
10  Fosterhjemskontakt 1/19

Fosterbarn fra en annen kultur
– utfordringer ved minoritetsplasseringer

• Av Beate Heide og Rina Nicolaisen, 
spesialpedagoger

Alle mennesker har en kulturell 
forankring i en eller flere kulturer. Som 
medlem i en kultur blir vi blinde både 
for kulturens innhold og begrunnelsen 
for hvorfor vi innordner oss slik vi gjør. 
Vi må ut av vår egen kultur for å se 
den. Det opplever vi når vi reiser til et 
annet land. Da har vi en mulighet til å 
betrakte vår egen kultur opp mot den 
vi opplever i det nye landet. 

Når vi tar imot fosterbarn med 
minoritetsbakgrunn, får vi en slik sjanse 
til å se egen kultur. Og kultur – det 
påvirker oss i alt vi tenker og gjør. 

Kultur
Hvordan skal vi så definere kultur? Vi 
har lært at kultur handler om alt som er 
skapt av mennesker, og det inkluderer 
alle sider av livet vårt. En persons 
kultur sier noe om hvem du er, hvor du 
kommer fra og hva du tror på. Det 
miljøet en er født inn i, har innflytelse 
på hvilke holdninger en får med seg i 

oppveksten. Kultur er ikke statisk, og 
hvert miljø en beveger seg i, vil være 
med på å påvirke kulturen til en 
person. Kulturen som en er en del av, 
har også noe å si for hvordan en går 
kledd, eller hvordan en snakker.

Kultur er de regler, normer, oppfat-
telse av tilværelsen og den bakenforlig-
gende begrunnelsen vi organiserer våre 
liv etter. Begrunnelsen, som gjerne er 
usynlig for oss, kan være tuftet på 
sedvane, historie, politisk oppfatning 
eller religion. Kultur er en integrert del 
av mennesket, og noe vi ofte ikke stiller 
spørsmål ved. Mange ganger må vi ut av 
vår egen kultur og delta i en annen 
kultur for å få øye på våre egne verdisett. 
Derfor er det å ta imot et barn med en 
annen kulturell bakgrunn, både kre-
vende, interessant og lærerikt. 

Hvert hjem har sin egen kultur, og 
slik er det i vårt og i ditt hjem. Vi lever 
etter ulike verdier – og for å bli kjent 
med hverandres kultur må vi undersøke 
den andres kultur for å få informasjon 
om den. 

Alle mennesker har behov for mat, og 

Flere og flere fosterbarn kommer fra minoritetsfamilier og plasseres i norske fosterhjem. 
Årsaken til at disse barna vokser opp i en annen kultur enn sin egen, er at det er 
mangel på fosterhjem fra barns opprinnelsesland. I denne artikkelen vil vi se på 
forhold som er viktige for at fosterbarn fra en annen minoritet skal oppleve en 
oppvekst hvor deres historie og identitet bevares. 

                            Om forfatterne 

• Rina Nicolaisen er utdannet spesialpedagog. Hun arbeider 
som veileder og kursholder for Hjerte i Relasjonen. Hun har 
skrevet flere artikler i Fosterhjemskontakt og Spesialpe
dagogikk. 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 fosterhjemfeltet. Hun har også 
skrevet barnebøker.
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det er et medfødt behov vi trenger å få 
dekket for å overleve. Hva vi spiser, 
måten vi tilbereder maten på, og 
hvordan vi spiser maten, er kulturelt og 
religiøst betinget (Kumar, 2002).

Begrepet kultur er altså mangfoldig 
– det omfatter kunnskaper, trosformer, 
kunst, moral, jus, skikker og alle de 
ferdigheter som et menneske har tilegnet 
seg som medlem av et samfunn. 

