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Utvikling

Det er mange gleder forbundet med å være fosterforeldre. Det byr også på 
utfordringer, og det kan i perioder føles overveldende. Mindfulness kan bidra til at 

gledene føles større og utfordringene mer håndterbare. 

• Av Åse L. Larsen, redaktør

Mindfulness
Bevisste foreldre gjennom
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Hva er mindfulness?
Begrepet mindfulness blir gjerne oversatt 
med ”oppmerksomt nærvær” eller ”bevisst 
tilstedeværelse”. Det handler om hvordan  
vi forholder oss til tilværelsen, andre 
mennesker, oss selv og til livet. Det handler 
med andre ord om relasjoner. Gjennom en 
bevisst tilstedeværelse i det som skjer, kan  
vi skape et bedre forhold til alt som angår 
oss. 

Bedre tilstedeværelse bidrar normalt til 
at man handler mer hensiktsmessig. 
Dessuten skaper oppmerksomhet og 
nærvær også mer tillit og trygghet i møte 
med andre mennesker. 

Selv om vi bor i verdens rikeste land,  
er det mange som føler en tomhet og at  
noe vesentlig mangler i livet deres. Dette  
er en av grunnene til at det for tiden er  
mye fokus på indre utvikling. Det skrives 
om forskjellige metoder for å finne en indre 
ro som skal kunne gi oss et godt liv. 
Mindfulness er en slik metode, men det er 
også mer enn bare en metode.

En levemåte
Selv om mindfulness er en metode man 
kan ty til i vanskelige perioder, er det 
mange som bruker det som en levemåte. 
Hvordan vi lever våre liv og forholder oss 
til andre mennesker, er vesentlig i alle 
verdens religioner. I mange religioner 
understrekes betydningen av å være til  
stede i det man gjør, men det er spesielt 
buddhismen vi forbinder med åndelig 
tilstedeværelse. Dette regnes som selve 
kjernen i denne verdensreligionen.  
Mindfulness er imidlertid en livsfilosofi,  
og har ingen ting med religion å gjøre 
utover at det har sitt opphav i buddhistisk 
tankegang. 

Tilstedeværelse er også kjernen i 
meditasjonstradisjoner der mennesker  
søker innover i seg selv for å finne ro og 
balanse. Vi har lett for å tro at det er noe 
utenfor oss selv som kan gi oss en bedre 
måte å leve livene våre på. I følge 
mindfulness ligger alt inne i oss selv.

Mindfulness for foreldre
Ifølge mindfulness er det også inne i oss 
selv vi kan finne det vi trenger for å få et 
godt forhold til barna våre. I en travel 
hverdag med mye som skjer handler vi  
ofte på autopilot uten å være bevisst 
tilstede. Bevisst tilstedeværelse er så viktig  
i foreldrerollen at man innenfor 

mindfulness har gitt det et eget navn – 
mindful parenting, eller bevisst foreldre-
skap.

Som foreldre har vi behov for å forholde 
oss til mye i løpet av en dag. Vi skal være 
sammen med barna våre i gleder og sorger, 
gi råd og veiledning, forholde oss til små  
og store problemer som oppstår, og 
samtidig løse de praktiske oppgavene som 
trengs i en familie. Mindfulness er en måte 
å forholde seg bevisst til dette vi står i. 
Gjennom bevisst tilstedeværelse vil vi 
kunne utøve foreldrerollen på en rolig og 
reflektert måte. 

Som foreldre kan vi velge hvordan vi 
skal være sammen med barna våre og 
hvordan vi skal kommunisere med dem. 
Slike valg har vi i langt større grad enn vi  
er klar over. Det er likevel slik at vi kan 
oppleve, både i en situasjon og i etterkant 
av det som har skjedd, at vi ikke har hatt 

noe valg i vår reaksjonsmåte. Vi tenker  
også at vi ikke kan klare å endre vår måte  
å reagere på for ettertiden, selv om vi  
gjerne skulle ha gjort ting på en annen 
måte. 

