri? Hvem kan hjelpe 
fosterbarna med å tørre å åpne opp for 
det gode? Må barna stå helt alene med 
dette? Det sier seg selv at vi fosterfor-
eldre ikke er de som kan klare det, når 
det er nettopp oss de er så skeptiske til. 
Vi opplever oss avvist og det vil jeg si 
litt mer om.

Avvisning 
Ofte kan en bli overrasket over hvor 
langvarig og dyp avvisningen er. Det er 
smertefullt å oppleve. Det må vi på en 
eller annen måte klare å leve med, 
dersom vi skal holde ut som fosterforel-
dre.  Psykolog Joachim Haarklou har 
spesialisert seg på tilknytningsproblem 
og sier at avvisning er symptom på en 
tilknytningsskade. Hans råd til foster-
foreldre som sliter med avvisning, er å 
tenke at barnets tidligere erfaringer er 

noe vi ikke kan gjøre noe med. Men, 
man kan rydde i egen bagasje og se på 
hva man selv har opplevd av avvisning 
og bearbeide det, slik at man står stød -
igere. I møte med fosterbarnet er det 
viktig å identifisere egne reaksjoner som 
kan være farget av egne tidligere 
opplevelser. Helst skal en både kjenne 
til og ha bearbeidet egne erfaringer på 
traumer og avvisning og være kjent 
med egne reaksjonsmønstre. Ved å få 
økt kunnskap og forstå seg selv bedre, 
kan man lettere skille hva som er ens 
eget fra hva som er barnets. Dette er 
noe John Berglund legger stor vekt på  i 
sin lydbok Vekst og endring, for å oppnå 
sunne relasjoner. Jeg vil anbefale alle 
fosterforeldre å høre på den.

Det er mange måter barna kan avvise 
oss på. Det handler om å snu seg bort 
fra, ta avstand fra. Man kan også avvise 
ved å ikke gi kontakt, neglisjere eller 
late som en ikke ser eller hører, for 
eksempel ved ikke å gi blikkontakt, ikke 
svare når en blir snakket til, eller svare 
så utydelig at det knapt er hørbart. 
Enda mer tydelig avvisning blir det hvis 
man i tillegg bruker ord til å skape 
avstand. Det kan være å si jeg vil ikke, 

ikke snakk til meg eller ved verbalt å 
angripe og si krenkende ting til den 
andre, eller ved å rent fysisk skape 
avstand. Man kan si at den som avviser 
ikke gjør det for å være ond, selv om det 
er vondt å bli avvist. 

Avvisning kan sees på som en måte  
å sette grenser for omgivelsene og 
beskytte seg selv på. Det er ofte våre 
nærmeste vi avviser mest og som blir 
mest såret av avvisningen. Det er de 
som selv er blitt avvist, som gjerne selv 
lettest avviser andre. Det skyldes nok en 
ubevisst læring, modellæring, der vi 
gjentar det vi selv har erfart. Fosterbarn 
avviser ofte sine nye omsorgspersoner. 
Joyce Meyer sier i sin bok Roten til 
avvisning, at kimen til avvisning er som 
et frø som ligger plantet i deg og får deg 
til å føle at du ikke er noe verdt og at du 
er uønsket. Da snakker vi om identitet 
og selvfølelse og den sitter dypt og fast i 
oss. Den er ikke lett å endre. Den farger 
det vi opplever. Hvis vi tror vi ikke er 
noe verd, kan selv ros og oppmuntrende 
ord fra feks. fosterforeldre oppfattes 
som kritikk eller spott, fordi det ikke 
stemmer med barnets eget selvbilde. Og 
vi håper og tror at vi skal kunne gjøre 
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barnet lykkelig hos oss. Det er nok en 
langvarig prosess som handler om at 
barnet får mange nye gode erfaringer, 
som til slutt rokker ved det som 
tidligere var plantet i dem, og vi kan 
erfare at de begynner å knytte seg til oss.

