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Mindfulness
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Relasjoner

Det er en stor glede å få lov til å være fosterforeldre. Det byr også på 
utfordringer, og det kan i perioder føles overveldende. Mindfulness kan bidra til 
at gledene føles større og at utfordringene blir lettere å takle. 

• Av Åse L. Larsen, redaktør

Foreldrerollen
Tidligere i høst var det en større disku - 
sjon i media om det å være foreldre. 
Det startet med en kronikk i VG som 
handlet om de mange utfordringer 
storbarnsforeldre har. Disse foreldrenes 
situasjon ble sammenlignet med situa - 
sjonen til de foreldrene vi hører mest 
om, nemlig småbarnsforeldrene. 
Kronikken startet slik:

Jeg skriver denne teksten klokken fem 
om natten. Endelig sovnet barnet trygt i 
sengen sin etter nok en våkennatt. Men 
mor er våken. Mor har vært våken i 18 
år.

I kronikken blir de to foreldre grupp-
ene satt opp mot hverandre. Mens små - 
barnsforeldre har mange steder de kan 
gå for å fortelle om, klage på og drøfte 
situasjonen sin som foreldre, har ikke 
storbarnsforeldre i like stor grad denne 
muligheten. Foreldrene til de store barna 
har hundre spørsmål, men intet sted å 
finne svar, stod det i kronikken.

Teksten fikk meg til å trekke inn 
nok en foreldregruppe i sammenlig-
ningen, nemlig fosterforeldre. Rollen til 
fosterforeldre rommer så uendelig mye 
mer enn det som både småbarns- og 
storbarnsforeldre står oppe i. Grunnen 
til dette er at det er mange tilleggs ut-
fordringer knyttet til fosterbarna. Disse 

utfordringene kan også føre til våke-
netter,  men først og fremst krever det 
årvåkenhet når man er sammen med 
barnet. Når man er årvåken og bevisst 
på hva som skjer, kan man lettere forstå 
barnets eller ungdommens handlinger 
som et uttrykk for en indre følelses-
messige tilstand. Hvis vi forstår dette, 
og klarer å sette det inn i en større 
sammenheng, kan vi lettere bidra til 
vekst og utvikling for barnet. 

Når vi er bevisst på hva som skjer i 
relasjonen mellom fosterbarnet og oss 
selv, vil vi dessuten kunne få det bedre i 
vår rolle som fosterforeldre. I bevisst-
gjøringen kan vi bruke et verktøy som 
kalles mindfulness.

 
Hva er mindfulness?
Begrepet mindfulness blir gjerne 
oversatt med ”oppmerksomt nærvær” 
eller ”bevisst tilstedeværelse”. Det 
hand ler om hvordan vi forholder oss til 
tilværelsen, andre mennesker, oss selv 
og til livet. Gjennom en bevisst tilste-
deværelse 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. 

En vestlig måte å se mindfulness på, 
er at vi skal være fullt og helt tilstede i 

sanseinntrykkene våre. Når vi lukter på 
en blomst, skal vi stenge ute alle andre 
inntrykk og bare konsentrere oss om å 
nyte blomstens duft. Når vi smaker på 
mat, skal vi konsentrere oss fullt om de 
gode smakene vi kjenner. Dette er en 
måte å være mindful - være oppmerk-
som - på, men mindfulness handler om 
så mye mer enn det. 

På et dypere plan
På samme måte som vi kan velge å være 
mer til stede i sanseinntrykkene våre, 
kan vi også velge å være mer til stede i 
følelsene og tankene våre. Dette er 
mind fulness på et dypere plan. Brukt 
på denne måten vil vi kunne få større 
forståelse for oss selv og våre egne 
reaksjoner. Dette på sin side kan brukes 
for å få fram det beste i mennesker vi 
møter og omgås. Det handler med 
andre ord om relasjoner.

Da Dalai Lama besøkte Norge 
tidligere i år, uttalte han på et foredrag 
at mindfulness ikke handler om deg 
selv, men om andre. I dette foredraget 
snakket han mye om hvordan man kan 
oppnå et årvåkent sinn, men det som er 
enda viktigere, ifølge Tibets åndelige 
leder, er å oppnå et kjærlig sinn. Det 
gjør du lettest ved å ikke la følelser som 
frykt, sinne og hat få styre deg. Ved å 
skape en bevissthet rundt det som fore - 
går inne i deg på et dypere plan, vil du 

Mindfulness
Oppmerksomme  
fosterforeldre gjennom
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lettere se at du har valg for hvordan du 
kan reagere. 

