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muligheter og utfordringer

Kommunikasjon

Den digitale  
    kontaktarena

Sosiale medier har gitt nye muligheter for fosterbarn til å ha kontakt med sine 
foreldre, men samtidig kan de nye mediene også skape utfordringer for barna.
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• av Åse L. Larsen, redaktør

Internett og sosiale medier gir store 
muligheter for kontakt mellom mennes
ker. Eksempler på slike medier er face  
book, snapchat, instagram, sms, msn, 
twitter og skype. Spesielt viktig er disse 
mediene når mennesker som har betyd
ning for hverandre, ikke har mulighet for 
å møtes så ofte. Samtidig kan sosiale 
medier skape ekstra utfordringer for barn 
og unge som er i sårbare livssituasjoner.

Sårbare barn
Fosterbarn er i en sårbar situasjon. 
Mange av dem har opplevd omsorgssvikt, 
krenkelser eller vold i nære relasjoner. 
Disse opplevelsene kan ha ført til at 
barna har problemer med å regulere 
avstand og nærhet til foreldrene sine. De 
har dessuten opplevd å måtte flytte fra 
sine opprinnelige familier, noe som kan 
føre til dårlig samvittighet ovenfor dem 
de har «forlatt».  Selv om barn har opp  
levd omfattende omsorgssvikt, bryr de 
fleste fosterbarn seg om sine opprinnelige 
familier og savner dem. 

En vanskelig relasjon til egne foreldre 
framstår som en risikofaktor for et barn. 
Dette kan gi økt risiko for mange pro  
blemer. Det kan blant annet bidra til at 
barnet får alvorlige atferdsproblemer. 
Sårbarheten blir liggende som en risiko  
faktor som kan slå ut seinere i livet, for 
eksempel i puberteten. Et barn som er 
sårbart offline, er også sårbart når det er 
online. 

Bruk av sosiale medier blant sårbare 
barn, har lenge vært et tema innenfor 
barnevernfeltet. For noen år siden kom 
Redd Barna med rapporten ”Omsorg på 
nettet: Er det mitt ansvar?”.  I denne 
rapporten beskrives barnevernets utford  
ringer i å møte seksuelle overgrep mot 
barnevernsbarn på internett. Budskapet 
den gang var at de barna som er under 
barnevernets omsorg, lettere kan bli 
utsatt for vold og overgrep på nettet, og 
at de voksne rundt barna må være 
oppmerksomme på dette.

Prosjekt om den vanskelige 
kontakten
Nå er Redd Barna ute med en ny rapport 
med navnet ”Kontakt på sosiale medier 
mellom foreldre og barn under offentlig 
omsorg”.  Rapporten markerer avslut
ningen på et prosjekt som organisa sjon
en, i samarbeid med Landsforeningen for 
barnevernsbarn (LfB), har tatt initiativ 
til. Prosjektet er gjennomført av Norsk 
institutt for forskning om oppvekst, 
velferd og aldring (NOVA). Budskapet i 
den nylig framlagte prosjektrapporten er 
det samme som ved forrige rapport; at 
sårbare barn lett kan bli ofre for de nye 
digitale mediene og noe vi voksne må 
være oppmerksomme på. 

Et viktig spørsmål som stilles gjen
nom prosjektet er hvilke utfordringer vi 
har med sosiale medier som kontaktarena 
mellom sårbare barn og deres foreldre.  
Dette viktige temaet befinner seg i skjær  

ingspunktet mellom barns rett til å ytre 
seg og barns behov for beskyttelse, noe 
som gjør det komplisert. Sårbare barn 
har et ekstra behov for beskyttelse, sam  
tidig som det er viktig å lytte til det de 
uttrykker som sine behov. 

Det har vært mange forskjellige 
infor mantgrupper til prosjektet: foster
barn, foreldre, fosterforeldre, saks be
hand lere, miljøarbeidere og rådgivere. 
Gjennom prosjektet er det utført kvali  
tative inter v ju med en ungdom som bor 
i fosterhjem, en fostermor, en mor, et 
tidligere barne vernsbarn og to represen
tanter fra Norsk Fosterhjems forening. I 
tillegg er det utført fokus gruppeintervju 
med rundt 30 personer som representerer 
fosterbarn, foreldre, saksbehandlere, 
miljøarbeidere og fosterhjemsveiledere. 

