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Stadig hører vi om fosterbarn som ikke finner seg til rette på skolen.  Det som 
sannsynligvis har størst betydning for om eleven finner trygghet til å lære og 
til å snakke om hva som er vanskelig, er relasjonen til læreren. Fosterforeldre 
og lærere kan samme finne gode løsninger for eleven.

Relasjonens betydning i skolen

                            Om forfatterne 
• Rina Nicolaisen er utdannet spesialpedagog. Hun 
arbeider som veileder og kursholder for Hjerte i 
Relasjonen. Hun har skrevet flere artikler i Foster-
hjemskontakt og Spesialpedagogikk. Hun har i 
mange år jobbet i barnehage, og har vært 
fostermor i 17 år.

• Beate Heide er spesialpedagog og klinisk 
pedagog. Hun er i tillegg faglitterær 

forfatter med spesiell interesse for foster-
hjemfeltet. Hun har også skrevet barnebøker.
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Relasjoner

Relasjonens betydning i skolen
• av Beate Heide og Rina Nicolaisen

I de siste årene har det blitt gjort ny 
gjen nomgang av forskning som viser at 
elever som har et godt forhold til lære - 
ren, er mer motivert for læring. I tillegg 
syntes en god relasjon å være en opp - 
byggende faktor i forhold til drop-out 
fra skolen. En god relasjon påvirker 
også elevenes fremtidige psykiske helse 
(www.psykologisk.no).

Vi vet at kvaliteten på elev-lærer-
relasjonen har betydning for elevenes 
psykiske helse - på godt og vondt. En 
god relasjon til læreren har avgjørende 
betydning for god psykisk helse for 
fosterbarn. I denne artikkelen vil vi se 
på forhold som kan styrke relasjonen 
elev-lærer, og vi vil også se på hvilke 
kvaliteter og kompetanse læreren bør ha 
for å kunne bygge en god relasjon til 
eleven. Møt Adrian:

Timen begynte som vanlig. Læreren 
går igjennom timen og dagen. De har 
matte i første time, og Adrian har for - 
beredt seg godt. Han har jobbet med 
kapittelet og fått hjelp av fosterfar som 
er lærer. Endelig forstår han stoffet og er 
ivrig etter å svare på spørsmål fra lære  - 
ren. Han rekker opp hånden for å svare 
på alle spørsmål. Han ser at lære ren ser 
dette. Adrian får ikke svare på noen av 
oppgavene.

Når spørsmålsrunden og høringen er 
over, har ikke Adrian lyst til å være i ti - 
men lengre. Han springer – ut av ti men 
med masse lyd og spetakkel. Læreren 
prøver å stoppe ham med ord. Ord som 
gir ham beskjed om at han skal stoppe.

Adrian stoppet ikke. Han er ute av 
døra før læreren har fått snakket fer dig. 
Han løper, og stopper ikke før han  
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er ved døra 
til fosterhjemmet. Der er fosterfar 
hjemme. Han tar imot Adrian som ikke 
vil fortelle noe om sin opplev else på 
skolen. Fosterfar bestemmer seg for å 
kon takte læreren.

Forskere har gjort en litteraturgjennom-
gang av det som finnes av forskning på 
området relasjonens betydning, en 
såkalt metastudie. Dette er viktige stu - 
dier fordi de oppsummerer alt som er 
gjort av tidligere, relevant forskning. 
Da blir det mye tydeligere hva vi fak - 
tisk vet - enn om man bare ser på en 
enkelt studie. 

Funnene deres er kort oppsummert:
1.  Når lærer-elev-relasjonen er god, er 

det lavere risiko for at eleven drop-
per ut av skolen.

2.  Når elever forteller at de har et 
positivt forhold til læreren, melder 
de også om bedre selvfølelse og færre 
depressive symptomer.

Det som er tankevekkende, er at dette 
også går motsatt vei. Førsteamanuensis
Vibeke Krane fra Universitetet i Sør- 
Øst Norge forteller om dette til psyko -
logisk.no: Sammenhengen går også mot - 
satt vei. En negativ relasjon mellom lærer 
og elev tyder på at det er økt risiko for 
utvikling av psykiske problemer. Lærer-
elev-relasjonen kan virke beskyt tende, men 
kan også være en risikofaktor, for elevers 
psykiske helse.