Forutsetning for endring
Kunsten å iaktta seg selv er en viktig 
forutsetning for endring. Med tanke på at 
ingen er fullkommen og helhetlig støpt, 
burde det være et mål for alle å utvikle seg. 
I stedet holder vi fast på det som har vært 
en del av oss store deler av livet. Ved å 
holde fast ved det vi kjenner, selv om dette 
er uheldige sider ved oss, skapes trygghet. 

Vi møter barna våre og andre med 
reaksjonsmønstre som ble formet da vi  
selv var barn. Noen av disse oppsto som 
forsvars- eller overlevelsesstrategier som  
vi den gang trengte. Dersom du som barn 
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for eksempel stadig ble avvist av dine 
foreldre, eller av andre mennesker som 
betydde mye for deg, kan dette ha vært så 
vondt at du måtte skape en forsvars-
mekanisme. En slik mekanisme kan for 
eksempel være å selv avvise andre før de 
rekker å avvise deg. Altså en føre-var-
strategi. Dette mønsteret er det stor 
sannsynlighet for at du tar med deg videre 
til ditt voksne liv, selv om du ikke trenger 
det. I ditt voksne liv vil det sannsynligvis 
skape problemer både for deg selv og dine 
nærmeste. 

Det er viktig å kunne reflektere over 
egen barndom, egne sårbarheter og hvorfor 
vi gjør som vi gjør i forskjellige situasjoner. 
Gjennom slik refleksjon om hva som skjer 
med oss og hvordan vi forholder oss til 
dette følelsesmessig, kan vi klare å gi slipp 
på mønstre som ligger i oss og som styrer 
oss som på autopilot.

Økt oppmerksomhet, nærvær og 
refleksjon kan dessuten bidra til at vi blir 
flinkere til å nyte livet. Vi lærer å kjenne 
våre egne reaksjoner bedre og kan oppdage 
flere valgmuligheter i retning av å ha det 
godt. Derfor er det også stressforebyggende. 
Nøkkelen er å styre oppmerksomheten vår 

mot det som skjer, slik at vi kan reagere på 
en god måte. 

Grunnpilarer
Innenfor mindful parenting snakker man 
om tre sentrale begreper: integritet, empati 
og aksept. 

Integritet
Vi har ofte et bilde i vår underbevissthet på 
hvordan noe skal være, for eksempel 
hvordan et barn skal stå fram for 
omverdenen. Dette bildet lever vi opp til, 
ofte uten at vi er bevisst på at det ligger der 
som en mal. Problemet er at bildet ofte 
ikke stemmer overens med virkeligheten. 

Mange foreldre blir skuffet over sitt 
barns valg og ønsker å påvirke det til å gjøre 
ting annerledes. De gjør det med gode 
intensjoner fordi de ønsker det beste for 
barnet sitt, og de tror at de vet bedre enn 
barnet selv hva som er det beste. Det 
viktigste du kan gjøre som forelder er 
imidlertid å få barnet til å våge å være den 
han eller hun er, det vil si å oppmuntre til å 
ta vare på sin integritet. Integritet handler 
om et menneskes rett til å kunne handle i 
overensstemmelse med sin indre 

overbevisning. Utgangspunktet må være 
dets individuelle erfaringer, begrensninger 
og potensiale. 

Mange fosterforeldre sier at de er 
foreldre på en annen måte for fosterbarnet 
sitt enn de har vært for sine biologiske 
barn. Dette kan forklares med at det er en 
naturlig følelsesmessig avstand når man 
ikke har født et barn og fulgt det siden 
fødselen. Mange sier at de ser seg selv som 
bedre foreldre på grunn av denne 
avstanden. Noen fosterforeldre har 
imidlertid dårlig samvittighet på grunn av 
den følelsesmessige distansen de kan ane og 
som ikke er tilstede i forholdet til egne 
biologiske barn. 

Innenfor mindful patenting er det viktig 
nettopp å klare å holde en slik avstand til et 
barn da dette blir sett på som å ”gi barnet 
plass”. Det kan høres negativt ut å ha 
avstand til barnet sitt, men egentlig er det 
positivt. Det motsatte er å kvele barnet 
med sin nærhet. Den som klarer å ha litt 
distanse, vil lettere klare å respektere 
barnets integritet. 