Informantene har fortalt om gode og 
dårlige opplevelser når sosiale medier 
brukes som kanal for kontakt mellom 
barn under barnevernets omsorg og deres 
foreldre.

De gode sidene
Ungdommer flest er aktive på nettet både 
med å skaffe seg informasjon, få nye 
bekjentskaper og til å ha kontakt med 
venner og familie. Sosiale medier gir 
ekstra anledning for kontakt mellom 
fosterbarn og foreldre, en mulighet som 
ikke fantes tidligere og noe som i ut  
gangs punktet er en fantastisk mulighet 
for utvidet kontakt mellom mennesker 
som er glad i hverandre. 

Internett er viktig når fosterbarn skal 
opprettholde kontakt med sin biologiske 
familie. Det er ikke nødvendigvis bare 
foreldre fosterbarn ønsker å ha kontakt 
med  det kan også være søsken, eller et 
utvidet familienettverk bestående av 
besteforeldre, tanter, onkler, fettere og 
kusiner. 

Noen barn bruker nettet til å få 
bekreftelse og oppmerksomhet fra andre. 
Barn som ikke har fått så mye oppmerk
somhet fra sine foreldre forut for flytting 
i fosterhjem, kan ha et savn etter slik 
oppmerksomhet. En ungdom som er 
blitt intervjuet gjennom NOVA
prosjektet, sier det slik: 

Det er jo morsomt for mamma å følge 
med på oss. Da ser hun at vi driver med 
idrett. 
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Slike utsagn viser fosterbarns betyd
ning av å holde foreldrene informert om 
sine liv gjennom nettet. Da slipper barna 
å ha dårlig samvittighet ovenfor foreldre 
når de ikke møtes så ofte. Slike utsagn 
kan også handle om at barna ønsker å bli 
sett og bekreftet av sine foreldre, selv om 
de ikke bor sammen med dem. 

Onlinekontakt, som for eksempel 
kan skje via skype og chat, stimulerer til 
sosial kontakt her og nå. Det er betyd
ningsfullt for fosterbarn at de kan ha 
kontakt med den opprinnelige familien 
når de selv har behov for det. Det er 
viktig for barn å kunne formidle sine 
følelser og tanker når de er fylt av en 
opplevelse. Når opplevelsen har funnet 
sted, er det andre opplevelser som tar 
plass i sinnet. Slik sett får de kanskje ikke 
fortalt det som var viktig i øyeblikket. 
Når de selv kan bestemme når de skal ha 
kontakt, kan de dessuten få en større 
følelse av å eie sitt eget liv. Forutset ning
en for at dette er positivt for barnet, er at 
foreldre er bevisst at slik kontakt både 
kan skape ro for barnet, eller uro og 
bekymringer.

Utfordringer
Det skaper ro for fosterbarn flest når de 
forstår at foreldre har det bra, og tilsvar
ende uro og bekymringer når foreldre 
ikke har det bra. Barn som har levd med 
omsorgssvikt har ofte antenner for for  
eldres problemer, men det kan også være 
at de blir klar over problemene fordi det 
blir fortalt dem. Foreldre som ikke har 
det bra kan ha et behov for å tømme seg 
for sine bekymringer og problemer. Dette 
kan føre til at barnet ikke får nødvendig 
ro i fosterhjemmet til å knytte seg til sine 
nye familier og til å utvikle seg.

Under lanseringen av rapporten ble 
ungdommer fra Forandringsfabrikken 
som ”utdanner” barnevernsbarn til å bli 
barnevernets eksperter, intervjuet om 
sine erfaringer med internett som kon  
takt arena mot foreldre. De fortalte blant 
annet om at foreldre kan skrive stygge 
ting om barnevernet og barnas foster
foreldre på sosiale medier, noe som kan 
skape ubehag for barnet. Det kan også 
handle om at foreldrene skriver ting om 
seg selv eller barnet som kan skape flau  
het og skam. Mye forskning viser at vi 

har en tilbøyelighet til å fortelle person
lige ting på nettet i større grad enn ved 
ansikttilansiktkommunikasjon. Vi blir 
rett og slett mindre forbeholdne i å kom  
me med privat og intim informasjon når 
vi ikke ser andre i øynene.

