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Av Åse L. Larsen, redaktør• 

Foreldres grensesetting handler om 
mye mer enn å avgrense eller 

stoppe et barn fra å gjøre noe det 
ikke får lov til. I vid forstand handler 

det om verdilæring fra foreldre til 
barn. Foreldre kan med fordel ta 

utgangspunkt i sine egne grenser i 
det viktige arbeidet med å utvikle 

god moral hos barna sine.

Moralutvikling  
gjennom  

grensesetting

Kommunikasjon
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Verdier og holdninger som danner 
grunnlaget for god moral hos et menneske, 
overføres fra voksne til barn. Både barne-
hage og skole har ansvar for dette gjennom 
sine ansatte omsorgspersoner, og også andre 
offentlige personer har et ansvar for å vise 
hva som er rett og galt ved å være gode 
rollemodeller. Det er imidlertid foreldrene 
som har hovedansvaret for dette viktige 
påvirkningsarbeidet. Mye av det foregår 
gjennom den daglige grensesettingen.

Mange voksne uttrykker bekymring over 
den økningen som har vært i kriminalitet og 
rusbruk blant ungdom over bare noen få 
tiår. Det er også et tema at barn og unge i 
dag har dårligere holdninger enn de voksne 
selv synes de hadde som barn. Nåtidens barn 
og unge anklages for å være latere, mer 
kravstore og ha dårligere arbeidsmoral enn 
tidligere generasjoner hadde. Dersom dette 
er tilfelle, er det nærliggende å lete etter noe 
av årsaken til disse endringene i måten 
dagens foreldre oppdrar barna sine på.

Barndom før og nå
Barns liv har forandret seg svært mye på 
relativt få år. Dagens besteforeldregenera-

sjon skulle i minst mulig grad synes og 
høres som barn. De ble lært opp til å adlyde 
voksne, ikke sjelden med trusler og fysisk 
avstraffelse. Gradvis har dette endret seg, og 
i dag er det like ofte barna som får det siste 
ordet. De har gjerne diskutert og argumen-
tert seg fram til dette, og dagens barn blir 
blant annet kalt forhandlingsgenerasjonen.

Noen går enda lenger og kaller dagens 
barn curlinggenerasjonen. I dette ligger det 
at barna er som glidesteiner i et curlingspill, 
og at foreldrene går foran og koster som 
gale for at steinene skal møte minst mulig 
motstand. Ikke akkurat et positivt bilde av 
dagens barn, men heller ikke av de voksne 
som legger alt opp i hendene på barna. 
Foreldrene gjør sannsynligvis dette med de 
beste hensikter, det vil si med ønske om at 
barna skal få et mest mulig problemfritt liv.

Noen barn blir tatt ekstra hensyn til 
fordi de voksne synes synd på dem. Voksne 
som har med fosterbarn å gjøre kan lett gå i 
en slik medlidenhetsfelle. Foreldrene og 
andre viktige omsorgspersoner gjør 
prosessen med å utvikle samvittighet og 
moral vanskeligere for barna ved å skåne 
dem for det som er ubehagelig. Når barn 
blir tatt på med silkehansker fordi man 

synes synd på dem, gjør man dem en stor 
bjørnetjeneste.

Dersom barneårene går uten at forel-
drene ansvarliggjør barna på egne valg, vil 
viktige dimensjoner i grensesettingen gå 
tapt. Ungdomstiden kan dessuten bli 
vanskeligere enn nødvendig når man har 
inntatt en tilbakelent innstilling til grenseset-
ting og moralutvikling i barneårene.

Ungdomstiden
Når barnet kommer i puberteten er det 
mange foreldre som strammer tøylene fordi 
den unges utforskertrang blir større, 
samtidig som foreldrene vet at det er mange 
farer ute i verden.

Dersom disse ungdommene, som får sine 
tøyler kraftig strammet inn i ungdomstiden, 
i løpet av barneårene har fått stor grad av 
frihet, vil de sannsynligvis bli misfornøyd 
med tilbakesteget. De vil sannsynligvis føle 
at foreldrene ikke lenger har tillit til dem, og 
det er naturlig at det vil komme sterke 
protester fra disse ungdommene.

De foreldrene som derimot har utvist en 
bestemt, men vennlig grensesetting i løpet 
av barneårene, har større sjanse for å 
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oppleve ungdommene som greie å ha med 
å gjøre. Det vil være protester hos disse 
ungdommene også – det hører frigjørings-
perioden til – men protestene vil sannsyn-
ligvis være mildere enn i tilfellene der 
kontrollen har vært svak og grensesettingen 
utydelig i barneårene.