Livshorisont
Begrepet livshorisont kjenner vi fra 
Hans Georg Gadamer. Han var en tysk 
filosof som levde fra 1900 til 2002.  
Livshorisonten gir oss et forståelig bilde 
av at vi preges av både det miljøet, den 
naturen og de livsbetingelsene vi vokser 
opp under. Gadamer snakker om at 
livshorisonten endrer seg i takt med 
betingelsene som menneskene lever 
under. Således forstår vi verden på en 
annen måte enn det for eksempel 
forfatterne av bibelen gjorde i den lange 
tidsepoken den boken er blitt til i.  
Likevel drar vi med oss forståelse av 
tidligere tekster gjennom det Gadamer 
kaller den hermeneutiske sirkel.  For å 
fortolk verden, tar vi med oss egne 
erfaringer, holdninger og verdisyn inn i 
tolkningen. Det er dette som er vår 
forståelseshorisont. Derfor må vi være 
bevisst hva som er vårt eget fortol-
kningsgrunnlag når vi jobber med 
mennesker. 

Vi skaper både vår egen forventnings- 
og fortolkningsramme.  Det vil si at vi 
har fordommer – altså en altfor positiv 
eller negativ forventning om hva som vil 
møte oss.  En fordom er at vi har gjort 
oss opp en mening på forhånd. Altfor 
positive forventninger kan gjøre at vi 
overvurderer barn, og dermed pålegger 
dem mer ansvar enn de er i stand til å 
håndtere. Likeledes kan en negativ 
fordom uttrykke seg ved at vi ikke viser 
at vi har tillitt til at et barn kan greie noe 
som helst.  Da har vi latt oss styre i en 
retning av fortolkning, uten at vi er klar 
over hva som faktisk skjer. Dette har 
med den automatiske referanserammen 
vår å gjøre; vår livshorisont.

Begreper er det vi griper verden med. 
Begrepene gjør at vi kan snakke sammen 
og i beste fall forstå hverandre. Likevel 

oppleves det i samtaler at jeg oppdager at 
jeg har annet begrepsinnhold i det som 
vi snakker om, enn den jeg snakker med. 
Det er ikke alltid så lett å forstå at 
samtalen er basert på ulike oppfatninger 
av hva en snakker om. 

Vår tolkning av begrepsinnhold er 
nettopp farget av vår livshorisont. Der 
ligger både våre holdninger, våre 
verdisyn og vår måte å uttrykke oss på. 
Derfor er det å kartlegge sin egen 
livshorisont nødvendig. Den vil gi oss en 
pekepinn på hva det er vi baserer vår 
fortolkning på. 

Dette gir betydelige utfordringer når 
vi skal kommunisere med hverandre.  
Vår livshorisont gir farger og følelser til 
det vi hører, og det som en kan si en 
mente nøytralt, kan samtalepartneren ta 
ille opp på grunn av tolkningen av 
begrepene – som blir tolket opp mot 
egen livshorisont (egen historie, kultur, 
religion og politikk).

I livshorisonten vil vi ofte møte vår 
egen før-forståelse. En før-forståelse, 
eller en fordom, er den referansebak-
grunnen vi tolker verden ut fra. For 
mange er ordet fordom negativt ladet.  I 
denne sammenheng er det ikke ment 
som noe annet enn en erkjennelse om at 

vi alle har en før-forståelse innebygd i 
oss, og som kan bli en positiv eller 
negativ faktor vi tolker tekster, og også 
verden, innenfor. 

Livshorisonten er altså den referanse-
rammen som vi tolker verden gjennom. 
Den forandrer seg ved at vi gjør oss nye 
erfaringer og at vi samhandler med 
andre. Livshorisonter er derfor plastisk, 
formbar og i stadig endring. Og våre 
fordommer er et av filtrene vi opplever 
verden og erfaringene vi gjør oss gjen-
nom.

Barnets livsfortelling
Alle fosterbarn har med seg en usynlig 
koffert som rommer alle opplevelsene 
de har hatt til nå i livet. Der ligger alle 
erfaringer de har gjort seg, på godt og 
vondt, og her ligger fortellingene om 
livet til barnet før det kom til dere.  Før 
vi får tak i barnets livsfortelling, kan 
det være vanskelig å forstå de reaksjoner 
barnet har. De kan være ganske ufor-
ståelig for oss som ikke kjenner bak-
grunnen, og de kan derfor feiltolkes. 
Derfor er det nødvendig at barnets liv 
før plassering blir et viktig tema. Å få 
kunnskap om barnets familie, relasjo-
ner og opplevelser vil gi oss som 
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fosterhjem en mulighet til å hjelpe dem 
ut fra at livsfortellingene skaper 
forståelse i oss; og forståelsen – det er 
veien til empati og kjærlighet. 