Det er viktig å ikke blande kortene og se 
den følelsesmessige forskjellen som uttrykk 
for at man er mindre glad i fosterbarnet. 
Mange fosterforeldre vil understreke at de 
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ikke elsker fosterbarnet sitt mindre, men 
bare annerledes enn sitt biologiske barn. 
Forskjellen i det de føler, vil dessuten være 
tilstede i andre følelser som både vil kunne 
føles større og mindre enn følelser de har 
overfor det biologiske barnet. Man kan  
for eksempel føle større stolthet når 
fosterbarnet har oppnådd noe enn når de 
biologiske barna gjør det. 

Empati
Den andre grunnpilaren innenfor bevisst 
foreldreskap er empati. Empati handler  
om å klare å sette seg selv inn i andres 
ståsted. Det er lett å føle empati med et 
barn når det blir behandlet dårlig av andre, 
men desto vanskeligere når barnet er 
krevende og vi selv opplever at det går  
på bekostning av våre egne behov og 
følelser. 

Et barn som er krevende, gjør at våre 
egne følelser blusser opp: sinne, frustra-
sjoner, irritasjon, avsky. Når vi selv blir 
sinte eller frustrerte, stenger disse følelsene 
oss fra å forholde oss rasjonelt til det vi 
opplever. 

Vi møter våre barn med sårbarheter  
som har oppstått i vår egen barne- og 
ungdomsperiode, men også i det voksne 

livet. Når disse sårbarhetene våre treffes 
med det barnet sier eller gjør, skjer det en 
følelsesmessig reaksjon i kroppen vår. Ofte 
skjer dette automatisk, uten at vi får tid til 
å koble inn det rasjonelle tankesystemet 
vårt. Empati krever imidlertid at vi stopper 
opp og tar inn over oss det som barnet 
formidler.

Ved å skape en bevissthet om at vi i 
mange situasjoner kan klare å stoppe opp 
og betrakte det som skjer, vil vi bli 
oppmerksomme på de mekanismene som 
styrer oss. Det er først når vi innser at det 
er slik vi er, når vi aksepterer de faktiske 
forholdene, at vi har muligheten til å gjøre 
noe med det. 

Aksept
Den tredje grunnpilaren innenfor bevisst 
foreldreskap, akseptering, henger tett 
sammen med de to andre: integritet og 
empati. Når du viser empati overfor  
barnet og har respekt for dets integritet, 
viser du samtidig at du aksepterer barnet 
slik det er. 

Aksept kan for noen virke negativt  
fordi man ser på det som å gi opp; at man 
ikke orker å ta opp kampen, og gir etter. 
Innenfor mindfulness handler det ikke om 

resignasjon, men om å bli bevisst på det 
som skjer og akseptere at det skjer. Det 
betyr ikke at man ikke kan ønske å endre 
på forholdene, men gjennom bevisst-
gjøring vil man kunne forholde seg til 
virkeligheten på en annen måte enn når vi 
handler på autopilot. Hvis vi reagerer uten 
å ha bevisstheten med oss, tar vi ofte 
forhastede beslutninger. 

Aksept betyr med andre ord, ikke en 
mangel på handling, men en måte å 
registrere framfor å handle i første  
omgang. Noen ganger trenger man ikke  
å gjøre noe annet enn å registrere, noen 
ganger er det viktig etter hvert å gå videre  
å finne løsninger og søke endring. Poenget 
er at aksept i seg selv er viktig, og 
nødvendig, før man klarer å gå videre og 
endre noe. 

Ikke-dømmende holdning
Aksept, som har en stor plass innenfor 
mindfulness, handler i stor grad om å  
ikke dømme. De fleste vil gjøre det 
motsatte, det vil si å komme med 
selvkritiske og fordømmende utsagn om 
det de selv tenker, føler eller gjør. Ved å ta  
i mot tankene og følelsene slik de opptrer i 
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FAKTA
MINDFUL PARENTING
• er en foreldrefilosofi med utgangspunkt i livsfilosofien mindfulness.
•  kan oversettes med ”bevisst foreldreskap”.  Gjennom bevissthet i foreldrerollen 

kan vi gi oss selv og barna våre et rikere liv. Ved å reflektere over egen barn-
dom, kan vi unngå å repetere uheldige mønstre vi har tilegnet oss gjennom 
oppveksten.