Trygg base og tilknytning
Inge Bø forklarer i sin bok Barnet og de 
andre, hvordan blikkontakt, smil og 
gråt er de tre viktigste formene for 
tilknytningsadferd hos barn og at de 
utløser omsorgsadferd hos den voksne. 
For meg var dette en hjelp til å forstå 
meg selv. Jeg har selv erfart hvordan jeg 
smeltet når jeg fikk et åpent blikk og et 
smil. Jeg har følt at jeg gikk på tomgang 
når jeg ikke engang fikk blikkontakt. 

Jacobsen (2008) sier, i den artikkelen 
jeg tidligere har vist til, at barnets 
tilknytning til sine omsorgspersoner 
utvikles gradvis og kan forstås som en 
emosjonell forbindelse mellom barnet 

og omsorgspersonen. Hun viser til at 
tilknytning defineres som:

Et atferdssystem som organiserer 
forskjellige former for tilknytningsatferd 
hos individet. Når dette systemet fungerer 
optimalt, er omsorgspersonen en trygg 
havn og en trygg base for eksplorering. 
Måten som atferdsystemet er organisert på, 
varierer i kvalitet fra individ til individ 
og lar seg ikke så lett forandre (Jacobsen, 
2008 s.10).

Særlig de første leveårene dannes 
indre arbeidsmodeller eller mentale 
forestillinger av tilknytningsforholdet. 
Det er mentale forestillinger om 
foreldre, verden der ute og en selv. På en 
enklere måte kan vi si at vi lager oss 
forklaringer på det vi opplever. Jo yngre 
vi er, jo enklere blir forklaringene våre. 
Derfor tenker barn ofte magisk. De tror 
gjerne at de har mer skyld i det som 
skjer rundt dem enn det som er tilfelle. 
De kan ta på seg ansvar for både vær og 
vind. Det kan bli en tung bør for en 
liten kropp. De fleste barn får hjelp av 
sine foreldre til å forstå årsakssammen-
henger etter hvert som de modnes til 
det. Vi tar fra dem ansvar og skam når 
vi forklarer at de ikke hadde noen skyld 
i det som skjedde, eller at det ikke gjør 
noe  at de veltet og knuste glasset med 
melk i. Det er slikt som skjer. Alle kan 
være uheldige. Noen barn får 
tilbakemelding om at de er onde når 
slikt skjer. Det blir da en erfaring de 
senere bruker til å forstå andre 
situasjoner med. Det er en reaksjon som 
vil gi dem et selvbilde og en identitet 
som ikke er oppbyggende, men tvert 
imot nedbrytende og negativ.

Jacobsen viser til studier av Mary 
Dozier m.fl. som fant ut at den aller 

første tiden i fosterbarnets nye hjem har 
størst betydning for utvikling av trygg 
tilknytning. Innen BUF-etats arbeid 
med å rekruttere og skolere foster for-
eldre brukes nå nedenstående Trygg-
base stjernemodell. Den er utviklet i 
England av Schofield  og Beek og 
bygger på John Bowlbys teori om 
tilknytning.  Denne modellen brukes 
også innen veiledning av fosterforeldre, 
for å øke deres kompe tanse på omsorgs-
adferd. Den røde skriften beskriver fem 
typer adferd fra den voksne som synes å 
være viktige for å legge til rette for trygg 
tilknytning. Svart skrift beskriver det 
barnet opplever når det utvikles trygg  -
het, tillit og tilknytning De ulike 
områdene vil gjensidig påvirke og 
forsterke hverandre.

En trygg base utvikles altså ved at vi 
godtar barnet slik det er, slik at det kan 
utvikle en positiv selvfølelse. Ved å være 
tilgjengelig og gi sensitive gjensvar, vil 
barnet etterhvert føle tillit og klare å 
regulere og håndtere følelser og adferd. 
Det er viktig å gi samarbeidsinnstilt 
omsorg, slik at barnet kjenner seg 
kompetent. Det er også viktig å ha 
fokus på å fremme medlemskap i 
familien slik at barnet begynner å føle 
tilhørighet.

Duger vi som fosterforeldre?
Hvorfor så mye fokus på oss selv som 
fosterforeldre? Det er fordi vi er det 
redskapet vi har i møte med våre 
fosterbarn. Det viktigste jeg kan gjøre, 
er kanskje at jeg blir mest mulig ferdig 
med egne sårbarheter så vi framstår som 
en tryggere base for barna, og tåler deres 
avvisning, uten at det har noe med at vi 
ikke duger å gjøre (jamfør Haarklou). 

kilde: Google, søkeord Trygg base

Det hendte meg eit barn
Det hendte meg eit  barn.