Mat – mer enn et måltid
Måltidene i familien handler om mye 
mer enn å stagge sulten. Det handler 
om samhørighet, samtaler og er et 
kjærkommet møtepunkt for alle 
familiens medlemmer. I en travel 
hverdag, er ofte middagen samlings-
punktet i familien, og en tid der barn 
kan få mulighet til å snakke om sine 
opplevelser i barnehage og skole. 

Mat handler også om kultur. De 
barna vi snakker om her, kan komme fra 
helt andre matkulturer enn det som 
fosterforeldrene har inngående kunnska-
per om. Det er derfor lurt at dette 
viktige temaet får en naturlig plass i 
samtalen når barnet kommer. Å finne ut 
av hva barnet er vant til å spise, hva det 
liker og hvordan det er vant til at 
måltidene er organisert, er fornuftig. Her 
har også fosterforeldrene en gylden 
mulighet til å fortelle hvordan de 
organiserer måltidene i sitt hjem, og til å 

utforske hvordan de kan tenke nytt 
sammen med det nye barnet når det 
kommer til måltider. 

Det mange fosterforeldre ikke har 
tenkt på, er at et nytt familiemedlem 
krever en gjensidig tilpasning. Barnet har 
en kultur med seg som også skal få plass 
i fortsettelsen.  Måltidet og møte med 
fosterbarnets matkultur handler også om 
muligheter til tilhørighet og tilknytning 
til sin nye familie. 

Religion og religiøs utøvelse
Det er relativt få fosterhjem som har 
minoritetsbakgrunn. I en undersøkelse 
fra 2017, som er gjort av Proba Sam-
funnsanalyse for Bufdir, påpekes det at 
det stadig utprøves ulike tiltak for å øke 
rekruteringen. Det stilles også spørsmål 
om hva barrierene kan være når det 
gjelder rekrutering. 

Videre sier undersøkelsen at det i de 
siste årene har vært en stor økning i 
barnevernssaker hvor minoriteter er 
involvert. Med minoritetsbakgrunn 
menes urfolk, nasjonale minoriteter og 
barn med innvandrerbakgrunn. Barn og 
unge med minoritetsbakgrunn, og særlig 

barn med innvandrerbakgrunn, er også 
overrepresentert både når det gjelder 
hjelpetiltak og omsorgsovertakelser i 
barnevernet. De siste årene har det 
dessuten kommet flere enslige mindre-
årige asylsøkere enn tidligere, og en 
økende andel er under 15 år (Bufdir, 
2016). Mange av disse har behov for 
fosterhjem, men det ser ut til å være 
utfordrende for barnevernet å rekruttere 
fosterhjem til enslige mindreårige 
asylsøkere.

Dette betyr at barn med minoritets-
bakgrunn har en religion som er forskjel-
lig fra majoriteten i Norge. Diagrammet 
nedenfor er hentet fra SSB og viser at 
nærmere 10 prosent av Norges befolk-
ning tilhører en annen religion enn 
majoriteten (Bufdir, 2017). 

Selv om barn vi tar imot har foreldre 
som er døde, kan vi oppleve at deres 
handlinger og beslutninger allikevel 
styres av hva de ville tenkt eller gjort om 
foreldrene var sammen med dem. Man 
styres altså av sin livshorisont der 
foreldrene som autoritet har stor vekt. 

Dette er et eksempel på hvor sterk vår 
kultur og religion er for hver enkelt av 
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oss. Å gi avkall på noe som er så automa-
tisert i oss, er vanskelig. For noen barn 
vil dette gi dem flere utfordringer 
gjennom livet når de skal gjøre valg. 

Fremtidens kultur
Det som er viktig er at barnet skal leve i 
Norge som ungdom og voksen. De skal 
tilpasse seg den norske kulturen sam - 
tidig som barnet ivaretar sin opprinnel-
seskultur. Dette tenker vi er viktig å 
tenke på for fosterforeldre som tar imot 
særlig større barn og ungdommer. 
Nedenfor er en illustrasjon på hvordan 
et fosterbarn med minoritetsbakgrunn 
ivaretar sin kulturarv. 