Altså: relasjonen 
mellom lærer og elev 
er viktig både på godt 
og vondt. Den kan i 
beste fall virke 
beskyttende for 
psykiske helsepro-
blemer, og i verste 
være en medvir - 

kende årsak til at 
enkelte elever får 

psykiske problemer 
Det er derfor den er 

spesielt viktig for foster-
barna.

Fosterbarnets særlige 
behov

De sårbare elevene har aller størst ge - 
vinst av en god relasjon med læreren. 
Disse barna er gjerne fosterbarn som 
har brudd eller har opplevd dårlige 
relasjoner til sine omsorgspersoner. 
Noen av dem er traumatisert og/eller 
relasjonsskadde. På grunn av dette har 
de et særlig behov for vennlighet, 
struktur og forutsigbarhet for å ta i 
bruk sine iboende muligheter. Dette 
«vet» vi, både fordi fosterforeldre 
erfarer det i hverdagen, og fordi nye 
forståelsesmodeller basert på nyere 
hjerneforskning, forteller oss det. 
Traumebasert omsorg er en slik for - 
ståelsesmodell. 

Det handler om å overbevise foster - 
barnet over tid om at: 
Ja, du er verdifull!
Ja, du kan våge å stole på meg!
Du kan lære!

Når Adrian kommer hjem er det ingen 
fra skolen som ringer til fosterhjemmet 
for å si at de ikke finner han. Gutten 
stakk hjem i første time, og nå er det gått 
over en time siden Adrian kom hjem. 

Fosterfaren til Adrian ringer til sko len. 
Han ber om å få snakke med lære ren og 
spør hva som skjer. Først sier foster far at 
han syntes det er merkelig at ingen har 
ringt og sagt at Adrian ikke er på skolen 
lengre. Deretter ber han læreren fortelle 
fra første time. Læreren forteller og foster - 
far etterspør i detaljer. Underveis skjøn - 
ner fosterfar at læreren har ignorert hånds - 

opprekkingen til Adrian, og ikke latt 
ham få svare på noen spørsmål. 

 «Hvorfor gjorde du det, spør foster - 
far?»

Læreren svarer: «Han rekker opp 
hånden og vil svare hele tiden.»

Fosterfar sier det er nødvendig med 
et møte umiddelbart; «Ellers er jeg redd 
vi får et barn som ikke vil på skolen.» 
De blir enige om at Adrian og far skal 
komme på skolen med en gang. Adrian 
har ikke lyst å være med tilbake på skolen, 
men fosterfar insisterer på at de må rydde 
opp. Motvillig går han med på det.

Hva kjennetegner en god 
lærer-elev-relasjon?
Når relasjon til lærer brister, slik den 
gjør i fortellingen om Adrian, er det 
alltid den voksnes ansvar å få kommu-
nikasjon og relasjon på plass igjen. For 
å fange opp at kommunikasjon er brutt 
sammen, og at relasjonen er brutt, 
kreves det at læreren er sensitiv til de 
signalene barnet gir. Disse må tolkes, 
forstås og gis mening. 

En lydhør lærer ville kanskje fanget 
opp en elevs forsøk på å svare og sett 
stoltheten til eleven. Om så skjedde, ville 
Adrian fått lov til å svare, til å skinne i 
klassen. Han ville fått styrket selvfø lel-
sen, og troen på at han kan lære. Han 
ville også steget i aktelsen hos de andre 
elevene. Alt dette hadde nok Adrian 
drømt om etter alt strevet med mate-
matikken; som han nå endelig forstår. 
Han vil vise at han også kan. Læreren på 
sin side ser bare en elev som vifter med 
hånden hele tiden.  

Her snakker kroppsspråkene til de to 
forbi hverandre: Adrian rekker opp 
hånden for å bli sett, og læreren gjør det 
motsatte: Han ignorerer Adrians forsøk. 
Kunnskapen om fosterbarn gjør at vi vet 
at de kan ha traumer, være utsatt for 
mangelfull omsorg og relasjon i tidlig 
barndom - og at de derfor har en mye 
lavere terskel for frustrasjon enn andre 
barn. 