Det hendte meg eit stort barn, 
eit nydeleg barn, 

eit fosterbarn.

Eg ynskje som fostermor 
å gje det som er godt,

det som trengs,
det som lege djupe sår.
Eg ynskje å fylla på ein  

tom kjærleikstank.

Men,
det blir ikkje teke imot.

Eg blir føysa vekk og snudd ryggen til.
Eg kjenne på sinne, sorg,  

frustrasjon, fortviling

Duger eg ikkje -
med all min godvilje?

Kva gjer eg galt -
som ikkje når fram?
Eg får det ikkje til -
eg som ville så vel.

Kva gjer eg nå?

(Else Marie Lunde, 2011)
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John Berglund, som jeg tidligere har 
nevnt, har fokus på å skille hva som er 
mitt fra ditt, for å kunne ha gode og 
ukompliserte relasjoner. Han sier også 
noe om at vi kan forebygge negative 
følelser og endre vår adferd i møte med 
andre mennesker ved å endre på hva 
noe betyr for oss. For meg har utford-
ringen vært å endre på hva mitt 
foster barns avvisning skal få bety for 
meg. Det skal ikke bety at jeg er dårlig 
fostermor og at barnet ikke liker meg, 
men at barnet arbeider med tilknyt-
ning. Og at jo hardere barnet avviser 
meg, jo sterkere tilknytning har det fått 
til meg. Var det ingen tilknytning, 
hadde barnet ikke hatt behov for å 
skyve meg bort. 

Jeg har erfart at det er godt å få hjelp 
av erfarne veiledere. Jeg har opplevd 
god oppfølging fra barnevern og 
BUF-etat. Jeg har valgt å stole på dem 
når de har sagt at det går bra. De har 
erfaring og vet hva som er vanlige 
prosesser og faser å gå gjennom i 
fosterhjemsplassering. Og ikke minst, 
de har vært flinke til å fange opp tegn 
på tilknytning og eksemplifisere det for 
meg. Slik har jeg fått hjelp til å se 
framgang, at vi er på rett vei, selv om 
det går langsomt. Av og til har de klart 
å peke på positiv utvikling i det som i 
første omgang for meg så ut som 
tilbakegang. 

Det er et ordtak som sier: ”Du er 
din egen brilles smed. Du velger selv 
hva du vil se.” Jeg har altså opplevd at 
jeg kunne se det negative med mine 
”briller”, og fått hjelp til å se det 
positive når jeg fikk på meg noen andre 
”briller”. Synes dette er et flott bilde på 
veiledning. Jeg ser at jeg har hatt stor 
nytte av å fokusere på ressurser og 
positive egenskaper hos mitt fosterbarn 
istedenfor problemene. Det er nesten 
som en selvoppfyllende profeti: At det 
jeg fokuserer på, blir forsterket. 

Om jeg duger som fostermor? Mine 
veiledere har sagt at jeg duger, og det 
har hjulpet meg til å tro det selv også, 
at jeg er god nok. Det handler om å 
akseptere barnet slik det er, men det 
handler også om å akseptere seg selv, 
med styrker og begrensninger, og velge 
å stå i det og ikke gi seg.

Å teste arbeidsmodeller
Mange erfarer at fosterbarna viser 
masse avvisning både verbalt og, ikke 
minst, nonverbalt. Vi forstår ikke alltid 
hvorfor. Barnet mener ikke nødvendig-
vis å avvise og forstår ikke at vi opple-
ver oss avvist. Jeg har oppdaget at jeg 
fungerer bedre som trygg base og trygg 
havn når jeg ikke fokuserer på avvisnin-
gen og min egen tilkortkommenhet. 
Men det har vært en jobb og en 
utvikling som har skjedd med meg etter 
å ha gitt følelsen av å bli avvist tid og 
rom til bearbeiding. Det har vært 
nyttig å fordype meg i teori om 
tilknytning og hvordan møte barn med 
tilknytningsvansker. 