• fokuserer på lyspunktene i hverdagen. 
• bygger på de tre grunnpilarene integritet, empati og aksept. 

Du kan lese mer om bevisst foreldreskap i selvhjelpsboken Mindfulness for 
foreldre av Heidi Andersen og Anna-Maria Stawreberg.

FAKTA
MINDFULNESS
•  kan oversettes som ”oppmerksomt nærvær”.  Tanken bak er at vi vokser ved å 

være bevisst på hva som skjer med oss selv, med andre og i livet på godt og 
vondt. 

•  er en livsfilosofi som legger vekt på mellommenneskelig nærvær. Gjennom 
mindfulness kan vi lettere klare å se de menneskene som er en del av våre liv 
her og nå, og om hva de opplever med oss. 

•  handler om å se oss selv og kunne møte hele følelsesregisteret vi har med 
aksept. 

•  har sitt opphav i østlig filosofi og meditasjon med fokus på oppmerksomt 
nærvær her og nå.

oss, bruker vi ikke krefter på å fornekte 
eller dømme disse. 

I stedet bør en reflektere over 
virkeligheten, og ta denne refleksjonen  
med videre. Ikke for å intellektualisere det, 
men for å forsøke å få tilgang på de 
underliggende følelsene som opptrer i oss. 
Slike følelser kan virke overveldende, men 
ved å tenke at emosjoner er noe 
forbigående som skjer i oss, vil en lettere 
kunne forholde seg til dem. 

Gjennom en aksepterende og ikke-
dømmende holdning til alt som skjer  
med oss, vil vi lettere klare å se vår 
reaksjonsmåte på en nøytral måte. Vi vil 
også lettere klare å se de menneskene som 
er en del av livet vårt her og nå, og hva de 
opplever sammen med oss. Fosterforeldre 
skal forholde seg til mange mennesker, 
både de som er innenfor det offentlige 
hjelpesystemet og de som er en viktig del  

av fosterbarnet, for eksempel barnets 
biologiske familie.

Det handler om valg
Det er mange gleder forbundet med å være 
fosterforeldre til barn som har opplevd å 
måtte flytte fra sine biologiske familier. De 
er barn med uvanlige livserfaringer som vi 
har valgt å gi et nytt hjem. Dette er et 
viktig valg vi har gjort sammen med våre 
familier. Dette viktige valget er også 
forbundet med utfordringer. Begge deler, 
både gledene og utfordringene, bør få en 
bevisst oppmerksomhet i våre sinn. 

Vi skylder våre fosterbarn å gjøre 
maksimalt ut av den rollen vi har påtatt oss 
som deres nye foreldre. Da kan vi ikke 
handle på autopilot med de sårbarheter 
som mer eller mindre finnes i hver og en av 
oss. I stedet skal vi være bevisst det som 

finnes i oss på godt og vondt, og hvordan 
dette kommer til uttrykk som vår atferd. 

Du kan begynne i det små med å styre 
oppmerksomheten mot det som skjer i 
nået. Ved å trene på å se livet og hverdagen 
slik den virkelig er, uten å fordømme det 
som skjer, vil du kunne utvikle åpenhet og 
kjærlighet til livet. Det er ofte enklere å 
ikke velge, men da går du også glipp av 
viktige dimensjoner ved livet. Når du lærer 
deg til å stoppe opp og se på dine egne 
reaksjonsmønstre, lærer du deg også at du 
kan velge å gjøre ting annerledes. 

Samtidig som vi skylder barna våre å 
gjøre alt vi kan for at de skal få gode liv, bør 
vi sørge for at vi selv får maksimalt ut av 
det livet vi skal leve.  Livet som 
fosterforeldre er sannsynligvis den mest 
lærerike reise du kommer til oppleve i livet. 
La den også bli en bevisstgjørende og 
utviklende reise for deg selv.


