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Adopsjon til barnets beste
For mange barn i barne
vernet er fosterfamilien 
den eneste familien de 
kjenner, og den familien 
de ønsker å være en del 
av for resten av livet. 
Likevel er det få foster
foreldre som skaper slike 
livsvarige bånd gjennom 
adopsjon av foster barnet. 
Hvorfor er det slik?

• Av PhD student Hege Stein Helland 
og Professor Marit Skivenes

Innledning
I Norge er det sjelden at fosterforeldre 
adopterer sine fosterbarn - hvert år blir 
omlag 50 barn adoptert av sine fosterfor-
eldre. En slik adopsjon innebærer at et 
barns juridiske bånd til sine foreldre blir 
fullt ut overført til fosterforeldrene. 
Denne type inngrep skal ha lovhjemmel 
og gode begrunnelser, og fosterbarnadop - 
sjon er regulert i lov om barneverntjenes-
ter av 1992 (bvl.), § 4-20. 

Spørsmålet flere nå stiller, og har 
gjort de senere år, er hvorfor det ikke er 
flere fosterbarnsadopsjoner i Norge. Vi 
vet at det er mange barn som er lang - 
tidsplasserte og ikke kan tilbakeføres til 

foreldrene, og vi vet at det er godt doku - 
mentert at adopsjon er et tiltak som gir 
barna bedre oppvekstvilkår enn om de 
vokser opp i en fosterhjemsplassering. I 
rapporten «Adopsjon som barneverntil-
tak» (Helland & Skivenes 2019) har vi 
på oppdrag av Bufdir undersøkt mu - 
lige forklaringer på at det er få fosterbarn 
som adopteres. I denne artikkelen skal vi 
fokusere på funn som vi antar er særskilt 
relevant for fosterforeldre.  

Strukturen på artikkelen er som følger: 
I første del ser vi på kunnskapsgrunnla-
get og forskningen om adopsjon som 
barne verntiltak og på noen av de 
utfordringene fosterforeldre kan møte på 
i adopsjonssammenheng. I del to går vi 
inn på det vi vet om foster foreldre som 
adopterer, og hva som kjenne tegner 

dem. Herunder ser vi også på mulighe-
ten for åpen adopsjon. I del tre gir vi en 
kort fremstilling av utfordringer knyttet 
til dagens praksis i arbeidet med adop-
sjon og kom mer med noen forslag til 
faglige anbefalinger. 

DEL 1 

Adopsjon som barneverntiltak
Vår analyse av alle sakene som har blitt 
behandlet i fylkesnemnda i en seksårspe-
riode (2011–2016) viser at 94 pro sent av 
sakene som fremmes, resulterer i adop - 
sjon. Barna i sakene er vanligvis plasserte 
som små barn og adopteres når de er i 
alderen to til fem år, men det er også slik 
at barn som er eldre, adop teres. Fra norske 
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Relasjoner

Adopsjon til barnets beste

studier er det vist at fosterforeldre langt 
sjeldnere vurderer adopsjon dess eldre 
barnet blir. Er barnet over ni år ved plas - 
sering, hadde så godt som ingen vurdert 
adopsjon, mot halvparten av de foster-
foreldrene som hadde fått barnet plassert 
hos seg da det var under tre år gammelt 
(Havik, 2007). 

Spørsmålet om adopsjon i barnevernet 
og hvorfor det er viktig å vurdere om et 
barn skal adopteres, har to hoved grunner. 
Den første handler om forsk ningen og 
den andre handler om barnets opplevel-
ser. Først, fokus for forskningen om 

adopsjon i barnevernet har i hoved sak 
dreid seg om betydningen av adop - 
 sjon som plasseringstiltak i forhold til 
bruk av fosterhjem eller institusjonsplas-
sering. Denne forskningen viser gjen-
nomgående at adopsjon gir bedre resul - 
tat for barnet når barnets livssituasjon 
vurderes som tenåring og ung voksen. 