 I tillegg trigger det å bli avvist vonde 
følelser. De må ut. Adrian viser frustra-
sjon når han forlater klasserommet. Ut 
fra det han har opplevd denne timen, er 
det forståelig at han, med sin bagasje, 
rømmer ut av situasjonen og tilbake der 
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han føler seg trygg. Her blir han tatt 
imot med varme, og med et oppriktig 
ønske om å forstå. Ingen har etterlyst 
Adrian fra skolen; det forsterker følelsen 
av å være mindreverdig og usynlig.  

Hva sier elevene selv om hva 
en god lærerrelasjon er? 
Elever som Adrian er ofte ikke flinke på 
verbal kommunikasjon. De har en 
amyg dala (den delen av hjernen som 
bestemmer hvor sterkt vi skal reagere 
på følelser) som reagerer med stress, og 
kroppen fylles av stresshormoner. Der - 
for trenger de pedagoger med kompe-
tanse på sårbare barn. Dersom de ikke 
får det, er det større fare for at det skjer 
lite læring.   

Andre elever gir uttrykk for at de har 
gode relasjoner til lærere som hjelper 
dem med fag og praktisk tilrettelegging. 
De fleste setter pris på at lærere viser at 
de bryr seg om dem som mennesker. 
For å utvikle en positiv relasjon mellom 
lærer og elev trengs gjensidig respekt.

Det blir også poengtert at det er de 
mest sårbare elevene som har aller størst 
gevinst av en god relasjon med læreren, 
eller som potensielt tar mest skade av en 
dårlig relasjon. 

Adrian og fosterfar kjører til skolen. 
Fosterfar vet av erfaring at det er lettere 
for Adrian å snakke om de har fokus på 
noe utenfor dem selv, og at Adrian ikke 
liker å ha øyekontakt. Det å sitte ved 
siden av hverandre i en bil og se ut, er 
derfor et godt utgangspunkt for samtale.  
Fosterfar senser at Adrian virker usikker. 
«Hva tenker du på?» spør fosterfar. 
Adrian nøler før han sier: «Jeg tenker på 
at læreren ikke liker meg, og at han 
sikkert er sint».

«Det forstår jeg at du tenker når han 
ikke ser at du rekker opp hånden og vil 
svare på spørsmålene. Jeg forstår også at 
du opplever å ikke bli sett når du drar 
hjem midt i timen. Jeg skal snakke med 
læreren og prøve å få ham til å forstå deg. 
De elevene jeg har på skolen rekker også 

opp hånden, og noen vil svare hele tiden. 
Som lærer må jeg passe på at alle får 
svare, og at alle blir sett. Kan det være at 
du ønsker å bli sett og få vist hva du kan 
til læreren og at det har en sammenheng 
med at du føler at du ikke blir likt?»

Adrian ser på fosterfar og nikker 
bekreftende. 

«Det er ikke alle som har sett deg opp 
gjennom årene, Adrian. Du har opplevd 
mange ting som gjør at du ikke alltid 
stoler på voksne, og da er det naturlig å 
sjekke ut dette.» Fosterfar tar en pause, 
og spør Adrian: «Er jeg inne på noe?» 
Adrian tenker litt og nikker veldig 
tilbake. 

«Jeg foreslår at vi forteller dette til 
læreren din, og at vi snakker med ham 
om hvordan du kan føle deg trygg på å 
bli sett.» Adrian er taus resten av veien. 

Adrian og fosterfar går inn i klasse - 
rommet hvor læreren venter. Fosterfar 
forteller Adrians opplevelse av situa-
sjonen, og han forteller også en del av 
Adrians historie. Denne kjenner læreren 
fra før, men det er bra å snakke om det 
på nytt slik at læreren kan relatere 
Adrians tidligere erfaringer opp mot 
situasjonen de nettopp hadde vært i. De 
snakker også om at Adrian har lagt ned 
en stor innsats for å forstå matematik-
ken ved å jobbe hjemme. 