Ungdommer har mye livserfaring og 
har fått med seg en kulturarv fra sitt 
opprinnelsesland, eller hjemland hvis du 
vil bruke det begrepet. Sirkel 1 viser 
fosterbarnets etniske identitet – altså 
allerede levd kultur og religion. Sirkel 3 
viser den nasjonale identiteten (der 
fosterbarn vokser opp i norske foster-
hjem). Sirkel 2 viser barnets personlige 
identitet – den som skal dannes. Det er 
summen av begge hvor en plukker ut og 
tar til seg verdier og erfaringer fra begge 
kulturer (1 og 3). Først da mener vi at 
barnet kan stå trygg i de verdier og 
erfaringer det skal leve med som voksen. 
Nå er det imidlertid slik at kultur ikke er 
statisk – så det vil alltid være muligheter 
for endringer. Det skal det være rom for 
også, og for barn og unge vil en også 
kunne se at de underveis kan komme til 
å endre seg i forhold til det de tidligere 
mente var gode verdier å ta med – til å 
velge det bort.

Fig 1. Figuren viser at i et kulturland-
skap kan en plukke det beste fra to 
kulturer, og ta med seg videre. 

Asle Høgmo (1986) snakker om 
hvordan samiske barn som vokser opp i 
en norsk kultur, nettopp bruker dette 
tredje alternativet. Dette er beskrevet 
som et landskap som er vanskelig å 
manøvrere i. Barnet føler seg verken 

samisk eller norsk, og det balanserer 
mellom de ulike verdiene de to kultu-
rene har. Svaret blir å finne sin egen 
måte å fortolke kulturen på, slik at det 
er mulig å leve i den spenningen og det 
krysspresset som blir. Pakistansk ung - 
dom beskriver de samme fenomenene. 

Barn som kommer i fosterhjem kan 
ha ulike religioner. Det blir viktig for 
fosterhjemmet å kartlegge barnets ønske 
om å videreføre religiøs utøvelse. Der - 
som barnet ønsker det, må det legges til 
rette for at barnet kan fortsette sin ut - 
øvelse fritt. Barnets foreldre har rett til å 
uttale seg når det gjelder barnets kultur 
og religion. Vi tenker at det er viktig å 
ha en åpen dialog om dette for å unngå 
konflikter og forventninger til fosterbar-
net som vil bli uheldig. 

Mange fosterbarn er muslimer, og det 
er en religion som er regelstyrt med bønn 
og faste. Å legge til rette for, betyr ikke å 
delta i. For barn i spredtbygde strøk kan 
tilretteleggelsen være at en kjører barnet 
til nærmeste sted der det er mulig å delta 
sammen med andre. 

Klær og påkledning
Vi kan spørre oss om hvor mange år 
tilbake i den norske kulturen som det 

var uaktuelt for en kvinne å gå uten 
skaut ute blant folk? Eller for en kvinne 
å gå med bukser? Hva symboliserte 
skautet og hvorfor var det utenkelig å 
gå uten skaut? Noen ganger kan det 
være nyttig å se tilbake i vår egen kultur 
for å kunne se likheter med andre 
kulturer. 

For mange år siden var det mange 
nordmenn som emigrerte til Amerika. I 
historien hører vi om norske grupperin-
ger som klumper seg sammen, holder på 
det norske særpreget, og kler seg med 
stolthet i bunad på alle festdager. De 
ville holde på sin norske identitet. 
Norske utvandrere oppførte seg nøyaktig 
likt innvandrere i Norge i dag. Det gir 
trygghet å tilhøre en gruppe, og kultur 
er viktige identitetsmarkører. Det er den 
besværlige tredje generasjon innvandrere 
som gir vansker. De er blitt sosialisert 
inn i den nye kulturen og definerer seg 
vekk fra innvandrerkulturen sin, samti-
dig som båndene til moderlandet 
svekkes, og det er vanskelig å videreføre 
et fullverdig morsmål. 

