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Spør rådgiver

Norsk Fosterhjemsforenings 
rådgivningstelefon har åpent på 
torsdager mellom klokken 09.00 og 15.00. 

Ring våre fagkonsulenter på telefon

23 31 54 00
Dersom det er mye bakgrunnsinformasjon 
for spørsmålet du vil ringe inn, så kan du 
på forhånd sende dette i en e-post til 
rådgiverteamet.

fagkonsulent@
fosterhjemsforening.no 
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Rådgivningstjenesten i Norsk Fosterhjems-
forening skal dekke medlemmenes behov for 
å drøfte og snakke med en fagperson om 
situasjoner og problemstillinger som oppleves 
som vanskelige. På rådgivnings telefonen kan 
man ringe inn og være anonym, men de fleste 
velger å presentere seg.

På denne siden presenteres noen av 
spørsmålene som kommer inn til rådgivnings-
tjenesten i Norsk Fosterhjemsforening.

Når fosterbarn snakker usant

Bakgrunn
«Fosterbarn er som andre barn» het 
det i en rekrutteringskampanje fra 
Barne-, ungdoms- og familiedirek-
toratet for noen år siden. Det stem - 
mer, men det som i hvert fall bør 
tilføyes, er at fosterbarna har uvan - 
lige opplevelser med seg som sin 
livserfaring. Dette gjør at de også 
kan oppføre seg uvanlig. 

Stort sett handler slik spesiell 
atferd fra barn om overlevelsesstrate-
gier som en gang i tiden har vært 
nødvendig i et forsøk på å skape 
trygghet i det utrygge. Når barn 
opplever livet som uoverkommelig 
vanskelig, for eksempel ved at det 
blir utsatt for vold og traumer, er det 
naturlig å legge seg til en atferd som 
kan gi mer trygghet og ro i det 
vanskelige. Slike strategier har de 
med seg når de flytter til et nytt 
hjem. Ofte kan slik oppførsel bli 
borte etter at barnet har forstått at 
det er andre forhold i det nye hjem - 
met, men den kan godt dukke opp 
igjen seinere i livet. Det kan for 
eksempel skje i ungdomsårene når 
hjernen gjennomgår en reorganise-
ring. Da blir på en måte de gamle 
«spøkelsene» vekket til live igjen. De 
kan også vekkes til live ved at det 
skjer noe som virker som en trigger 
for barnet. En trigger kan, uten at 
barnet er seg dette bevisst, automa-
tisk utløse gamle mestringsstrategier 
som for eksempel utagering, sinne 
eller ved å snakke usant. 

Et fosterbarns oppførsel knyttet 
til tidligere vanskelige opplevelser, 
kan ikke bare virke uforståelig for de 
som er tett på barnet, men også 
barnet selv kan ha problemer med å 
forstå hvorfor det gjør som det gjør. 

Det er fordi det vanskelige, og der - 
med også overlevelsesstrategien, er 
godt gjemt i underbevisstheten.

Fra tid til annet tar fosterforeldre 
kontakt med rådgivertjenesten i 
Norsk Fosterhjemsforening for å 
spørre om slik uforståelig atferd, som 
også kan oppleves som provoserende 
for dem. Spesielt har det vist seg å 
gjelde fosterbarn som setter dem i 
vanskelige situasjoner fordi de for - 
teller løgner om fosterhjemmet.

Henvendelse fra 
fostermor:
Vårt fosterbarn som er 17 år, ønsket 
ikke å være med vår familie på hytta i 
påsken. Jeg har en venninne som har 
en datter på 25 år som bor i nabohu-
set, og vi avtalt med denne jenta at 
hun skulle bo hos oss slik at fosterdat-
teren min ikke skulle være alene. Det 
synes vi hun er for ung til, og fordi vi 
ikke stoler på henne. Det virket som 
om dette var ok løsning for henne. 
Resten av familien dro dermed av 
gårde på påskeferie. Stor ble derfor 
overraskelsen da jeg møtte en annen 
nabo etter ferien som sa at fosterdat-
teren vår hadde sagt til hennes sønn at 
hun ikke fikk lov til å være med oss på 
hytta. Ja, ikke bare ble jeg overrasket, 
men også sint og lei meg. Hva må folk 
tro? Og hva om hun har sagt denne 
løgnen til andre også? Jeg fikk ikke lov 
av naboen til å si at hennes sønn 
hadde fortalt det. Da kommer jeg jo 
ingen vei med å finne ut av det. Hva 
burde jeg gjøre?