De danske forskerne Christoffersen, 
Hammen, Andersen og Jeldtoft gjen-
nomførte i 2007 en systematisk gjen-
nomgang av forskningen på adopsjon av 
fosterbarn, og de finner det de selv be - 
skriver som et overraskende ensartet 

bilde. Forskningen viser at adoptivbarna 
klarer seg gjennomgående bedre enn 
jevnaldrende som ikke ble adopterte. 
Sam menligningsgruppen var de som 
enten ble tilbakeført til foreldrene, forble 
boende på institusjon eller hos en foster - 
familie. Forskjellene gjelder både fysisk 
og kognitiv utvikling hvor barna som ble 
adoptert hadde færre innlæringsvansker 
og scoret bedre på ferdighetstester (IQ- 
tester). De adopterte barna hadde bedre 
selvfølelse (selvtillit), og mindre atferds-
messige og mentale problemer enn 
sammenligningsgruppene. 

En viktig årsak til at det går bedre 
med barn som blir adopterte er barnas 
opplevelse av å høre til. De er en del av 
familien. Dette er en klar konklusjon fra 
forsker John Triseliotis (2002), en pioner 
innenfor foster- og adopsjonsforsking, 
hvis studier viser at adopterte barn opp - 
lever høyere grad av emosjonell sikker-
het, følelse av tilhørighet og generelt 
velvære/velferd, samtidig som at adopsjo-
ner sjeldnere bryter sammen. 

En særlig interessant studie er gjort av 
de svenske forskerne Vinnerljung og 
Hjern (2011). De har tilgjengelig et stort 
datamateriale som inkluderer alle barn i 
Sverige i en gitt periode. De finner at 
både fosterbarn og adopterte barn gene - 
relt har dårligere utsikter for sitt unge 
voksenliv sammenlignet med andre barn, 
men de finner også at de adopterte barna 
scorer tydelig bedre på alle målte egen - 
skaper. Det være seg skoleprestasjoner, 
kognitiv kompetanse, oppnådd utdan-
ning, og selvforsørgelse – også når man 
justerer for eventuelle faktorer fra barnets 
bakgrunn, som når det ble plassert 
utenfor hjemmet og forhold knyttet til 
barnas foreldre.

Den andre hovedgrunner til at adop - 
sjon er viktig, er barnets opplevelse. 
Generelt sett har vi forsvinnende lite 
kunnskap om hva barna som er i barne  - 
vernet føler, erfarer og ønsker seg. Vårt 
utgangspunkt er at gode beslutninger må 
inkludere et barneperspektiv i vur der-
ingene, fordi barnet er hovedpersonen og 
den en barnevernssak handler om. Fra 
nemndssakene om adopsjon har vi hentet 
et sitat som gir oss et perspektiv om hva 
adopsjon dreier seg om fra barnets 
ståsted: 
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«Fra den sakkyndige rapporten (som 
refererer til sakkyndiges samtale med 
jenta) gjengis: 

- Vi snakker videre om fosterhjem-
met og hvordan hun kjenner på for-
holdet til sine fosterforeldre. Jente svarer: 
«Det er her jeg hører til og de er så glade 
i meg. Jeg kunne aldri hatt det bedre i et 
annet hjem. Jeg vil alltid bo her.» (...)».

- Vi går over til temaet adopsjon og 
jeg spør om hun vet hva det betyr. Hun 
sier at de har snakket sammen om det 
hjemme. Hun vet da at hun blir på 
sam me måte som de andre søsken i fami - 
lien, og at fosterforeldrene da be stem - 
mer mer om henne.» (Sitat fra nemndas 
begrunnelse i en av adopsjonssakene. 
Anonymisert. Vår tilføyelse i parentes.)

De barna som har blitt hørt i adop - 
sjonssakene vi har studert, er samstemte 
når de beskriver et ønske om å høre til, 
og at de opplever at de er elsket og inklu  - 
dert i familien som de bor hos. Barna 
sier de vil være likestilte med de andre i 
familien, og de uttrykker et ønske om å 
være der for bestandig. Som nevnt, er de 
fleste barna i adopsjonssakene unge, 
men vi ser tydelig gjennom stemmene til 
de eldre barna at de også har et behov 
for og et ønske om å bli adopterte. 

Utfordringene med adopsjon
Det kan være utfordringer knyttet til det 
å adoptere et fosterbarn, og adopsjon er 
ikke relevant for alle. Dette handler først 
og fremst om hva som er til det beste for 
barnet og hvilket mulighetsrom man har 
i ulike situasjoner. Når det kommer til 
utfordringer som fosterforeldre kan 
møte på, er det noen forhold som ofte 
dukker opp. Det første omhandler 

bortfall av tjenester som hjelpetiltak 
og økonomisk godtgjørelse. Adop - 
sjon av barnet inne bærer at barne - 
vernet ikke lenger har for melt 
ansvar for barnet. En adopsjonsfa-
milie er som en annen privat familie. 