Når du bruker mindfulness på et 
dypere plan for å skape mer bevissthet 
rundt tanker og følelser, vil du lettere 
kunne bruke det som en verktøy du 
kan ty til i vanskelige relasjonelle situa - 
sjoner. Du kan også trekke det enda 
lenger og ha det som en levemåte. 
Dette er noe som vektlegges innenfor 
østlige tradisjoner.

Østen møter vesten
Hvordan vi lever våre liv og forholder 
oss til andre mennesker, er vesentlig i 
alle verdens religioner. I mange religio-
ner 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 verdensreli-
gionen.  Mindfulness er imidlertid en 
livsfilosofi, og har ingen ting med reli - 
gi on å gjøre utover at det har sitt opp - 
hav i buddhistisk tankegang. 

I den vestlige delen av verden har 
mindfulness blitt tatt varmt imot, 
kanskje fordi vi trenger det her mer enn 
noe annet sted i verden. Mange i vesten 
lever et stressende liv fordi de skal klare 
så mye og være så vellykket på alle 

områder. Forskning på effekten av 
mindfulness viser at tilstedeværelse 
gjennom mindfulness gir god uttelling 
både på vår psykiske og fysiske helse -
tilstand.

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. Ifølge 
mindfulness ligger alt inne i oss. Her 
kan vi finne svarene både på det som 
gjelder oss selv, men også det som 
handler om våre roller som partnere, 
kollegaer, venner og foreldre.

Mindfulness i foreldrerollen
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 innen-
for mindfulness har gitt det et eget 
navn – mindful parenting, eller bevisst 
foreldreskap.

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 prak - 
tiske 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 roligere og 
mer 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. Vi kan likevel opp - 
leve, både i en situasjon og i etterkant 
av det som har skjedd, at vi ikke har 
noe valg i vår reaksjonsmåte. Vi har 
også lett for å tenke at vi ikke kan klare 
å endre vår måte å reagere på for etter - 
tiden, selv om vi gjerne skulle ha gjort 
ting på en annen måte. Dette er en 
begrenset måte å tenke på, for vi kan 
endre våre reaksjonsmønstre - selv de 
mest inngrodde -  men det er noen 
forutsetninger som må være til stede.

Forutsetning for endring
Kunsten å iaktta seg selv er en viktig 
forutsetning for endring og utvikling. 
Med tanke på at ingen er fullkommen, 
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. Å holde fast ved det vi kjenner, 
selv om dette er uheldige sider ved oss, 
skaper trygghet. 

Vi møter barna våre og andre med 
reaksjonsmønstre som ble formet da vi 
selv var barn. De oppsto gjerne som 
forsvars- eller overlevelsesstrategier som 
vi den gang trengte. Det er stor sann-
synlighet for at du tar med deg slike 
mønstre fra barndommen videre til ditt 
voksne liv, selv om du ikke trenger 
dem. I ditt voksne liv vil de sann syn-
ligvis bare 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 på auto-
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pilot. Dette krever først og fremst 
ærlighet ovenfor oss selv, men du vil 
også lettere få til endring dersom du er 
åpen og ærlig ovenfor andre.

Manglende åpenhet
Det som også var essensen i VG-kro-
nikken om storbarnsforeldre tidligere i 
høst, var at mens småbarnsforeldre 
deler sine bekymringer og gleder via 
sosiale medier, deler storbarnsforeldre i 
mye mindre grad sine bekymringer 
med andre. Grunnen til dette er sann - 
synligvis at foreldre til større barn ikke 
vil utlevere den unges problemer til 
andre. 

Det handler kanskje også om at når 
barna er rundt myndighetsalder, så skal 
regnskapet oppsummeres. Det er viktig 
for oss å være vellykkede foreldre, og 
barnets tidlige voksenalder vitner om 
hvordan vi har klart denne viktige opp - 
gaven vår. Har vi vært flinke som for - 
eldre, så klarer den unge seg på en god 
måte både med tanke på skole, arbeid 
og i det sosiale sammen med venner. 
Som småbarnsforeldre har vi enda 
mange år på oss til å dra dette i land på 
en god måte.

Fosterforeldre har også et krav om 
vellykkethet hengende over seg. De har 
blitt satt til å gjøre en viktig innsats for 
samfunnet, og de kan lett føle at det er 
mange blikk rettet mot hvordan det går 
med barnet. Når de ikke deler problem-
ene med andre, er det fordi de har taus - 
hetsplikten å forholde seg til, men også 
fordi de ikke vil utlevere problemene til 
fosterbarnet. Det er også slik at vi ikke 
alltid klarer å se virkeligheten slik den 
er.