Fosterbarn får ofte større problemer i 
frigjøringsperioden enn det som er vanlig, 
selv om de har opplevd god grensesetting i 
løpet av barneårene. Grunnen til dette er at 
det er vanskelig for barn som har flyttet fra 
sine opprinnelige foreldre både å knytte seg 
til sine nye nære omsorgspersoner, og etter 
hvert knytte seg fra dem. Løsrivningsperio-
den vil derfor kunne oppleves ekstra 
vanskelig for et fosterbarn.

Ytre kontroll
Psykolog Turid S. Berg-Nielsen, som har 
skrevet flere artikler om moralutvikling hos 
barn og unge, mener at kontrollen i 
ungdomsårene bør være vel så sterk som i 
barneårene, men at den bør ha andre 
former.

- Når barna blir tenåringer, kan man 
ikke lenger gi kommandoer, men reglene må 
begrunnes, forklares og forsvares. Barna 
trenger å lære gode, slående argumenter som 
de selv kan bruke og stå for når jevnaldrende 
presser dem til noe de egentlig ikke vil, for 
eksempel å drikke alkohol eller prøve 
narkotika. Sannsynligheten for at de unge 
eksperimenterer med ulovlige rusmidler er 
mye mindre hvis foreldre beholder god 
kontroll på ungene sine også i ungdomsårene. 
Det betyr å ha svært klare regler og betingelser 
med gode begrunnelser for disse, sier Berg-
Nielsen.

Når barn klarer å kontrollere seg selv via 
voksnes tilstedeværelse og grensesetting, 
snakker vi om en ytre kontroll. Målet er 
imidlertid at de skal bli indrestyrte på sine 
handlinger og moralske valg.

Veien til indrestyring
Moralutvikling henger sammen med 
utvikling av samvittighet. Å ha samvittighet 
er å kunne vurdere seg selv ut fra et moralsk 
syn. Den danske forskeren H.M. Schaffer 
deler moralutvikling inn i 6 trinn:
1.   Å klare å se seg selv som et eget  

 menneske som er avgrenset fra andre.
2.   Å bli klar over at det finnes regler  
  for hvordan man oppfører seg.
3.   Å bli klar over at andre følger  
      med på at regler for hvordan  
      man oppfører seg, blir fulgt.
4.  Å bli i stand til å skamme seg, bli  
    forlegen, føle skyld.
5.   Å klare å kontrollere seg selv via  
    voksnes tilstedeværelse (ytre  

    kontroll)
6.   Å klare å kontrollere seg selv med  
      egne indre regler (indre kontroll)

Disse trinnene bidrar til at moral gradvis 
bygges opp i barne- og ungdomsårene. I 
disse årene er det viktig at de voksne viser 

og snakker om hva de mener er 
viktige verdier i livet, og hvorfor 

dette er viktig for dem. Dette 
kan gjøre den prosessen som 
på fagspråket kalles internali-
sering lettere.

Internalisering
Internalisering er en 
prosess som foregår i et 
menneske fra det hører 
og ser verdier, 
holdninger og 
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normer i omgivelsene, til det har omgjort 
disse til sine egne, indre verdier, eventuelt 
har forkastet dem med en begrunnelse. Det 
er med andre ord ikke slik at barn automa-
tisk utvikler samvittighet eller moral etter 
hvert som de blir eldre. Det er en prosess 
som må påvirkes av personer som er 
betydningsfulle for dem. Foreldre står i en 
særstilling i dette arbeidet, og de har en 
unik posisjon for å kunne påvirke dem. 
Turid S. Berg-Nielsen understreker dette. 
Hun sier:

- Utviklingen av samvittighet, og senere en 
indre moral, skjer gjennom identifisering med 
foreldrefigurer. Verdiene og holdningene til 
foreldrene må være konsekvente, tydelige og 
selvfølgelige gjennom foreldres egen livsstil, slik 
at barna mottar klare budskap.

Dersom voksne skal bidra til å utvikle 
en moralsk dømmekraft hos barna sine, er 
det viktig å ikke bare snakke om hva som er 
lovlig, tillatt eller hva som lønner seg å 
gjøre, men også hva som er rett og galt. 
Dette må understrekes ved at foreldrene i 
tillegg utviser det samme i det de gjør.

