
8  Fosterhjemskontakt 1/15

Å være utvalgt

Det er en besnærende tanke, det at et barn skal kjenne seg utvalgt. Det bør være 
et mål for fosterforeldre å formidle en slik følelse av utvalgthet til sitt fosterbarn.

• av Beate Heide, spesialpedagog

Min hypotese er at mange fosterfami
lier går inn i arbeidet med å ta imot  
et foster barn fordi de føler at de har 
kreft er og overskudd til et nytt fami  
liemedlem. De velger altså aktivt 
fosterbarnet. Denne handlingen står  
i motsetning til barnets opplevelse av  

å bli bortvalgt. Hvordan er det for  
et barn å bli bort valgt av sine bio
logiske foreldre fordi de ikke greier 
den vanske lige oppdragerrollen? Disse 
barna blir flyttet, ofte mot sin vilje, til 
en fami lie som ønsker dem velkom
men. Her er det to virkelighetsopp
fatninger som skal finne en sameksis
tens.

Å teste hypotesen
Selvfølelse handler om de tanker og 
bilder vi har av oss selv, helt uavhengig 
av hva andre uttrykker og mener om 
oss. Denne selvfølelsen kan vi få glimt 
av gjennom barnets måte å omtale seg 
selv, eller gjennom de valg det gjør i det 
daglige. Det er ikke mange som har en 
bevisst tanke om hvordan dette selv 
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Kommunikasjon

Å være utvalgt

bildet ser ut, verken hos barn eller 
voksne. Det er mer en ubevisst prosess 
som vi ikke er klar over er styrende for 
de valg ene vi tar. Det er dessuten sjel  
d en noe vi snakker om.

Barn vil ofte være utprøvende i for  
hold til de hypotesene de har. Hvis  
de innerst inne tenker at de er så umu  
l  ige at ikke engang foreldrene deres,  

de som skulle elske dem og beskytte 
dem uan sett, kan ha dem, ja så er det 
ingen som orker å være sammen med 
dem. Dette må testes ut også i de nye 
om givelsene og den nye familien. Det 
er en slitsom prosess for alle parter. 

Barn oppdager fort hvor de såre 
punktene hos fosterforeldrene ligger, og 
de vil spille på dem for å få bevist sin 

egen hypotese. Om fosterforeldre ikke 
forstår barnets utprøvingsprosjekt, vil 
de ofte føle seg avvist og mislykket, noe 
som igjen kan føre til at de mister troen 
på at de har noe å tilføre. Slik kan foster  
hjem sprekke fordi barnet og fosterfor
eldrene har så ulik oppfatning av hva 
som utspiller seg. Fosterforeldre, som 
aktivt har valgt barnet, kan sitte med 

           Om forfatteren 

• Beate Heide er faglitterær forfatter. Hun har 
jobbet som spesialpedagog, rådgiver og 
klinisk pedagog i en årrekke. Beate Heide 
har et faglig hjerte som brenner for barn 
som strever med følelser og adferd.
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forestillinger som ikke er i samsvar med 
virkeligheten, som at bare barnet skjøn  
ner at hun er trygg, så kan alt repareres. 

Teologen Stanley Hauerwas har 
hevdet at vi lever i en tid hvor mennes
ker tror at de ikke bør ha noen annen 
fortelling enn den fortellingen de velger 
selv. Dette er det som blir kalt den 
moderne fortelling.  Å «ha en fortell
ing» er å vite hvor du kommer fra, hva 
livet ditt handler om, hvilken retning 
det har og hvor du er på vei. Disse for  
tellingene om familie og tilhørighet er 
viktig for oss mennesker.

I moderne barnepsykologi snakkes 
det mye om hvordan vår egen selvfø

lelse styrer hvilke tanker og handlings
rom vi gir oss selv. Fosterhjemsplasserte 
barn har ofte en følelse av å være bort  
valgt, og å ha havnet i en situasjon der 
de selvforskyldt har havnet i en ny 
fami lie. Selvfølelsen deres får en knekk. 
Mange tenker at det er deres skyld at de 
er blitt flyttet. Det er noe med dem 
som gjør at de biologiske foreldrene 
ikke kan ha dem. 

Rosemaling
Det er ikke lett å få tak i hvordan barn 
tenker om seg selv. Det vi imidlertid 
vet mye om, er at mange av fosterbarna 
har tilknytningsvansker på grunn av 

dårlig omsorg i tidlige år. Paradokset er 
at barna er utrolig lojale mot sine biolo
giske foreldre. For å overleve er det ofte 
nødvendig å male bildet av foreldrene 
mer positivt enn det er. Barnet vil da 
streve med sin egen familiefortelling, og 
ofte prøve å skrive den om. Dette kan 
de gjøre ved for eksempel å forstørre 
opp positive hendelser tidligere og gjøre 
dem enda mer roserøde enn de noen 
gang var i virkeligheten. 

Dersom fosterforeldre skjønner at 
dette er en overlevelsesteknikk, som vi 
ofte ser i områder der det har vært krig 
og langvarige konflikter, og ikke går inn 
og skal korrigere fortellingene med 
fakta, gis barnet en mulighet til å be  
gynne på en selvfortelling om sine opp  
levelser med foreldrene. Denne selvfor
tellingen er et viktig skritt i identitets
dannelsen til barnet.  Ved å holde frem 
de gode øyeblikkene ved de biologiske 
foreldrene, holder de også opp sin for  
telling om å være et elsket barn. 