Jeg undrer om det er slik at foster-
barn ofte ikke tåler så mye trygghet og 
nærhet som vi tilbyr dem? Har de ikke 
erfaring med hvordan man oppfører seg 
i trygge og ukompliserte situasjoner? 
Og, ikke minst, mangler de beredskap 
på hvordan de skal takle sine egne 
følelser når de har det trygt og nært? I 
så fall kan det lett bli til at de ubevisst 
prøver å unngå å komme i situasjoner 
der de må kjenne på disse følelsene. 

Veiledere sier at fosterbarn ofte har 
stort behov for kontroll og forutsig-
barhet. Det betyr mye å vite hva som 
skal skje, og hva som forventes av en. 

Da opplever man lettere mestring og 
kontroll. Konklusjonen blir at 
fosterbarn avviser, ikke for å såre, men 
fordi de tester ut nye arbeidsmodeller. 
De trenger mye erfaring på at vi bryr 
oss og er der for dem.

 Hos frisøren så vårt barn  på meg og 
spurte hva jeg anbefalte da frisøren 
spurte hvordan håret skulle være. Det er 
en tillitserklæring, og viser at barnet 
trodde jeg kunne hjelpe. 
Trygghetssirkelen forklarer hvordan 
barnet beveger seg bort fra mor for å 
oppdage, for siden å komme tilbake når 
det føles utrygt og vanskelig der ute. 
Barna søker oss når noe oppleves 
skummelt. Da kan vi være den trygge 
basen som ser og lytter interessert.  
Barna får erfare at vi kan forklare hva 
som skjer og ordne opp når det trengs. 
Men de trenger dessverre veldig mange 
slike erfaringer for å kunne endre på de 
indre arbeidsmodellene sine. Det er et 
tungt og langsiktig arbeid for oss som 
fosterforeldre. Vi kan oppleve at barnet 
ikke søker oss når de trenger hjelp eller 
trøst. Det kan smerte et omsorgshjerte.  
Jeg tenker at mange fosterbarns indre 
arbeidsmodell handler om at det er best 
å klare seg selv.  De har erfaring på at 
foreldre ikke forstår og ikke kan hjelpe. 
Det tar tid før tryggheten får synke så kilde: Google, søkeord Trygg base
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dypt inn i barna at deres indre 
arbeidsmodeller endres.

Hvordan bli trygge 
fosterforeldre? 
Trygghet har med hva vi utstråler å 
gjøre. En stor utfordring for meg har 
vært å si at jeg skal ”på banen». Jeg har 
opplevd meg avvist, men har mer og 
mer sett at for å bli en skikkelig trygg 
base, må jeg selv vite noe om når jeg 
skal ”på banen”, og tydelig si at det skal 
jeg. Vi kan ikke vente at barnet ser og 
forstår dette. Det å aksepterer oss som 
foreldre, som må sette grenser og 
trekke opp spilleregler i heimen, har 
vært vanskelig for vårt barn. Jeg har 
virkelig måttet ”manne” meg opp for å 
si at enkelte ting er det jeg som 
bestemmer, og at slik er det bare. Et 
fosterbarn har ofte måttet ta for mye 
ansvar og er derfor blitt veldig selvsten-
dig. Barna vil gjerne forsøke å ha 
styringen når de kommer i fosterhjem 
også. Etter hvert må vi kanskje trene på 
å si: «Jeg vil ikke bli behandlet slik... . 
Jeg vil at du skal snakke ordentlig til 
meg!»  

I den første tiden som fosterforeldre 
er vi er veldig opptatt av at barnet skal 
ha det bra og føle seg velkommen hos 
oss. De fleste familiene har det veldig 
fint i de såkalte «hvetebrødsdagene», i 
den første tiden etter at barnet har 
kommet. Men kan det være at vi, i vår 
iver etter å virke kjekke og hyggelige og 
bli likt av barnet, er for utydelige og 
ettergivende og derved selv er med-
skyldige i mange senere problem? Er vi i 
vår «Eager to please»-holdning med på å 
skape barn som etter hvert oppleves 
som utakknemlige, storforlangende og 
uregjerlige? Når Heidi Jacobsen betoner 
viktigheten av den første tiden i foster -
hjems plasseringen, hva er det som er en 
god første tid? Hva er det som er så vik-
tig å få på plass den første tiden? Jeg 
trodde det var fred, fryd og gammen. 
Nå har jeg begynt å tenke at det 
kanskje skulle ha handlet mer om å 
være tydelige i vår foreldrerolle. Bør 
barnet i den første tiden også oppleve 
at det kreves noe av dem, at det for -
ventes at de bidrar og at de også inn -
retter seg etter andres behov? Jeg opp -
lever at det å stille krav til fosterbarn er 