Mange av minoritetene som er i Norge 
har sin egen måte å kle seg på. Vi hører i 
media og samfunnsdebatter at det er 
reaksjoner på hvordan særlig kvinner bør 
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kle seg når de er i jobb. Dette fører til 
diskusjoner og uenigheter i samfunnet 
vårt, og kan det også være slik at det 
skaper splittelse? Kan det være en idé å 
snakke med fosterbarnet om dette? På 
den måten kan man forhindre at det 
oppstår dilemmaer.

Kulturelle markører
I de aller fleste kulturer finnes det egne 
særtrekk eller ting som har symbolsk 
verdi for en person, og som er kulturelt 
betinget. Om du tenker etter er det 
sikkert noe du har svært kjent og kjært 
som betyr masse for deg fra din kultur, 
og som du ikke vil miste. For noen kan 
dette være et smykke, et klesplagg som 
har gått i arv, et godnattvers, eller en 
bibel/salmebok. For noen barn som er 
vokst opp enten i en kristen familie 
eller i en muslimsk familie, kan bibelen 
eller Koranen være viktig for dem. Det 
som gjerne er felles, er at fosterbarnet 
finner trøst og trygghet i dette. 

Kulturelle markører kan også være 
merkedager gjennom året. Dette kan 
være nasjonaldagen, eller en markering 
som har vært gjort i familien gjennom 
generasjoner. For muslimer kan Id-festen 
være en slik kulturell markør. Nasjonale 
festdrakter eller spesielle klesdrakter med 
lang tradisjonell historie er også en slik 
kulturell markør. Felles for disse er at de 
er av betydning når det gjelder fosterbar-
nets identitet til sin kultur. Om et foster - 
barn ikke får lov til å ha eller bruke noe 
som er viktig for det, mener vi at dette 
vil kunne påvirke identitetsutviklingen i 
negativ retning. Dette fordi det av foster - 
barnet vil tolkes at dette ikke er av betyd - 
ning og akseptert av andre. Det samme 
er det når det legges føringer fra biolo-
gisk familie om hvordan fosterbarnet 
skal kle seg eller te seg. Her kan foster-
barnet komme i konflikt med dannelsen 
av sin identitet. 

Holdninger til hverandre
I møte med mennesker er det viktig at 
vi er bevisst våre holdninger. Våre hold - 
ninger har vi lært av våre foreldre, våre 
sosiale nettverk, gjennom media og gje n - 
nom et levd liv. Holdninger til andre 
mennesker uttrykkes gjennom hvordan 
vi oppfører oss i det første møtet. Vi 

speiler oss, bokstavelig talt, i hverandres 
holdninger når vi møter hverandres 
blikk. I en brøkdel av et sekund vil vi se 
den andres holdning til oss; om en liker 
eller misliker det han ser. For det meste 
kan en se dette gjennom non-verbale 
tegn, ansiktsuttrykk, toneleie og kropps - 
språk, og ikke minst i blikket. Måten vi 
kommuniserer på, påvirkes sterkt av 
holdningene våre. 

Majoriteten i et samfunn har makt til 
å definere det som er det «normale», og 
hvis man ikke forstår det, så vil det 
oppfattes som annerledes. 

Hos minoritetsgrupper som flyknin-
ger eller innvandrere kan annerledes-
heten ses på som påfallende. Det blir 
gjerne fokusert på kulturforskjeller, 
hudfarge, utseende og religionsforskjel-
ler. Spørsmålet en kan stille seg er; Hvor-
dan skal en håndtere at den andre er 
annerledes enn en selv? 

Nøkkelen kan ligge i å prøve å forstå 
den andre – og for å forstå må vi være 
nysgjerrig og ikke konkluderende. Det 
er viktig å være nysgjerrig, vise åpenhet 
og ha respekt for den en møter. 

I sosialpsykologien deles holdninger 
opp i tre komponenter: den kunnskaps-
baserte (kognitive), den følelsesmessige 
(emosjonelt), og den handlingsbaserte 
(adferd). Det er tendensen en person har 
til å tenke, føle og handle positivt eller 
negativt overfor noe, som for eksempel 
bestemte objekter, mennesker, ideer og 
verdier.

