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• Av Åse L. Larsen, redaktør

Når et barn skal forholde seg til flere 
voksenpersoner som bor atskilt, er det 
viktig at disse voksne kan ha et godt 
forhold til hverandre. Dette gjelder for 
eksempel barn med skilte foreldre. Det 
gjelder i høyeste grad også for foster-
barn som skal forholde seg både til sine 
foreldre og fosterforeldre. Det er mange 

alvorlige problemer knyttet til det å 
være fosterbarn, og barna bør derfor 
skånes mot bekymringer knyttet til de 
voksnes forhold til hverandre.

Det er lite fokus på hva et dårlig 
forhold mellom foreldre og foster-
foreldre kan gjøre med fosterbarn. Det 
er derimot mye fokus på hva som skjer 
med barn etter en skilsmisse. Skils-
missebarna utgjør i dag en stor gruppe 

barn og unge som får mye oppmerk-
som het i media og gjennom forskning. 
Nylig gikk Marit Trommald, direktør i 
Barne-, ungdoms- og familieetaten 
(Bufdir) ut i media med bekymring 
rundt skilsmissebarn som opplever store 
konflikter mellom foreldre. Det er 
mange likehetstrekk mellom skilsmisse-
barn og fosterbarn, men det er også 
noen vesentlige forskjeller.  

Samarbeidende foreldre
Skilsmissebarn som har 
foreldre som samarbeider, 
har en stor fordel framfor 
de med foreldre som ikke 
samarbeider eller som er i 
konflikt med hverandre. 
Den samme fordelen har 
fosterbarn som har 
samarbeidende foreldre.
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Kommunikasjon

Samarbeidende foreldre

Fosterbarn – en helt spesiell 
gruppe barn
Både skilsmissebarn og fosterbarn har 
måttet flytte fra foreldrene sine, men 
fosterbarn flest har opplevd å flytte fra 
begge foreldrene sine, enten samtidig 
eller i to omganger. De har i tillegg 
måttet flytte til fremmede mennesker. 
Dette er i seg selv en traumatisk 
opplevelse for et barn. 

Det som også er spesielt for foster-
barna er at de har opplevd vanskelige 
forhold i sine opprinnelige hjem. For 
dem som har opplevd vold og traumer, 
vil det være en lettelse å komme til et 
nytt hjem, men det vil også være en 
sorg over det som er tapt. Foreldre flest 
vil det beste for sine barn, og barn som 
må flytte fra sine foreldre har også hatt 
gode opplevelser sammen med dem. 

For barn som har opplevd foreldre med 
rusproblemer og psykiske problemer 
kan det være vanskelig å måtte flytte 
fordi barna ofte har hatt sentrale roller 
for å holde hjemmet i gang. Denne 
gruppen barn kan ha store bekymringer 
knyttet til tanker om at foreldrene ikke 
klarer seg alene. Mange vil også slite 
med dårlig samvittighet fordi de har 
flyttet fra foreldrene.
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Dersom fosterbarna, som har så mye 
smerte og vonde følelser i sin bagasje, i 
tillegg må oppleve at deres opprinnelige 
foreldre og fosterforeldre har et kon-
flikt fylt forhold, vil dette være en stor 
tilleggsbelastning. Det er ikke utført 
forskning i Norge som er knyttet direk -
te til fosterbarns opplevelse av slike 
konflikter, men det finnes både nasjo-
nal og internasjonal forskning på 
hvordan skilsmissebarn opplever kon -
flikter mellom foreldrene etter en 
skilsmisse. 

Hva viser forskningen?
Det er stor enighet blant forskere om at 
skilsmissebarn har en forhøyet risiko for 
å få psykologiske, sosiale og atferdsmes-
sige problemer i forhold til andre barn. 
Noe av forskningen peker mot at et 
høyt konfliktnivå mellom foreldrene 
bidrar mer til dette enn selve skilsmis-
sen (Boot og Amato, 2001 og Jekielek, 
1998). Et høyt konfliktnivå mellom 
voksne omsorgspersoner utgjør en 

risikofaktor både for barns trivsel og 
utvikling. (Wallerstein m.fl, Schofiled 
og Beek 2005, Rød m.fl. 2008). 

Når forskning viser at barn av sam -
arbeidende foreldre klarer seg bedre enn 
de som opplever konfliktfylte forhold, 
så handler dette om flere ting. Først og 
fremst handler det om at barn flest er 
lojale mot sine foreldre og at det derfor 
er vanskelig for dem å ta stilling til 
voksnes uenigheter og konflikter. I en 
norsk undersøkelse fra 2004 fortalte 
barna at de hadde følelsen av å være 
fanget i en lojalitetskonflikt mellom 
foreldrene etter skilsmissen (Thuen, F.)  
Flere studier konkluderer med at slike 
konflikter er skadelig for barna.