noe våre veiledere er redde for å råde 
oss til å gjøre. Eller har de gjort det, 
mens jeg bare ikke har hørt det? De har 
i hovedsak hatt fokus på at hvis vi bare 
forstår barna bedre, blir vi bedre som 
fosterforeldre. Men fosterforeldre er 
som andre foreldre, og trenger å få noe 
tilbake for å klare å holde det gående år 
etter år.  

Hvilken hjelp kan  
fosterbarn få?
Jeg mener at hvis barnevernet skal 
kunne kalle seg, ja nettopp, BARNE-
vern, må de også ha fokus på å hjelpe 
barna til å fungere i hjemmene de blir 
plassert inn i. Når er det betimelig å 
begynne å hjelpe barna til bedre å dra 
nytte av det fosterfamiliene kan tilby? 
Hjelpe dem å vise tilknytningsadferd, 
som å gi blikkontakt, smil, svare på 
tiltale osv.. Det hadde vært fint å få 
hjelp utenfra til å lære barna at det er 
lurt å prøve å vise litt takknemlighet 
når de får noe. Det er vanskelig for oss 
som fosterforeldre å klare alt selv, Det 
er så mye vi skal klare å se, forstå, 
forklare osv. Jeg har opplevd vegring 
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hos barnevernet mot å hjelpe barn til å 
tilpasse seg. Er det fordi disse barna 
allerede har et dårlig selvbilde. At en er 
livredd for å påføre dem skyld og skam 
og følelse av å ikke strekke til? Det 
forstår jeg, og tenker slik selv også, 
Likevel mener jeg at det er å gjøre 
barna en bjørnetjeneste å ikke veilede 
dem  i grunnleggende spilleregler i 
familier, på skolen og i samfunnet. Må 
vi som fosterforeldre stå alene med 
dette viktige sosialiseringsarbeidet og 
arbeidet  med å skape velfungerende og 
veltilpassede barn? Går det an å hjelpe 
barna med hva som er lurt å gjøre når 
en er fosterbarn? Fosterforeldre er ikke 
roboter som er blide uansett hvor mye 
pepper og pes de får... Det er slik vi 
prøver å være, men er det mulig.... i 
lengden.....

Avslutning
Søren Kierkegaard har sagt at det å 
hjelpe starter med en ydmykelse, å 
midlertidig finne seg i å ikke vite, men 
søke å forstå det den andre forstår.  Jeg 
har i denne artikkelen jobbet med å 
komme dypere inn i forståelsen av det å 
være fosterbarn ved å fokusere på 
temaene avvisning og tilknytning.  Jeg 
har også jobbet med å få økt innsikt i  

rollen som fosterforeldre. Jeg vil kon -
klu dere med at det er en stor utfordring 
å være fosterforeldre. Vi møter barn 
med store relasjonsskader.  Dette kan 
gjøre samhandlingen med barnet så 
vanskelig at vi kan kjenne at det kan bli 
for mye å håndtere. Vi kan til tider 
kjenne oss tomme og utbrukte. Vi må 
passe på å ta vare på oss selv for å 
kunne bli værende i utfordringene. Vi 
trenger andre som kan hjelpe barnet i 
rollen som fosterbarn. Slik jeg ser det er 
utfordringen vi står i, å finne en god 
balanse mellom det å stille opp for 
barna og det å stille krav til dem, 
samtidig som vi ivaretar oss selv som 
voksne.

I en seinere utgivelse av Fosterhjems-
kontakt kommer en ny artikkel av 
samme forfatter kalt Det vanskelige 
valget; om grensesetting og refleksjoner 
rundt det å kjenne at en ikke kan 
fortsette som fosterforeldre lenger.
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