Våre valgte sannheter
Vi har ofte et bilde i vår underbevisst-
het på hvordan noe skal være, for 
eksempel hvordan våre barn skal vise 
seg fram for omverdenen eller hvordan 
vi selv skal bli oppfattet. Vi lever opp til 
slike bilder, ofte uten at vi er bevisst på 
at de ligger der som maler. Problemet 
er at bildene ofte ikke stemmer overens 
med virkeligheten. 

Slik forforståelse av oss selv, andre 
mennesker og av livet generelt, kalles 
gjerne en presupposisjon, eller en valgt 

sannhet. Alle har slike valgte sannheter 
som vi underbygger våre valg i livet 
med. Det er viktig å være mest mulig 
klar over egne presupposisjoner. Da kan 
man også endre den forforståelse en har 
av seg selv eller andre. Tidligere tolk - 
ninger av noe kan dermed bli erstattet 
av nye tolkninger, noe som igjen skaper 
ny forståelse og nye handlingsalterna-
tiver. 

Dette er det også viktig å formidle 
videre til våre barn. De trenger også å 
bli bevisstgjort på at de valg de tar, 
henger sammen med deres valgte sann - 
heter. Bevisst foreldreskap kan på den 
måten bidra til bevissthet hos barnet.

Grunnpilarer i bevisst 
foreldreskap
Innenfor mindful parenting snakker 
man om tre sentrale begreper: integri-
tet, empati og aksept. 

Integritet
Mange foreldre kan bli skuffet over sine 
barns valg og ønsker å påvirke dem 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 inte - 
gritet. Integritet handler om et mennes-
kes rett til å kunne handle i overens-
stemmelse med sin indre overbevisning. 
Det betyr ikke at vi ikke skal rettlede 
eller bevisstgjøre barnet, men utgangs-
punktet må alltid være de individuelle 
erfaringene, begrensningene og poten-
sialet som fosterbarnet har. 

Mange fosterforeldre sier at de er 
foreldre på en annen måte for foster-
barnet sitt enn de har vært for sine 
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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 foster  - 
foreldre har imidlertid dårlig sam vittig-
het på grunn av den følelsesmess ige dis - 
tansen de kan ane og som ikke er til - 
stede i forholdet til egne biologiske 
barn. 

Innenfor mindful parenting 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 mot - 
satte er å kvele barnet med sin nærhet. 
Den som klarer å ha litt distanse, vil 
lettere klare å respektere barnets inte gri - 
tet. 

Det er viktig å ikke se den følelses-
messige forskjellen som uttrykk for at 
man er mindre glad i fosterbarnet. 
Mange fosterforeldre vil understreke at 
de ikke elsker fosterbarnet sitt mindre, 
men bare annerledes enn sitt biologiske 
barn. Forskjellen i det de føler vil dess - 
uten være tilstede i andre følelser som 

både vil kunne føles større og mindre 
enn følelser de har overfor biologiske 
barn. Man kan for eksempel føle større 
stolthet når fosterbarnet har oppnådd 
noe enn når et biologisk barn gjør det. 

Empati
Den andre grunnpilaren innenfor be - 
visst foreldreskap er empati. Dette vil 
være spesielt viktig for fosterforeldre,  
fordi empati er broen inn til andre. Vi 
har lett for å tenke på en empatisk 
person som en som er snill, omtenksom, 
forståelsesfull i betydning at han forstår 
når noen har det vondt, gir støttende 
råd, oppmuntring og trøst. Ifølge peda - 
gog Emilie Kinge som har skrevet 
mange bøker om empati, er ikke dette 
det sam me som å være empatisk. Vi 
henter gjerne fram disse kvali t  etene for å 
hjelpe andre, men sannsynligvis hjelper 
det bare der og da. I det lange løp, har 
det sannsynligvis ikke så mye for seg.

Ifølge Kinge er empati heller å opp - 
fatte og forstå, ikke bare på over flaten, 
men å ha en dypere forståelse for et 
underliggende emosjonelt budskap. Vi 
må så respondere på dette og snakke om 
det på en måte som gjør at den andre 

forstår seg selv bedre. Empati betyr 
derfor mer i retning av å oppfatte et 
annet menneskes følelser.