Læreren trekker pusten, og sier: 
«Unnskyld, Arian. Jeg var så stresset - og 
jeg beklager virkelig at jeg ikke skjønte 
hvor viktig det var for deg å få svare. Jeg 
skjønner at jeg var uklok. Jeg liker deg 
godt, og det er viktig for meg at du 
trives i mine timer. Jeg forstår mer nå. 
Tenk at jeg ikke ringte og etterlyste deg 
heller! Det er ikke rart du føler at jeg 
ikke bryr meg. Nå tror jeg at jeg skjønner 
hva du trenger, men for sikkerhets skyld 
syntes jeg vi skal ha møter hver fredag 
for at du skal fortelle hvordan uka har 
vært for deg, og så planlegger vi neste 
uke. Kunne du tenkt og hjulpet meg 
med det?» Adrian nikker. «Da har vi en 
plan. Jeg skal arbeide for at det ikke skal 
skje igjen.» Læreren rekker frem hånden. 
Etter litt nøling tar Adrian hånden. 
Læreren ser på ham og gjentar: «Unn-
skyld for at jeg ikke skjønte at du ville 
vise matteferdighetene i første time. 
Unnskyld for at jeg overså deg. Unn - 
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skyld for at jeg ikke ringte hjem og 
etter lyste deg. Kan du tilgi meg?» Læ - 
reren ser rett på Adrian. Adrian trekker 
pusten, så nikker han. De to ser på hver - 
andre. Det er reparert. Faren er over. Nå 
kan de gå videre. Denne gangen sam  - 
men. 

Det hører også med til historien at 
Adrian og læreren ble enige om at om 
Adrian ble veldig ivrig etter å svare, 
skulle læreren gi et tegn til ham om at 
han var sett - men at det var andre også 
som måtte få svare.

Det er et godt utgangspunkt å bringe 
de to partene som er i konflikt, sam -
men så raskt som mulig. Fosterfar vet 
hva som skal til for å gjenopprette 
freden, og bruker sin kunnskap på å få i 
stand et møte med en gang. Han for - 
bereder Adrian på hva saken gjelder og 
kommer med noen forslag på hvordan 
det kan forståes. Siden Adrian har lite 

oversikt over sine reaksjoner i denne 
situasjonen, trenger han fosterfars hjelp 
til å sette ord på det som har skjedd, og 
hva det betyr. Det er nødvendig at foster - 
far ikke fremstår som en ekspert som 
har alle svarene; Om han opptrer slik, 
vil læreren gå i forsvar. Med ven nlig å 
bringe tilbake Adrians historie, og 
relatere den til det som skjedde i klasse - 
rommet, er fosterfar med på å skape 
sammenheng og mening. Læreren har 
sett en adferd med roping og spetakkel, 
noe han ikke kan tolerere i sitt klasse-
rom om en ser adferden separat fra det 
som har skjedd tidligere i timen. Ved å 
ramme inn situasjonen i en større for - 
telling, skaper fosterfar mening og der - 
av forståelse. Adrian roper og lager 
spetakkel på grunn av at følelsene av å 
ikke bli sett overvelder han.  

Adrian var heldig som hadde en foster - 
familie som forstod hva som skjedde, og 
hva som skulle til for å få til endring. 

Det som er beskrevet i teksten med 
opprydding etter en episode, kalles for 
mikroreparasjoner. Det trenger barn som 
har mistet tillitten til voksne. De trenger 
helt eksplisitte ord på det som har skjedd, 
og de trenger å få lov til å eie tilgivelsen. 
Noen ganger når vi mennesker føler oss 
krenket, trenger vi tid til å tenke oss om 
på om det er mulig å tilgi. Det er ikke 
noen automatikk i at en skal akseptere 
en unnskyldning, om noen ber om unn - 
skyldning. Den krenkede eier retten til å 
bestemme om han kan tilgi og når det 
kan skje. 

Disse mikroreparasjonene bygger 
relasjon og de skaper tillitt. Eleven 
knytter seg til læreren gjennom relasjon, 
og hjernen hans kommer da ikke lett i 
beredskap slik at han blir stresset. Ener - 
gien kan han bruke på å lære. 

Fosterfar er lærer og om han skulle gi 
noen råd om hva som er lure strategier 
med sårbare barn, ville han si: 
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Råd 1: Læreren som trygghet  
- trygg base
De voksne på skolen er noen av de vik  - 
tigste personene i livet til fosterbarnet. 
Dette fordi fosterbarnet bruker mye av 
sin våkne tid i skolen. Det finnes en 
metodikk som heter Circle of securety 
(COS) - kjent som Trygghetssirkelen, 
som gir forståelse for gruppen barn som 
bor i fosterhjem. Her finnes det noen 
gode prinsipper for hva som er den 
voksne omsorgspersonens oppgaver i 
møte med et barn. Disse prinsippene er 
det lurt å trene seg på å bruke.