For mange barn kan den negative 
kontakten også handle om redsel ved at 
barna blir presset av sine foreldre til å 
gjøre ting de ikke vil. Dette kan skape 
situasjoner der fosterbarnet må lage seg 
hemmeligheter for fosterforeldre eller 
andre viktige voksenpersoner. Dette gir 
ekstra belastninger for barnet.

Det er viktig å være bevisst hvilke 
utfordringer kontakt gjennom sosiale 
medier kan skape for barn under om  
sorg. Gjennom rapporten kommer det 
fram at mange foreldre ikke klarer å se at 
de skaper problemer for barnet når de 
uttrykker seg på negative måter via nettet 
eller tar kontakt med barnet på ugunstige 
måter. Fosterbarn har mange belastninger 
med seg når de flytter i fosterhjem, og 
det er viktig at de får den ro som er 

nødvendig for å klare å utvikle seg på en 
god måte i sine nye hjem. Det er derfor 
viktig å rette en innsats mot for eldre når 
de bidrar til at barnet får ytter ligere 
belastninger etter flytting i fosterhjem.

Hjelp til foreldre
Foreldre som har vært informanter til 
Novaprosjektet, har uttrykt at det er 
vanskelig å vite hvordan de skal forholde 
seg til kontakt med barnet gjennom 
sosiale medier, og de har formidlet at de 
trenger hjelp til dette. Dersom foster
barnet ikke tør å gi uttrykk for sine 
behov ovenfor foreldre, kan det være 
vanskelig for dem å forstå barnet. Det 
kan også handle om at foreldre ikke har 
tatt inn over seg at barnet har en rett til å 
avgrense seg og regulere kontakten. 

Et barn som blir nedringt av sine for  
eldre, kan ønske at foreldrene ikke tar 
kontakt på denne måten, men klarer 
likevel ikke å la være å ta telefonen. Dette 
kan handle om at barnet har dårlig sam  
vittighet, eller om at barnet har problem



14  Fosterhjemskontakt 2/14

er med å regulere avstand og nærhet til 
foreldrene. Når barnet tar telefonen eller 
svarer på annen kontakt, kan foreldre tro 
at det ønsker den hyppige kontakten, 
mens barnet i realiteten ikke føler at det 
har noe valg.

Det er viktig at barneverntjenesten 
snakker med foreldre om disse pro blem
ene, og om hvordan det kan fortone seg 
for barnet. Dette skal ikke være barnets 
ansvar.  Før en slik samtale finner sted er 
det viktig at man får fram barnets behov. 
Dette kan være svært individuelt. Mens 
ett barn kan trenge hyppig kontakt med 
foreldre for å få nødvendig ro, kan et 
annet barn ha behov for å bli regulert av 
voksne i sin kontakt med foreldre. 

Regulering
Et spørsmål som blir stilt gjennom 
Novarapporten er om de voksne bør 
regulere barnas nettkontakt med foreldre. 
Kontakt mellom barnevernsbarn og deres 
foreldre er i utgangspunktet regulert 
gjennom de vedtak som er fattet i Fylkes  

nemnda angående barnet. Her fattes 
blant annet vedtak om samvær, og det 
kan også vedtas hvor mye telefonkontakt 
det skal være mellom barn og foreldre. 
Kontakt gjennom sosiale medier er ikke 
omfattet av slik regulering. 

Det kan være vanskelig å følge opp 
vedtak som handler om hvor mye tele  
fonkontakt det skal være mellom barnet 
og foreldrene utenom det ordinære 
samværet. Det vil også være vanskelig å 
regulere kontakt gjennom internett og 
sosiale medier. 