Empati blandes ofte med medfølelse 
som egentlig er det samme som sym pa - 
ti. Når vi har sympati med andre, betyr 
det at vi forstår andre fordi vi har opp - 
levd noe lignende selv. Sympati er en 
slags overidentifisering av den andre der 
vi går inn med våre egne følelses messige 
opplevelser fra tidligere. Vi kjenner oss 
igjen og det er med våre egne følelser vi 
går inn i den andre.

Ønsker vi derimot å være empatiske, 
må vi gå inn både med det emosjonelle 
og det kognitive. Vår forståelse er like 
viktig som det emosjonelle. Gjennom 
den måten vi reagerer på og det vi sier, 
kan vi bidra til at den andre forstår seg 
selv bedre.

Aksept
Den tredje grunnpilaren innenfor be - 
visst foreldreskap, akseptering, heng er 
tett sammen med de to andre: integritet 
og empati. Når du viser em pa ti overfor 
barnet og har respekt for dets integritet, 
viser du samtidig at du aksepterer barnet 
slik det er. 
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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 be visst på 
det som skjer og akseptere at det skjer. 
Det betyr ikke at man ikke kan ønske å 
endre på forholdene, men gjen nom 
bevisstgjøring vil man kunne for holde seg 
til virkeligheten på en annen måte enn 
når vi handler på auto pilot. Hvis vi 
reagerer uten å ha bevisst heten med oss, 
tar vi ofte forhastede beslut ning er. 

Aksept handler i stor grad om å ikke 
dømme. De fleste vil gjøre det mot satte, 
det vil si å komme med selvkri tiske og 
fordømmende utsagn om det de selv 
tenker, føler eller gjør. Ved å ta i mot 
tankene og følelsene slik de opp trer i oss, 
bruker vi ikke krefter på å fornekte eller 
dømme. 

Gjennom en aksepterende og ikke- 
dømmende holdning til alt som skjer 
med oss, vil vi lettere klare å se vår reak  - 
sjonsmåte 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. Foster foreldre 
skal forholde seg til mange mennesker, 
både de som er inn en for 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 
opp levd å måtte flytte fra sine biolog-
iske 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 opp - 
merksomhet i vårt sinn. 

Vi møter våre barn med sårbarheter 
som har oppstått i vår egen barne- og 
ungdomsperiode, men også i det voks - 
ne livet. Når disse sårbarhetene våre 
treffes med det barnet sier eller gjør, 
skjer det en følelsesmessig reaksjon i 
kroppen vår. Ofte skjer dette automat -
isk, uten at vi får tid til å koble inn det 
rasjonelle tankesystemet vårt. 

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 mennesker er skapt, når 
vi aksepterer de faktiske forholdene, at 
vi har muligheten til å velge annerledes. 

Med hjertet som reisefølge
Vi skylder våre fosterbarn å gjøre 
maksi malt 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 slik 
det virkelig er, uten å fordømme det 
som skjer, vil du kunne utvikle åpenhet 
og kjærlighet til livet. Det er ofte enkle - 
re 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. Det kan også være en god 
regel å stoppe opp og spørre hva hjertet 
ditt ville ha valgt, hvis det ble spurt. Da 
vil du også lettere se de valgene du har.

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. Økt opp-
merksomhet, nærvær og refleksjon kan 
bidra til at vi blir flinkere til å nyte livet. 
Vi lærer å kjenne våre egne reak - 
sjoner bedre og kan oppdage flere 
valgmuligheter i retning av å ha det 
godt. Derfor er det også stressfore bygg-
ende. Nøkkelen er å styre opp merk som-
heten vår mot det som skjer, slik at vi 
kan reagere på en god måte. 

Livet som fosterforeldre er sann syn-
ligvis den mest lærerike reise du kom - 
mer til oppleve i livet. La den også bli 
en bevisstgjørende og utviklende reise 
for deg selv. 

FAKTA

MINDFULNESS
•  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. 

•  kan oversettes som ”oppmerksomt nærvær”.  Vi kan være oppmerk-
somme på sanseinntrykk, følelser og tanker hos oss selv, og på det 
som styrer oss i våre valg. Dette har betydning for våre relasjoner til 
andre.

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

•  bidrar til at mennesker vokser ved å ha en bevissthet om hva som 
skjer med dem på godt og vondt. 

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

FAKTA

MINDFUL PARENTING
•  er en foreldrefilosofi med utgangs-

punkt i livsfilosofien mindfulness.
•  kan oversettes med ”bevisst foreldre-

skap”.  Gjennom bevissthet i foreldre-
rollen kan vi gi oss selv og barna våre 
et rikere liv. Ved å reflektere over egen 
barndom, 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.