Da Barne-, ungdoms- og familie-
direktoratet (Bufdir)  lanserte rapporten 
«Å vokse opp» (2012)  snakket psykolog 
Terje Ogden fra Atferdssenteret ved 
Universitetet i Oslo om risikofaktorer 
som kan bidra til at barn får atferds-
problemer senere i livet. Han snakket i 
den forbindelse om den norske studien 

”Barns sosiale utvikling” som blant 
annet trekker fram familiestrukturen 
som en risikofaktor. Ogden snakket i 
tillegg om samlivsbrudd og økning i 
foreldrekonflikter som risikofaktorer. 
- Atferdsproblemer øker ved samlivs-
brudd, men avtar for de fleste barn cirka 
to år etter bruddet. Konfliktnivået er mest 
avgjørende for hvordan barn mestrer 
samlivsbrudd, sa Ogden.

Folkehelseinstituttet (FHI) har nylig 
kommet med en rapport fra en under-
søkelse som er gjort for å finne tiltak 
som kan dempe konflikter mellom 
foreldre. Undersøkelsen er bestilt av 
Bufdir som har det overordnede ansvar 
for barn og unges oppvekstvilkår. 
Rapporten viser at skilsmissebarn som 
opplever konflikter hos foreldre, kan få 
alvorlige emosjonelle og sosiale vansker.

Det er ingen grunn til å tenke at det 
er annerledes for fosterbarn enn for 
skilsmissebarn å oppleve konflikter 
mellom betydningsfulle voksne. Den 
største forskjellen er at fosterbarn har 
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mange andre problemer med seg i sin 
livssekk og er derfor ekstra sårbare for 
problemer. 

Forholdet mellom de voksne trenger 
ikke en gang å være konfliktfylt for å 
være belastende for fosterbarnet. Det 
handler også om hva fosterforeldre sier 
om foreldre og vice versa, og det 
handler også om taushet. 

Kommunikasjon 
Kommunikasjon handler ikke bare om 
det som blir sagt, men også om det som 
ikke blir sagt - det som barna går rundt 
og lurer på, men som de ikke tør å 
snakke om. Det kan for eksempel 
handle om barnas bekymring for for -
eld re som har det vanskelig etter å ha 
mistet omsorgen for barnet. Barn flest 
har gode antenner som fanger opp 
problemer hos mennesker som står 
dem nær. Dersom heller ikke de voksne 
tar slike vanskelige temaer opp, forblir 
de i barnets eget hode der det kan slå ut 
i grubling og alvorlig bekymring. 

Når det gjelder verbal kommunika-
sjon med barn har det store spørsmålet 
vært om man kan si ting rett ut slik det 
er – om barnet tåler å høre sannheten 
eller ikke. Erfaring tilsier at barn ikke 
bare tåler å høre sannheten, men at de 
også bør få høre hvordan virkeligheten 
er framfor en usannhet. Løgner skaper 
uro og angst og gjør barna usikre. 
Dessuten har barn som ikke vet sann-
heten, en tendens til å lage seg sin egen 
sannhet som er enda verre enn virke lig-
heten. 

Det kan være vanskelig for de voksne 
å forklare barnet den hele og fulle sann -
het fordi de er redde for barnets reak -
sjon. Foreldre som dekker over sannhe-
ten gjør det som oftest for å skåne 
barna, men det kan også være at sann -
heten fordreies av andre grunner. Det 
kan være voksnes egne behov som 
ligger til grunn for avgjørelsen om å 
lyve om eller fortie sannheten. 

Det er i det hele tatt viktig at vi 
skaper bevissthet rundt våre motiver for 
å ta de valg vi tar i livet, enten det dreier 
seg om ting som blir gjort eller sagt. 
Dette er noe som er viktig innenfor 
bevissthetsmetoden mindfulness, og 
som man med fordel kan bruke for å 
dempe konflikter.

Mind your mind
Bevisst tilstedeværelse, også kalt mind -
fulness, er et populært begrep for tiden.  
I korthet handler det om å bli bevisst 
på vårt sinn og våre tanker og på hva 
som utfolder seg her og nå. På engelsk 
snakker man om mind your mind – vær 
klar over sinnet ditt. 

Sinnet vårt er utstyrt med et ego som 
ønsker det beste for seg selv, og dette er 
noe vi alle er utstyrt med for å kunne 
overleve i denne verden. Men noen 
ganger er vi for mye i vårt ego. Dette 
kan vi endre ved å bli med bevisst på 
hva som rører seg i sinnet og hva som er 
motivet for det man sier eller gjør. 

Når man er mindful, så kan man 
være sin egen observatør. Da kan man 
lettere stille noen kritiske spørsmål. Det 
blir som å ta noen skritt tilbake for å se 
ting klarere. I en slik posisjon kan 
foster foreldre for eksempel spørre seg 
selv: Sier jeg dette for å snakke ned-

settende om barnets foreldre fordi jeg er 
redd for at barnet skal binde seg for mye 
til sine opprinnelige foreldre? Da er det i 
tilfelle min egen angst for å miste 
barnet som styrer meg – mitt innerste 
ego. Eller:  Sier jeg dette fordi jeg vil at 
barnet skal vite, og dernest kunne 
forholde seg til, virkeligheten? I så fall 
kan ting sies på mange måter – både på 
støttende og oppbyggende eller på 
ødeleggende måter. Hvordan vil det 
være for barnet dersom jeg sier det på 
denne måten?  Dette er eksempler på 
hvordan man ved hjelp av et skjerpet 
sinn kan bli bevisstgjort på egne 
motiver og hvordan det vi sier og gjør 
kan virke på andre.