Som vi tidligere har skrevet, kalles en 
lite saklig begrunnet holdning en 
fordom, og et eksempel på dette kan 
være en rasistisk fordom (Kumar, 
2002). En fordom er, for å si det 
folkelig, en førforståelse av et 
menneske; altså at vi har 
bestemt oss før vi møter 
menneske basert på tanker 
og forestillinger om noe 
bestemt. 

Mange av minori-
tetsgruppene i Norge 
har gjennom tidene 
møtt og møter ulike 
fordommer; men dette 
gjelder også innenfor 
samme kultur. På 
1950-tallet var det nordlen-

dinger som ble møtt med skepsis i 
hovedstaden. Annonser med «Hybel til 
leie for ikke-nordlendinger», var vanlig 
kost. Nordlendinger måtte også legge 
vekk dialekten sin, og normere den til 
østnorsk, fordi den ble definert som 
uforståelig av majoriteten. Vi har våre 
stereotypier innebygget i oss, og de 
definerer verden i «vi» (altså de som 
tenker som oss) og «de» – underforstått 
de andre, som ikke er som oss. Margreth 
Olin har i sin film «De andre» satt fokus 
på den strukturelle volden mindreårige 
asylsøkere møter i Norge. Den viser 
hvordan barn blir oppbevart på mottak 
til de blir 18; da sendes de tilbake til et 
hjemland de har flyktet fra. Norge har 
fått påpakning både i høring av FNs 
barnekomité for implementering av 
barnekonvensjonen og i organene til FN 
for menneskerettighetsarbeid. 

Nordmenn regner seg som fordoms-
frie og moderne. I møte med innvan-
drere og asylsøkere får vi prøvd våre 
fordommer. 

Empatien i 
forståelsesrammen
Empati er evnen til innlevelse, og 
enhver person er normalt i stand til å 
sette seg inn i en annen persons 
psykiske situasjon i øyeblikket. For å 
jobbe med mennesker er empati viktig. 
Dette for at de skal kunne oppnå 
samhandling med den andre. 

Det å ha respekt for den andre er en 
viktig del av evnen til å vise empati. Den 
må sees i sammenheng med at en  
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forsøker å forstå den andres handlinger 
og måte å tenke på. 

I yrkessammenheng er det viktig å 
skille mellom å være personlig og privat. 
I et fosterhjem er det i begynnelsen en 
balanse mellom det å være privat og det 
å være personlig. Dette tenker vi avtar 
etter hvert som vi lærer fosterbarnet å 
kjenne – og fosterbarnet lærer oss å 
kjenne. I begynnelsen har vi ulike 
referanser å bringe inn i en historie. 
Dette gjør at kommunikasjonen går 
lettere fordi vi har erfaringer vi har gjort 
sammen. 

Dersom det er slik at en person ikke 
klarer å leve seg inn i en annens kultur så 
vil kommunikasjonen ha et dårlig 
utgangspunkt. 

For å kunne forstå den andres 
kultur må man være åpen, nys-
gjerrig og vise likeverd. Den andre 
må også få lov til å stille seg 
undrende og spørrende tilbake. 

(Kumar, 2002)

Avslutning
Å plassere et minoritetsbarn i et 
fosterhjem, eller ta imot fosterbarn fra 
en annen kultur, tenker vi er veldig 
lærerikt for fosterfamilier. Det setter 
holdninger og verdier på prøve – for 
sammen skal en finne ut av hva som 
blir det beste for fosterbarnet og også 
for fosterfamilien. Det handler om å 
finne løsninger i hverdagen slik at 
fosterbarnet kan bevare og utvikle sin 
identitet. 

Det aller viktigste er å reflektere over 
hva som blir trygt for et barn fra en 
annen kultur. Som en ung jente fra en 
annen kultur så bra sa det: «Det som er 
trygt og godt i din kultur, er ikke nødven-
digvis det for meg. Jeg er for eksempel ikke 
vant til å snakke om følelser og tanker til 
andre voksne. Disse holdt jeg for meg selv 
da jeg bodde med min biologiske familie. 
Det var nesten tabu å ha egne tanker for 
en skulle nesten bare gjøre ting. Å få 
anledning til å sette ord på ting, og øve seg 
på det, gjør verden litt lettere for meg nå i 
dag.».
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