Utydelig indre stemme
Mange fosterforeldre er frustrert fordi 
barnet deres ikke synes å lære det moralske 
så fort som man forventer ut i fra alder. 
Noen har en følelse av at barnet stopper 
opp ved den ytre styringen, og ikke 
kommer over til indrestyring. Man kan 
godt bruke et bilde på dette problemet som 
en utydelig indre stemme hos barnet. Det 
kan være flere grunner til at den indre 
stemmen er utydelig hos enkelte barn. 
Dersom et barn har mye å tenke på, vil det 
kunne bli et kaos av tanker som kverner 
rundt og skaper uro og utrygghet. En 
tydelig og klar indre stemme krever en viss 
indre ro for å høres.

Hos noen fosterbarn kan en genetisk 
dysfunksjon føre til at det er vanskelig å få 
på plass en tydelig indre stemme. Barn med 
ADHD har for eksempel lett for å ta inn 
mange sanseinntrykk, både vesentlige og 
uvesentlige, og dermed blir det ofte stor 
indre uro hos barnet. En gutt med ADHD 
fortalte meg at det var som om han stod på 
en togstasjon og måtte ta i mot alle togene 
som skulle komme på en gang. Dette er et 
godt bilde på hvordan det kan føles når 
man ikke har et filter som siler ut det som 
er uvesentlig. Den samme gutten fortalte at 
etter at han fikk medisiner for lidelsen, var 
det som om ett og ett tog kom inn på 
perrongen. Sagt med andre ord: med en og 
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en tanke i hodet på en gang, er det lettere å 
ha en klar og tydelig indre stemme.

Det kan også handle om at det er en 
klar indre stemme til stede i barnet, men at 
denne stemmen ikke er oppbyggende i det 
som blir sagt. «Jeg er ikke bra nok.» «Jeg får 
ikke til noe.» «Jeg mislykkes med alt jeg 
gjør.» Dette har med barnets selvfølelse å 
gjøre. Det som andre har sagt om barnet, 
verbalt og non-verbalt, i løpet av oppvek-
sten, eller har blitt oppfattet slik av barnet, 
vil lett bli en del av barnets indre stemme 
om seg selv.

En oppbyggende indre stemme er svært 
viktig for flere forhold. Den er viktig som 
selvtrøst når man er redd eller trist, som 
motivasjon når man skal utføre noe som 
ikke er så lystbetont, som et klapp på 
skulderen når verden går i mot, som 
oppbygging av selvfølelsen, eller som et 
kompass for moralske veivalg.

Lyving
Mange fosterforeldre forteller om frustra-
sjon fordi barna deres lyver mye. Dette kan 
også handle om at den indre stemmen til 
barnet ikke er så tydelig på det moralske.

Gestaltterapeut og sosionom Sigvor 
Ljone, som nylig holdt foredrag for 
fosterforeldre på NFFs organisasjonskurs, 
sier at vi ofte fokuserer feil når et barn lyver 
hyppig. Hun sier at vi ikke skal fokusere på 
at barnet lyver, men at det lyver fordi det er 
utrygt. Å lyve kan bidra til å forhindre å få 
straff for noe som er gjort, eller det kan 
være en måte å forsøke å beholde selvres-
pekten på. Barnet føler seg kanskje ikke bra 
nok som menneske, og derfor må det lyve 
for å hevde seg. Det kan også hende at det 
er redd for at sannheten fører til avvisning 
hos den voksne, noe mange fosterbarn har 
opplevd tidligere i samlivet og bruddet med 
opprinnelige foreldre.

Mange foreldre reagerer med å si til 
barnet: «Du må ikke lyve». På den måten 
definerer de voksne altså barnets grenser. 
Sigvor Ljone mener at vi i større grad må ta 
utgangspunkt i våre egne grenser når vi skal 
bidra til å utvikle moralske barn gjennom 
grensesetting.

Sette egne grenser
Vi bør bruke våre egne grenser til å lære 
barna forskjellen på rett og galt, mitt og 

ditt, sannhet og løgn. Ved å stadig fortelle 
et barn hvorfor vi gjør som vi gjør, og 
hvorfor vi velger som vi gjør, vil vi lære 
dem noe om moral gjennom våre egne 
grenser. Dersom vi stadig benytter anled-
ningen til å si at vi ikke vil lyve fordi vi ikke 
liker det eller klarer det, forteller vi dem 
samtidig at det er noe inni oss som sier at vi 
ikke vil lyve. På den måten kan vi hjelpe 
barnet til å forankre verdien og holdningen 
i seg selv, ikke i et ytre forhold. Dersom 
noe er forankret inni oss, og ikke i et ytre 
forhold, vil det også være mer holdbart 
fordi vi svikter oss selv ved å fravike vår 
egen indre moral.