Innenfor mindfulness handler det 
også om at man ikke skal fordømme det 
man observerer om andre eller seg selv. 
Det er naturlig å la seg styre av følelser 
og det er menneskelig å ta valg som ikke 
tjener andre enn oss selv på en egoistisk 
måte. Men, det betyr ikke at vi ikke skal 
anstrenge oss for å gjøre det annerledes. 
Vi er også utstyrt med evne til å obser -
vere stille og rolig og uten  å fordøm-
me, og dette bør vi bruke til å erstatte 
inngrodde tanker som automatisk 
kommer. Dette kan for eksempel være 
tanker som plasserer andre mennesker i 
en bås, og som fordømmer andres valg i 
livet. 

Å bli bevisst på motivet for våre 
tanker og handlinger, er en liten ting 
som kan utgjøre store forskjeller i rela -
sjon til andre. Det kan til og med låse 
opp når situasjonen virker fastlåst fordi 
mennesker, fra sine forskjellige stå-
steder, ikke forstår hverandre.

Motsetninger
Det er ikke alltid det er grunnlag for å 
skape samarbeid mellom mennesker 
selv om intensjonen er der. Motsetnin-
gene kan være for store til det, slik det 
ofte er mellom foreldre og fosterforel-
dre. De to gruppene vil i utgangspunk-
tet ha motstridende interesser i barnet. 
Mange foreldre ønsker å få tilbake 
omsorgen, mens fosterforeldre mener 
barnet har best av å fortsette å bo i 
fosterhjemmet der det har knyttet seg 
til både fosterforeldre og –søsken. 

Det er viktig å ikke idyllisere sam -



14  Fosterhjemskontakt 4/13

arbeid mellom foreldre og fosterforel-
dre eller presentere slikt samarbeid som 
noe som det alltid er mulig å få til. Det 
er likevel grunn til å anta at det er 
mulig med en form for samarbeid 
mellom foreldre og fosterforeldre i 
langt flere tilfeller enn hva som gjelder i 
dag. I så fall er det viktig at alle de 
voksne klarer å sette egne behov til side, 
samtidig som de setter barnets behov i 
sentrum. Når dette blir gjort, vil 
begrepet barnets beste komme til sin 
rett. 

Barnets beste er et begrep som skal ha 
forrang over det biologiske prinsipp 
innenfor barnevernfaglig arbeid. Dette 
ble lansert av Raundalenutvalget – en 
ekspertgruppe oppnevnt av regjeringen 
for å utrede det biologiske prinsipp - i 
2012 gjennom NOU 5:12 ”Bedre 
beskyttelse av barns utvikling”, og 

senere lagt fram av regjeringen i 
lovproposisjonen L106 ”Endring av 
barnevernloven”. 

Barnets beste er et vanskelig begrep 
fordi det kommer an på øynene som ser 
barnet. Både foreldre og fosterforeldre 
vil sannsynligvis mene at de vet hva som 
er det beste for barnet, og de ser ikke 
nødvendigvis at dette er blandet med 
egne behov. Med et slikt utgangspunkt 
skapes ikke gode vilkår for et samarbeid. 
Først når man klarer å se barnet som et 
felles prosjekt som kan dra fordeler av 
begge miljøene, har man et godt 
utgangspunkt for samarbeid.

Barnets utvikling  
- et felles prosjekt
For å klare å samarbeide må man ha 
noe å samarbeide om. Barnets utvikling 
kan være et godt utgangspunkt for 

samarbeid mellom foreldre og fosterfor-
eldre - en felles målsetting om at barnet 
skal hjelpes til å få et godt liv i nåtid og 
i framtid. Dette krever at de voksne er 
bevisst sine tanker, følelser, handlinger 
og holdninger. 

Fosterbarn er påført en risikofaktor i 
sin situasjon, og det bør være en mål -
setting både for foreldre og fosterforeld-
re å minimalisere risikoen av belastnin-
gene som barnet bærer med seg. Der -
som det barnet har opplevd, og opp-
lever her og nå,  er så inngripende at 
det kan påvirke barnets utvikling, så er 
det verdt å bidra til å redusere disse 
belastningene. 

Det er slått fast gjennom Raundalen-
utvalget at det er viktig å beskytte 
barnets utvikling. Derfor skal barn som 
lever under utviklingshemmende for -
hold få mulighet til å vokse opp i et 
annet miljø. Det er også viktig å 
arbeide for å fremme barnets utvikling 
etter at barnet har flyttet i fosterhjem. 
Det kan man lettest gjøre i et samar-
beid mellom betydningsfulle voksne for 
barnet. 
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Norsk Fosterhjemsforening har 
fått midler fra Barne-, ungdoms- 
og familiedirektoratet (Bufdir) til 
det toårige prosjektet «Bro 
mellom foreldre». Du kan lese 
mer om dette prosjektet under 
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