Vær alltid større: Unngå å oppføre 
deg umodent. Vær voksen selv om 
barnet oppfører seg umodent! Husk at 
du er profesjonell! 

Vær alltid sterkere: Unngå å la 
barnet ta ifra deg autoriteten som du 
skal ha som en voksen! Sett naturlige 
grenser ovenfor ikke-akseptabel atferd. 

Vær alltid klokere: Unngå å bli 
fanget i barnets kaosfølelse og følelse av 
håpløshet! Vær klok og finn praktiske 
løsninger når alt har rast sammen 
for barnet.

Vær god: Unngå å handle i affekt, 
vær ”god og varm” mot barnet selv når 
du må bruke disiplin. Vis at du liker 
barnet og at barnet betyr noe spesielt for 
deg og følg barnets initiativ når du kan; 
ta styring når du må!

Fosterfar kjenner godt til denne 
metodikken siden den er kjent i arbeid 
med fosterbarn. Han har overført noen 
av prinsippene i sitt arbeid som lærer i 
skolen, og ser at dette kan brukes for 
hans fosterbarn.

Råd 2: Skjerming
Fosterbarnet trenger først og fremst å 
oppnå trygghet på skolen. Det trenger 
hjelp til å «romme» sitt eget psykiske 
stress (høye nivåer av aktivering), noe 
som må skje i relasjonen/samspillet med 
de voksne. Barn som har vært utsatt for 
omsorgssvikt og levd i en følelsesmessig 
kaotisk tilstand, har ofte ikke lært seg å 
regulere følelsene sine. Når fosterbarnet 
er fanget i ”overlevelsesmodus” (”alarm-
beredskap”; ”fight-or-flight”), er han/ 
hun styrt av umodne hjerneområder 
knyttet til å unngå fare. Da kan det 
være behov for å skjerme eleven – slik 

at han/hun kan roe seg 
ned! Da er amyg dala 
overaktivert og det 
kan være umu lig å 
roe seg selv ned.

Skjerming kan 
gis ved å lage til 
mindre grupper i 
klassen, og ved 
behov å gi barnet 
pauser fra hele elev - 
gruppen (sammen med 
en voksen som barnet er 
trygg på). Unngå at skjer - 
ming blir opp fattet som 
straff. Skjerming må gis syste - 
matisk, regelmessig og, så sant det er 
mu lig, før barnet har mistet kontroll 
over seg selv. Det er mye skam knyttet 
til å miste kontrollen, så det er et godt 
prin sipp å etterstrebe en praksis der en 
ser faresignalene, og kommer i forkjøp. 

Sørg for å sikre god nok voksendek-
ning til at det lar seg gjøre å tilby en 
konstruktiv skjerming! Rektor må sørge 
for at det er god nok voksendekning i 
klassen som det gjelder.

Råd 3: Voksne som tar ledelsen, har 
struktur og innarbeider forutsigbarhet
De sårbare barna trenger en høy grad 
av forutsigbarhet og struktur, og det 
gjelder særlig fosterbarn som gjerne har 
levd et liv i uforutsigbarhet. 

Som lærer må du lage en ryddig og 
oversiktlig plan for hvordan dagen ser 
ut, aktivitet for aktivitet. Fosterbarnet 
trenger en egen plan som er kun til ham/ 
henne. Denne lages ut ifra samme malen 
som klassen får, men tilpasses fosterbarnets 
forutsetninger og behov. Her kan du ta 
med hvem eleven skal være med, både 
voksne og andre elever tas også med. 

Det er viktig å ha tydelige grenser/
regler som gjelder i klassen/på skolen. 
Disse kan du lage sammen med elevene. 
Når de blir involvert og inkludert i dette 
arbeidet - får elevene eierskap til dette.

 Erfaringsmessig er det lurt å gjøre 
avtale med fosterbarnet om hvordan det 
vil bli reagert når eleven mister kontrol-
len eller gjør noe han/hun ikke har lov 
til! Snakk med eleven om hvilke goder/
belønninger som er tilgjengelige ved 
ønsket atferd!