Svar:
Det er ekstra vanskelig å komme 
noe til livs når det ikke kan snakkes 
om med den det gjelder. Samtidig 

Alle barn snakker usant fra tid til annet. Det kan 
være mange grunner til det, men ofte handler det 
om å oppnå noen fordeler. Langt vanskeligere er 
det å forstå når det er mer diffuse overlevelses-
strategier som ligger til grunn for at barn lyver.
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er det nok viktig å ikke sette nabo - 
gutten og hans familie i en vanskelig 
situasjon. Det er derfor viktig å finne 
ut av det på andre måter. Hvis du 
skulle finne ut at jenta har sagt det til 
andre, så vil du lettere kunne konfron-
tere henne uten å nevne hvor du har 
det fra. 

Konfrontasjon er uansett ikke alltid 
det beste i en slik situasjon. Det beste 
er jo å skape en slags forståelse i henne 
om at det er viktig å ikke sette andre i 
en slik situasjon som hun gjør ved å 
lyve om dere. 

Vi ville ha ventet en stund og så tatt 
det opp med henne på et generelt grunn - 
lag. Kanskje lagd en historie der du for - 
teller om noen som har fortalt en løgn 
om en annen. Hvis du vinkler det som 
om det er en ungdom som det er fortalt 
løgner om av de voksne, så vil hun 
lettere kunne ta følelsene sine inn i det. 
Det går også an å dra dette lenger å si 

noe om at de som har opplevd vanske-
lige ting, kan gjøre slikt uten å vite 
hvorfor de gjør det. Det viktigste er å 
vekke en moralsk følelse i henne om at 
det er galt, samtidig som dere fjerner 
skyld og skam knyttet til det på grunn 
av hennes livserfaring. Moralen bør 
være at det man har opplevd, kan for - 
klare hvorfor man gjør det, men at det 
uansett er galt å fortelle løgner om 
andre for å oppnå noe selv. Du bør 
også si noe om hva du ville ha følt i en 
slik situasjon. På den måten vil det bli 
lettere å snakke om det og skape for - 
ståelse slik at hun ikke fortsetter å gjøre 
dere og andre denne uretten. 

Henvendelse fra fostermor:
Vi har et fosterbarn på 15 år som gjør 
mange rare ting som vi ikke helt forstår 
hvorfor hun gjør. I det siste har vi opp - 
daget at hun lyver om sin egen situasjon 
i fosterhjemmet. Hun har blant annet 

gått til lærer på skolen og fortalt at hun 
ikke trenger å spise frokost før hun går på 
skolen. Lærere har derfor tatt kontakt 
med meg og fortalt at hun er bekymret 
fordi jenta vår har blitt så tynn i det siste. 

At hun har gått ned i vekt, skyldes at 
hun mister matlysten av ADHD-medisi-
nene som hun begynte på for et halvt år 
siden. Jeg vet at hun fikk en del oppmerk-
somhet både fra elever og lærere da hun 
begynte å gå ned i vekt. Dette spiller hun 
kanskje på? 

Sannheten er at jeg spiser frokost sam - 
men med henne hver dag før hun går på 
skolen. Hun får ikke lov til å ta medisi-
ner før hun har spist frokost. Dette har 
jeg vært nøye på hele tiden. Jeg trenger 
hjelp for å forstå hvorfor hun bevisst lyver 
om dette.

Svar:
Det er ikke så lett å forstå en oppførsel 
isolert sett, men vi kan kanskje tilføye 
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noe som gjør det lettere for deg å 
forstå. Det er imidlertid møysomme-
lig arbeid å forstå et barn som kanskje 
heller ikke forstår seg selv. Det kan 
også være at barnet forstår og vet 
hvor for hun eller han gjør det merke - 
lige, men at det er skambelagt og at 
det derfor legges lokk på. Et forhold 
som det virker å være knyttet skam 
til, er når noen har et behov for opp - 
merksomhet. Det er noe med måten 
det ofte blir sagt på som gjør at det 
kan havne i kategorien oppmerksom-
hetssyke. «Hun er bare ute etter opp - 
merksomhet».