Grenseløse barn
Noen barn er grenseløse i sin oppførsel. 
Dette kan også gjelde seksuell atferd overfor 
voksne. I slike tilfeller er det også viktig at 
den voksne tydelig viser og uttrykker sine 
egne grenser med klare begrunnelser. 
Samtidig er det viktig å rapportere disse 
forholdene til barnevernet, med tydelig 
beskjed om at dette er noe man ikke vil ta 
ansvar for alene, men at barnet må få hjelp 
fra fagfolk til å finne ut av atferden. På den 
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Etikk
Mange bruker ordene moral og etikk om hverandre, men 
egentlig er etikken den teorien som ligger bak moralen, altså 
begrunnelsen for moralen.

Moral
Ordet moral brukes om de normer, verdier og holdninger som 
er viktige for et menneske. Moralen skal fortelle oss hva som er 
riktig og galt, og hva som er viktig for oss.

Normer
En norm er en regel eller en retningslinje for hvordan noe skal 
være. Normene brukes til å finne ut og vurdere om noe er 
riktig eller galt.

Verdier
Verdier er alt som betyr noe og som er verdifullt for oss. 
Eksempler på verdier er helse, menneskeverd, ærlighet, respekt 
for andre.

Holdninger
En holdning utgjør vår innstilling til noe vi stilles overfor. Vi 
kan ha holdninger til hva som helst: til andre mennesker, ting 
eller hendelser. Holdningene gjør oss disponert til å reagere på 
bestemte måter.

måten uttrykker den voksne sine egne 
grenser både overfor barnet og barnevernet 
som har hovedansvaret for barnet.

Grenser overfor voksne
Foreldre har ikke bare behov for å avgrense 
seg overfor barn, men også overfor andre 
voksenpersoner. Fosterforeldre skal 
samarbeide med mange enkeltmennesker 
og instanser, og det er helt nødvendig å ha 
et bevisst forhold til egne grenser. Det er 
mange som har følt seg overkjørt av fagfolk 
i forbindelse med viktige valg angående 
barnet. Det er lett å tenke at det er 
fagfolkene som sitter på kompetansen til å 
ta de rette avgjørelsene. Sigvor Ljone ber 
oss fosterforeldre huske at vi sitter på en 
verdifull kompetanse i kraft av våre 
erfaringer med barnet. Å si i fra tydelig om 
dette til de involverte er også en form for 
grensesetting.

Vi må si nei til andre for å si ja til oss 
selv. I dette ligger det også en tilleggsgevinst 
for barna som erfarer dette hos sine 
foreldre. Når de erfarer at nære omsorgsper-
soner tydeliggjør sine egne grenser på en 
god måte, vil de også kunne få med seg 
dette som en verdilæring videre i livet. Det 
blir lettere å få til en internalisering når de 
voksne både viser og setter ord på hva de 
gjør og hvorfor de velger å gjøre det slik.

Konsekvenser
Grenser henger naturlig sammen med 
konsekvenser. Dersom man forteller barn 
og unge hvilke forventninger man har til 
dem, med noen tilhørende konsekvenser 

for å ikke innfri forventningene, bidrar vi 
til trygghet og forutsigbarhet. Jo mer 
naturlige konsekvenser vi er i stand til å gi 
for regelbrudd og grenseoverskriding, jo 
bedre. En av grunnene til dette er at det 
ellers lett kan oppfattes som en straff, noe 
de fleste vil reagere negativt på.

Det krever mer å finne en naturlig 
konsekvens for et regelbrudd enn å ty til en 
konsekvens som faller oss inn i øyeblikket. 
Det er også grunn til å tenke at en naturlig 
konsekvens lettere kan bli internalisert og 
noe som dermed er forankret til vår indre 
stemme. Alt som kan forklares på en 
naturlig måte, blir lettere internalisert enn 
det som er komplisert og uforklarlig. Vi 
«kjøper» lettere det som kan begrunnes 
naturlig, og lar det dermed bli vårt eget.

En belønning er den positive konse-
kvensen av en handling, og det kan være 
lurt å først prøve å gi belønning for positiv 
atferd før man tyr til konsekvens for 
negativ atferd.

En negativ konsekvens som har vist seg 
å være effektiv for å unngå regelbrudd, er å 
miste et gode. Det er i så fall viktig at dette 
har blitt fortalt på forhånd. Det er også 
viktig å gjennomføre konsekvensen dersom 
regelen er brutt. Mange voksne kan føle seg 
«slemme» når de krever noe av barna på 
denne måten. Da er det viktig å huske at 
når man gjennomfører grensesettingen på 
en ryddig måte, har man gjort en investe-
ring for dette barnet i form av en verdilæ-
ring som det bærer med seg videre i livet.
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