  
 

 
Det vi setter fokus på og forstørrer, får 
vi mer av. Er det positiv adferd, så vil 
eleven snart skjønne hva som lønner seg. 
Vår erfaring er at fosterbarn gjerne vil 
bli likt, de vil gjerne gjøre det som er 
forventet av dem, om det er tydelig og 
forståelig for dem. Grenseutprøvende 
atferd er eleven sitt forsøk på å finne ut 
hvor forutsigbar verden faktisk er, og du 
blir testet. Det er naturlig, og du må 
ikke ta dette personlig!

Sørg for å ha en konkret atferdsplan 
som er realistisk å gjennomføre i praksis!

Så lenge de voksne sin respons er ufor - 
utsigbar, har barnet en god grunn til å 
fortsette med å prøve ut hvor grensene 
går!

Råd 4: Å finne fram til barnets grunn-
leggende behov
Hvert barn er særegent og det er viktig 
at omsorgspersonen responderer på 
barnets faktiske behov (Hart, 2011). 
Barnets behov er gjerne ubevisste for 
barnet selv, det vil si at de voksne må 
være nysgjerrige og prøve å finne nøk - 
lene inn til hvordan barnet egentlig har 
det, og hva barnet egentlig trenger.

Viktig prinsipper her: Du skal alltid 
lytte til de som kjenner barnet best! Det 
er gjennom deres kunnskap og erfar ing-
er du som lærer kan knytte en god rela - 
sjon til fosterbarnet. De vi kjenner, har 
vi lettere for å forstå. Som regel er foster - 
foreldre en god kilde til kunnskap om 
fosterbarnet. Barn senser fort om skole- 
hjem-samarbeidet fungerer - fosterbarn 
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er ekstra oppmerksom på det. Derfor er 
det å jobbe med tett kontakt mellom 
skole og hjem ekstra viktig. Foster for-
eldrene er kanskje det eneste trygge for 
barnet, og det å kjenne at skole og for - 
eldre samarbeider og er enige, hjelper 
barnet (Kinge, 2012) og er viktig. 

Du må også se etter om det er noen 
voksne som har funnet nøklene inn? Er 
det en annen kollega som få til relasjon-
en til fosterbarnet? Her må du spørre 
hvordan denne læreren får det til, og be 
om at dette blir delt mellom de voksne 
på skolen.

Råd 5: Tenk inkludering
Å ha alvorlige tilknytningsvansker eller 
være traumatisert, skaper særskilte be - 
hov for tilrettelegging på skolen på 
samme måten som andre former for 
funksjonsnedsettelser. Å være traumati-
sert/relasjonskadd vil påvirke relasjonen 
til andre, både barn og voksne. Derfor 
trenger gjerne disse barna til passet 
opplæring, og i noen tilfeller spesialun-
dervisning; ikke nødvendigvis for 

fagvansker, men for konsentrasjon og 
oppmerksomhetsvansker og sosiale 
vansker. Traumer gjør at barn lett 
retraumatiseres og da bruker de mye 
energi på traumereaksjoner, som de 
kanskje ikke forstår. En annen faktor 
som kan oppta tankene, er bekymring 
for biologiske foreldre; Er det noen 
som passer på dem? Drikker mamma? 
Passer foreldrene på katten barnet er så 
glad i? Slår pappa mamma? Dette er 
tanker fosterbarn ikke deler med andre, 
og da blir verden et ensomt sted. Det 
som kan se ut som ADHD/angst/depre - 
sjon kan være naturlige reaksjoner på 
en tøff oppvekst som først kommer 
frem når barnet er trygt. 

Det kan være behov for større voksen - 
dekning i gruppen, og at eleven i større 
grad får inngå i mindre grupper/alene 
med voksne. God relasjonskompetanse 
hos de voksne har grunnleggende be - 
tydning: Man må lære å forholde seg til 
disse barna på riktig måte! 

Fosterfaren til Adrian har erfaring 
som han gjerne deler med denne lære - 

ren. For å kunne hjelpe Adrian til å bli 
trygg, trengs det kunnskap og forståelse. 
Kunnskapen må skolen erverve seg ved å 
be om hjelp av andre som har kunnska-
per. I dette tilfellet trenger læreren å lære 
mere om tilknytningsproblematikk. Hva 
det er, tegn på tilknytningsforstyrrelse, 
overlevelsesstrategier, hvordan møte 
barn med tilknytningsforstyrrelser. 