Barnevernet kan lett lene seg til at det 
foreligger et vedtak som regulerer kon  
takten, selv om vedtaket lett kan bli 
under gravet av den nye teknologien. 
Barnevernet er klar over dette paradokset, 
men de har problemer med å finne gode 
måter å regulere kontakten på. 

Det er altså vanskelig å regulere kon  
takten som barn og foreldre skal ha 
gjennom internett og sosiale medier. Et 
spørsmål vi må stille oss er om vi ønsker 
å regulere den. Under lanseringen av 

rapporten gav ungdommene klart ut  
trykk for at de ikke ønsker at slik kontakt 
skal reguleres av andre.  

Alternativet til kontroll og regulering 
er dialog. Her har fosterforeldre en viktig 
rolle å spille. 

Fosterforeldres rolle
Teknologien gir voksne og barn mulighet 
for å se og bli sett gjennom sosiale medier. 
Foreldre og fosterbarn som ikke har mu  
ligheten til å leve sammen eller ses så 
ofte, kan ha et stort behov for å gi seg til 
kjenne gjennom denne teknologien. 
Dette er det viktig at fosterforeldre tar 
inn over seg. 

Gjennom prosjektet har det kommet 
fram historier der de voksne tenkte på 
forhånd at det var negativt med kontakt 
mellom barnet og deres foreldre via 
sosiale medier. De klarte likevel ikke å 
regulere dette. I ettertid har de sett at 
denne kontakten har vært bra for barnet. 

Ungdommer fra Forandringsfabrikken 
uttalte under lanseringen av Nova
rapporten at de har behov for kontakt 
med sine familier. Det er derfor viktig at 
fosterforeldre klarer å møte dette behov
et. Teknologien er der og noe vi alle 
ønsker å bruke, selv når det gir oss nega  
tive opplevelser. Det er uaktuelt å stille 
seg utenfor og ekskludere seg selv fra 
denne muligheten. Det gjør man ikke, 
selv om det skulle gi store utfordringer å 
være på sosiale medier. Det er viktig å 
snakke med barnet om det som er 
vanske lig i kontakten mellom dem og 
foreldrene, uten at det automatisk fører 
til kontroll og begrensninger.

Fosterforeldre må også ta inn over seg 
at fosterbarn har med seg mange sårbar
heter som kan slå ut på forskjellige måter. 
Barn utvikler tilknytning til omsorgs
personer selv om kvaliteten på omsorgen 
er dårlig. Dette kan få betydning for 
hvor dan barn forholder seg til foreldre 
via nettet. Utfordringen er å finne en 
balanse mellom nærhet og avstand mel  
lom barnet og dets foreldre.  Det er ikke 
alle barn som opplever kontakten som et 
problem, men de som trenger hjelp til å 
avgrense den, må få hjelp til dette. 

Fosterbarns problemer med nære rela  
sjoner skaper behov for beskyttelse, og 
nettvett er ekstra viktig for denne grup  
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pen barn. Fosterforeldre må tørre å gå 
inn i den rollen de naturlig har med å 
regulere dette. Det er blant annet en 
aldersgrense på 13 år for å bli medlem av 
nettsamfunnet facebook, og noe som det 
er ekstra viktig å forholde seg til når 
barnet er bærer av en rekke sårbarheter. 

En av sårbarhetene er at barna har en 
tilknytning til sine foreldre, selv om for  
eldrene påvirker dem på en negativ måte. 
Dette er det viktig å bringe inn i sam
talen med barnet. Få barnet til å forstå at 
det er lov å si ”nei”, og hjelp dem med å 
si dette. Snakk med barnet om hvordan 
denne kontakten kan foregå. Dette bør 
være et tilbakevendende tema ettersom 
behovene vil endre seg etter hvert som 
barnet blir eldre. 

Samtidig som fosterforeldre snakker 
med barnet om nettkontakt, og får fram 
deres reelle behov for kontakt med sine 
opprinnelige familier, er det viktig å 
bringe videre til barneverntjenesten hvor  
dan barnet ønsker at denne kontak ten 
skal være.