Disse fortellingene kan handle om 
ferieturer som har vært hyggelige, for  
tellinger om bollebaking eller at mam  
mas pannekaker er de beste i hele 
verden. I så fall er det et uttrykk for at 
barnet prøver å få verden til å henge 
sammen. De begynner å samle på gode 
fortellinger om sitt eget liv. 

Noen ganger blir disse fortellingene 
så store og så rosa, at alle skjønner at 
barnet overdriver. Ofte må de dra dit 
før de kan begynne å nyansere bildet av 
de biologiske foreldrene. Det kan ta år, 
og det er barnet som styrer denne pro  
sessen.

Vi må se på det som at smerten ved 
å bli fjernet fra sine biologiske foreldre, 
på tross av at de har forsøkt å dekke 
barnets behov, er så stor at de må prøve 
å finne kompenserende forhold. De må 
altså finne formildende trekk ved for  
eldrene, som gjør at de holder ut denne 
smerten. 

Å være bortvalgt
For et barn som blir flyttet mot sin vilje 
fra biologiske foreldre, er det en dra  
mat isk hendelse. Det trigger sårbarheter 
de har med seg fra fødselen av og det 
trigger følelsen av å ha mistet medinn
flytelse over eget liv. Jeg tror at i mange 



 Fosterhjemskontakt 1/15  11

tilfeller er det derfor fosterbarn får vold  
somme reaksjoner rettet mot barne
vernstjenesten.  

Ansatte i barnevernstjenesten er 
flinke til å informere barna. Slike sam  
taler appellerer til fornuften til barnet 
med den informasjonen de kommer 
med. Fornuften har ofte ingen proble
mer med å se at de må flytte bort fra 
biologiske foreldre. Det er det barnets 
følelser som har. De kan ofte ikke for  
stå, følelsesmessig altså, at de ikke kan 
fortsette å bo sammen med de biolog
iske foreldrene. Gapet mellom hva 
barnet forstår med fornuften, og det 
kaoset som oppstår følelsesmessig, kan 
være vanskelig å takle; både for barnet 
og for fosterforeldrene. 

Følelsen av å være bortvalgt skaper 
da en sterk motsetning til fosterfor
eldrenes ønske om å vise at de har valgt 
barnet. Det er utvalgt, om enn mot sin 
vilje.  

Kommunikasjon i familien
Med så ulik forståelse av situasjonen i en 
fosterfamilie, er det klart at kommuni
kasjon blir et problem. Noe annet ville 
være merkelig. Det er ingen møte punkt  
er for forestillingene om å være valgt 
bort eller å være utvalgt. Det er ofte 
verken en metakognitiv forståelse eller 
ord på hva som gjør at man kan finne et 
felles utgangspunkt for samtaler.

Barnets strategier vil kunne være 
mange. En del av fosterbarna har liten 
erfaring med å bruke ord for å forklare 
følelser. De snakker ofte om konkrete 
opplevelser. De er avhengig av hjelp til 
å sette ord på følelsene sine. Samtidig 
kan de være lite i stand til å ta i mot 
den hjelpen fosterforeldre representerer. 

Det kan være så skummelt for dem å 
bli sett, at de velger å trekke seg unna. 
Bli taus. De kan også beskylde foster
foreldre for å ha dem for pengene, ikke 
være interessert i dem eller ha tid til 
dem. Alt dette kan ses på som en 
grunn leggende følelse av å ikke være 
verd å elske. De kan ha et selvbilde som 
forteller dem at når ikke engang de 
biologiske foreldrene elsker dem, men 
velger dem bort, ja, så vil alle andre 
gjøre det samme. 

Fosterforeldre, som ønsker å for

midle at barnet er etterlengtet og ut  
valgt, kommer ofte til kort fordi det er 
barnets selvbilde de skal konkurrere 
mot. Det hjelper ikke hva de sier. Det 
er handlingene som teller. I samtaler 
må de tåle å høre barnets oppfatninger, 
og ved mange gjentakelser må de 
fortelle at de bryr seg om og er glad i 
barnet.

To må man være
I kommunikasjonen er det alltid to par
ter. Jeg vil minne om at det er den 
voksne som bærer ansvaret når kom
munikasjonen går i stå. Når fosterbarn 
blir tause og trekker seg unna, er det 
vanskelig å få samtalen i gang. 

Det å bli taus er ofte et fenomen vi 
ser hos tenåringer. De trenger da å bli 
konfrontert med det de gjør; altså å 
bryte kommunikasjonen.  For å kunne 
dele noe, som kommunikasjon handler 
om, må begge parter yte et bidrag inn i 

situasjonen.  Det blir viktig, tror jeg, å 
snakke om hva det gjør med deg å bli 
møtt med taushet, og at barnet/ung  
dommen snur seg vekk. Man må tørre 
å si; når du snur deg vekk og møter alt 
jeg sier med taushet, føler jeg meg 
avvist. Det er vondt for meg. Jeg tror 
du kjenner den følelsen. Kan vi for 
eksempel  begynne med at du svarer 
når jeg henvender meg til deg? 

Som regel skjønner barn/ungdom
mer dette, og de kan gjennom det få 
viktig informasjon om hvordan deres 
egen væremåte virker inn på andre. To 
må man være om kommunikasjonen 
skal fungere, og det er livsnødvendig 
kunnskap for å bli gangs menneske.  
Og kanskje, men bare kanskje, kan 
forståelsen av å være utvalgt, og dermed 
et elsket barn, få lov til å feste seg i 
fosterbarnet samtidig som barnet har 
med seg en anerkjent smerte av å være 
fratatt sine biologiske foreldre.