Råd 6: Søk støtte og veiledning til 
skolen utenfra
Fosterfar ber læreren søke veiledning fra 
hjelpeapparatet for hvordan skolen kan 
tilrettelegge for Adrian som har tilknyt-
ningsvansker. Det er viktig å tenke på 
at veiledning til skolen ikke skal ha 
som mål å ”fikse” eleven, men å bygge 
opp tiltak rundt eleven – med de vans - 
k ene som eleven har per i dag.

Fosterfar sier til læreren at han vil ta 
kontakt med skolen for å få opprettet en 
ansvarsgruppe for Adrian. Denne gruppen 
møtes regelmessig for å drøfte hva som 
fungerer og hva som trengs å jobbes 
med. Dette er et team som sammen 
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jobber for at Adrian skal få en god og 
trygg skolehverdag. 

Relasjonen har en egenverdi 
- ikke bare som et middel for 
å fremme læring
Det er liten tvil om at skolen er et sted 
hvor elevene skal lære grunnleggende 
ferdigheter som matematikk, lesing, 
skriving, og diverse fag. Men skolens 
formålsparagraf vektlegger også dan-
ning som et helt fundamentalt mål 
med skolen.  

I Lov om grunn- og videregående 
skole kom det høsten 2017 en presi -
sering som gir alle barn i Norge, rett til 
et trygt og godt skolemiljø (§9A). Tiltak 
rundt fosterbarn bør begynne før skole - 
miljøet er blitt utrygt og det ikke lengre 
oppleves som godt for eleven. Derfor 
bør en i disse sakene jobbe forebyg gen-

de. Det er også viktig at barnets stemme 
blir hørt. Denne retten er hjemlet i 
Barnekonvensjonens artikkel 12. Den 
gir alle barn rett til å bli hørt i saker som 
angår dem. Barn vet ofte selv godt hvor - 
dan de lærer best; de vet hvordan de vil 
de voksne skal opptre når de skal hjelpe. 
Derfor er det viktig at barns stemme blir 
hørt i utformingen av tiltak. Barnet skal 
ikke bare bli hørt, som en teknisk øvelse, 
men det barnet sier, skal tillegges vekt. 

Mange pedagogiske filosofer har 
påpekt at skolen (og dermed læreren) 
dessverre har lett for å bli veldig «instru -
mentalistisk», det vil si at elevene gjøres 
til objekter. Det handler om å «fylle på» 
med kunnskap, som om man tømte 
vann i et tomt kar. Jo fullere, jo bedre. 
Og alt skal måles og kartlegges.

Danning - det å bli utrustet til et helt 
menneske - det kommer i andre rekke, 

men dersom elevene blir gjort til 
objekter - som stadig skal kartlegges og 
måles ut ifra fagoppnåelse - så kan rela - 
sjonen fort miste sin betydning. En god 
relasjon forutsetter at eleven blir verdsatt 
som et unikt individ. 

Heldigvis finnes det mange lærere 
som verdsetter den enkelte elev på 
denne måten, og som virkelig ønsker å 
bidra til en god psykisk helse. Og da er 
det nok av utfordringer å gripe tak i - 
utover å «fylle på» med fagkunnskap. Å 
være i dårlige relasjoner kan være svært 
helseskadelig for barn - og vi tenker at 
dette er særlig viktig for disse sårbare 
barna. En profesjonell lærer med god 
kompetanse i relasjon, vil kunne se seg 
selv i relasjonen, og være ærlig og reflek - 
tert, for så å be om hjelp til å styrke sin 
relasjon til barnet. Et barns atferd kan 
ikke endres med mindre de voksne som 
arbeider rundt barnet, endrer sin egen 
atferd. 

Det er generelt god klasseledelse i 
skolene i Norge i dag, og i didaktisk 
arbeid er det gjerne bare små justeringer 
som skal til for å få tilpasset undervis-
ningen fra individ- til et systemnivå, slik 
at undervisningen favner alle elevene. 
God klasseledelse og gode læringssitua-
sjoner er svært viktig for læring. Gjen-
nom åpenhet og gode relasjoner oppnår 
en god utvikling for elever og også for 
læreren. 

For at læreren skal få tilpasset sin 
undervisning til elevgruppen han har og 
få brukt sin kompetanse, trenger læreren 
all den informasjonen han kan få.  Her 
kan fosterforeldre som er tett på barnet, 
bidra med kunnskap og forståelse. 
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