Barnevernets rolle
Mange foreldre som har vært infor man
ter til Novaprosjektet, har uttrykt at de 
ønsker hjelp og rådgivning i sine mange 

spørsmål om kontakt med barnet via 
sosiale medier. Når de hører at barnet 
føler flauhet, vil de fleste foreldre forstå 
at de må gå fram på en annen måte i sin 
kontakt. Det er barnevernets ansvar å 
snakke med foreldre om dette. Det er i 
viktig at ansvaret for å si i fra, ikke blir 
lagt på barnets skuldre. 

Noen ganger vil det være riktig av 
barnevernet å regulere kontakten mellom 
barnet og deres foreldre. Noen av barna i 
prosjektet fortalte at de hadde bedt om 
beskyttelse mot egne foreldres kontakt 
gjennom sosiale medier, uten at noen 
kunne hjelpe dem. Dette er alvorlig da 
det ikke skal være barnets oppgave å 
blokkere egne foreldre som utgjør en 
trussel. Det kan i slike tilfeller være en 
lettelse og en trygghet for barnet når det 
er bestemt gjennom Fylkesnemnda at 
det ikke skal være kontakt mellom 
barnet og foreldre av sikkerhetsmessige 
grunner.  

Gjennom rapporten kommer det fram 
at barnevernet er usikre på hvordan de 
skal håndtere utfordringene knyttet til 
nettkontakt mellom barn og foreldre. 
Mange saksbehandlere er usikre på hvor 
langt de kan gå i å regulere i form av 
kontroll, og de forteller at de kommer til 

kort i sin støtte til barnet. Saksbehand
lere i prosjektet uttrykte at de hadde 
knyttet reguleringen opp mot et over
ordnet hensyn om barnets beste. En av 
dem uttalte det slik:

Vi kan begrense det i forhold til barnets 
beste tenker jeg. Vi har ingen klare ret - 
nings linjer. Men vi legger det på det. 
Barnets beste. Og sier at de ikke skal ha 
kontakt.

Før barnevernet går til det skritt å 
regulere, er det viktig at de er klar over 
de individuelle behovene til foster
barnets. Barnets beste må knyttes opp til 
det enkelte barns behov og ønsker.

Individuelle behov
Det er viktig å ha i tankene at det som 
fungerer for ett barn, kanskje ikke fun  
gerer for et annet barn. De voksne må 
derfor lytte til barnas individuelle ønsker 
og behov. Dette kommer kanskje ikke ut 
i klar tale, og det kan være nødvendig å 
gå på baksiden av det som blir sagt for å 
klare å danne seg et bilde av hva barnet 
mener.

For noen barn kan kontakten de har 
med foreldre gjennom sosiale medier, 
forstyrre tilknytningen til fosterfamilien, 
mens det for andre kan bidra til å skape 
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ro og dermed gjøre hverdagen og tilknyt  
ningen enklere. I så fall vil det kunne 
bidra til en god utvikling. Noen barn 
trenger beskyttelse. Andre barn trenger 
dette i mindre grad, men i det store og 
det hele trenger barn under barnevernets 
ansvar, en ekstra beskyttelse av voksne.

Barnevernet har en beskyttelsesplikt i 
utgangspunktet og de må finne løsninger 
som er anvendbare og gjennomførbare 
for hvert enkelt barn. For å klare dette 
på en god måte må de snakke med 
barnet og fosterforeldrene, og gå inn i et 
sam arbeid med foreldre.

Samarbeid
I prosjektrapporten konkluderes det med 
at det er vanskelig å kontrollere og 
regulere kontakt mellom barnevernsbarn 
og deres foreldre gjennom sosiale medier.
Barna i prosjektet uttrykker at regulering 
og kontroll ikke bør være et tema. Det 

som trekkes fram som et trumfkort i å 
håndtere de negative konsekvensene av 
kontakt mellom barnevernsbarn og deres 
foreldre via sosiale medier, er noe helt 
annet enn regulering. Det konkluderes 
med at et godt samarbeid mellom de 
voksne vil kunne være avgjørende for at 
man får gjort noe med de negative 
konsekvensene av slik kontakt. 