Mange fosterbarn har et ekstra be - 
hov for oppmerksomhet. Det kan være 
at barnet ditt får dekket sitt behov for 
å bli sett i fosterhjemmet – men at hun 
også har et behov for å bli sett av andre 
utenfor fosterhjemmet. Barn som ikke 
har blitt sett tilstrekkelig av sine for - 
eldre i oppveksten, kan ha lagt seg til 
en overlevelsesstrategi som handler om 
å bli sett av andre utenfor hjemmet. 
Denne strategien kan dukke opp igjen 
i forbindelse med ekstra krevende peri  - 
oder som puberteten jo er. 

Når din fosterdatter forteller lære - 
ren om at hun ikke får i seg nok mat, 
og opplever at læreren blir bekymret, 
så har hun kanskje oppnådd det hun 
vil innerst inne – å bli sett ekstra av en 
person utenfor hjemmet. Dette kan 
hun godt spille på – bevisst eller ube - 
visst. 

Når man har en antagelse om en 
slik strategi som brukes for å oppnå 
noe fra andre – det som kalles mani-
pulasjon – er det neste steget å be - 
gynne å snakke med barnet om det 
man ser. Det kan være vanskelig, og 
man må regne med å bruke tid på det. 
Det som er viktig, er å fjerne en even - 
tuell skamfølelse knyttet til det som 
barnet har ved sin atferd. Det går an å 
si noe generelt om at barn som har 
opplevd det og det, vil kunne gjøre 
slik og slik. «Det ville jeg også har gjort 
hvis jeg hadde opplevd noe slikt.»

Å snakke om følelser og tanker 
knyttet til atferd, kalles for mentalise-
ring. Barn som har opplevd vanskelige 
ting, har ofte vanskelig for å mentali-

sere fordi de setter lokk på følelsene 
sine. Det er derfor dette mentalise-
ringsarbeidet er så viktig å gjøre for 
fosterforeldre. Å skape forståelse vil 
kunne ha stor effekt på et traumatisert 
og omsorgsviktet barn. Hvis dere kan 
snakke med hennes foreldre om hva 
som har skjedd med jenta mens hun 
bodde hjemme, så vil dere også kunne 
hjelpe barnet bedre med å forstå. Det 
er møysommelig arbeid som skal til, 
men det kan være verdt det.

Skap forståelse
Det er et krevende arbeid fosterfor-
eldre har påtatt seg ved å bli erstat-
ningsforeldre for et barn som har hatt 
en vanskelig start på livet. Det er mange 
ting man ikke nødvendigvis tenker på 
når barnet flytter inn, men som gjør 
seg gjeldende etter hvert. Det kan 
være at barnet ikke tør å være seg selv 
i det nye hjemmet, men at dette 
endrer seg etter hvert. Det kan også 
være at barnet går hele perioden mens 
det bor i fosterhjemmet og legger lokk 
på det vonde og vanskelige som ligger 
der som et følelsesminne. Dette kan 
komme fram først når barnet har flyt - 
tet ut av fosterhjemmet og skal stå på 
egne bein. Det kan også hende at plas - 
seringen blir problemfri og at barnet 
klarer seg bra når det skal ta fatt på 
voksenlivet.

Det er likevel grunn til å være rea - 
listisk og tenke at barn som har levd 
med unormale livsbetingelser – så 
vanskelige forhold at det har måttet 
flytte fra sine opprinnelige familier – 
har noe med seg som skal bearbeides. 
Dette kan fosterforeldre hjelpe dem 
med å bearbeide ved gode samtaler 
som stikker hull på det vanskelige og 
som bidrar til at barnet forstår seg selv 
bedre. 

En god start er at fosterforeldre 
snakker om sine egne tanker og følel - 
ser på en måte som får barnet til å for - 
stå sammenhengen mellom tanker, 
følelser og uttrykket som kommer ut 
som atferd. Vi har alle et indre liv, 
men det snakkes det lite om i vår del 
av verden. Fosterbarn trenger kloke 
voksne som kan hjelpe dem med å for - 
stå seg selv og andre mennesker. I sin 
daglige omgang med barnet, har foster - 
foreldre en unik sjanse til å skape slik 
forståelse. Forståelse er en nøkkel i 
fosterhjemsomsorgen. En nøkkel fordi 
fosterforeldre lettere kan godta det 
barnet har ved seg når de forstår det. 
Samtidig kan de lettere forklare bio - 
logiske barn også hva som skjer med 
fosterbarnet når de voksne forstår det. 
Og, framfor alt, så vil et fosterbarn 
kunne bearbeide det vanskelige ved å 
få hjelp til å forstå seg selv. 