Under lansering av Novarapporten 
uttalte ungdommer at de ønsker at de 
voksne skal samarbeide for da slipper 
barna de ekstra problemene som 
konflikter og manglende samarbeid 
medfører. Deres inderlige ønske er at 
barnevernet skal jobbe med dette fram  
over. Det er dermed samsvar mellom det 
disse ungdommene sier, og det som er 
fanget opp gjennom rapporten. 

Mange av informantene i prosjektet 
mente at et godt samarbeid mellom de 
voksne var avgjørende for hvordan kon  

takten via sosiale medier påvirket barnas 
liv. Foreldresamarbeid ble ansett som den 
beste og eneste reelle løsningen på de 
utfordringer som nettet gir. En miljø
arbeider i en institusjon uttalte det slik:

Foreldresamarbeid er vårt hovedfokus. Vi 
har skjønt at dersom foreldre godtar oss, så 
er det forutsetningen for at barna kan falle 
til ro. Vi må få til samarbeidet. 

Det er ikke naturlig å regulere kontakt 
mellom barn og deres foreldre på inter  
nett og sosiale medier. Hvis barn og for  
eldre vil ha kontakt, så kan de ha kontakt 
gjennom de mulighetene som ny tekno  
logi gir. Det tvinger fram noe annet enn 
regulering. Det tvinger fram at de voksne 
snakker åpent sammen om de utford
ringer og muligheter som teknologien 
gir, og samarbeider for å finne gode 
løsninger for hvert enkelt barn. 

FAKTA
Rapporten «Kontakt på sosiale medier mellom foreldre og barn under offentlig omsorg» oppsummerer kunn-
skap fra et prosjekt om hvordan slik kontakt foregår og påvirker barn, foreldre, fosterforeldre, miljøterapeuter 
og saksbehandlere i barnevernet.  Prosjekt ble i sin tid satt i gang av Redd Barna i samarbeid med Landsfore-
ningen for barnevernsbarn (LfB), og det er gjennomført av Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd 
og aldring (NOVA). 

Gjennom prosjektet har man fått mer kunnskap om den kontakten barn under offentlig omsorg og deres 
foreldre har gjennom sosiale medier. Dette er et felt man vet lite om fra før.

Prosjektets sentrale problemstillinger:
•  hvilket lovverk, retningslinjer eller rammer 

regulerer kontakten mellom barn og foreldre 
gjennom sosiale medier?

•  hvilke muligheter skaper kontakten gjennom 
sosiale medier for foreldre og barn under omsorg?

•  hvilke utfordringer skaper kontakten gjennom 
sosiale medier for foreldre og barn under omsorg?

•  hvilken betydning har kontakten mellom barn og 
foreldre gjennom sosiale medier for barna, 
foreldrene, fosterforeldrene, miljøpersonalet og 
saksbehandlere i barneverntjenesten?

Prosjektets tre hovedfunn:
•  Sosiale medier kan bidra til at plassering av barn i ny 

omsorgsbase mislykkes fordi foreldre belaster barna med egne 
vansker og ikke klarer å beskytte barna mot å bli emosjonelt 
innblandet i disse. Barnet kan bli så urolig at det ikke klarer å 
knytte seg til sine nye omsorgspersoner.

 •  Sosiale medier kan bidra til å gjøre hverdagen mer håndterlig 
for barn som bor på institusjon eller i fosterhjem fordi den 
utvidede kontakten kan skape ro og gjøre tilpasningen til et 
nytt hjem enklere for barnet. 

•  Kontakten mellom barn og foreldre gjennom sosiale medier lar 
seg vanskelig kontrollere og regulere. Samarbeid med foreldre 
er derfor avgjørende for å kunne beskytte og skjerme barnet 
der det er nødvendig. Der kontakten blir ansett som negativ 
for barnet, er foreldresamarbeid den beste og kanskje eneste 
reelle løsningen for å kunne beskytte barnet. Barnevernet 
jobber ikke nok med å få til et godt foreldresamarbeid.