I prak sis kan barnevernet trekke ut 
de tiltak som er satt inn. Mange barn 

i fosterhjem har omfattende omsorgs-
behov, gjerne som resultat av opplevelser 
i oppveksten, som gir seg utslag i særlige 
hjelpebehov. For disse barna kan det 
være satt inn forsterkede hjelpetiltak, 
fri kjøp, besøkshjemstiltak og lignende, 
og det kan være vanskelig å se for seg 
hvor dan hverdagen vil bli seende ut 
dersom man endrer en situa sjon som er 
tilpasset barnets og familiens behov på 
denne måten. Det er imidlertid viktig å 
understreke at barne vernet har det samme 
an svar og plikter ovenfor adoptivfamilien 
som de har for alle barn og familier i 
Norge. Det betyr at bistand i form av 
veiledning og hjelpe tiltak skal være til   - 
gjengelig dersom det vurderes nødvendig. 

Utfordringer knyttet til bortfall av til - 
tak og bistand fra barnevernet henger tett 
sammen med tilgang på støttenettverk 
og tjenester fra blant andre NAV og det 
øvrige tjenesteapparatet. En av våre anbe - 
falinger er at myndighetene må av klare 
hvilket ansvar kommunene har for å følge 
opp familier som har adoptert fosterbarn. 
Vi mener det bør etableres et sterkere og 
mer direkte rettet støtteapparat for denne 
typen barn og familier, i likhet med det 
som finnes for andre adoptivforeldre. 
Det er et spørsmål om lik tilgang på 
hjelp til barnets beste. 

Det at barn med større omsorgsbe -
hov kan by på ekstra utfordringer i en 
adop sjonsvurdering og -prosess, betyr 
likevel ikke at barn ikke kan eller bør 
adopteres. Det kan tenkes at det er 
nettopp disse barna, de barna som 
fremstår ekstra sår bare, som vil ha størst 
utbytte av den stabiliteten og de trygge 
rammene en adopsjon kan gi. Avklaring 
av loven og god dialog mellom fosterfor-
eldre og barneverntjeneste for å få 
avklare hvilke muligheter som foreligger, 
er to viktige punkter for å sikre at alle 
fosterbarn får en vurdering av hva som 
er best for det enkelte barnet og hans eller 
hennes familie. 

DEL 2 

Fosterforeldre i adopsjonssaker
Etter barnevernloven skal adop tiv-
søkerne ha vært fosterforeldre for barnet 
og det skal godtgjøres at de har vist seg 
skikket til å oppdra det som sitt eget. I 
rapporten har vi brukt noe av saksmate-
rialet til å studere hvem foster foreldrene 
i sakene var, hvordan de moti verte sitt 
valg for å adoptere og hvordan de ble 
beskrevet av nemnda. 

Det må først nevnes at fosterforeldrene 
i varierende grad er utfyllende beskrevet i 
sakene. Det skyldes nok at formodningen 
er at de er godt egnet som foreldre og 
omsorgspersoner generelt sett. Vi ser at 
det er tydelig beskrevet at fosterforeldrene 
er glade i og ser på fosterbarnet som sitt 
eget, og de ønsker å ha barnet i familien 
for alltid. Under vurderingene av foster - 
foreldrenes skikkethet og ønsker om å 
adoptere, beskriver nemnda sterke og 
langvarige ønsker fra fosterforeldrene om 
å adoptere. Formuleringer som går igjen 
i avgjørelsene, er beskrivelser av hvordan 
fosterforeldrene ønsker at barnet skal 
«fullt og helt tilhøre deres familie», og at 
ønsket om adopsjon fremstår som «gjen - 
nomtenkt og oppriktig». Nær kontakt 
med familie og slekt, samt solide sosiale 
nettverk trekkes frem som positive 
omgivelsesvariabler når nemnda beskri-
ver fosterforeldrenes forutsetninger og 
evner («skikkethet») til å ta vare på 
barnet de ønsker å adoptere.  

Når det kommer til trekk som karak - 
teriserer adoptivsøkerne, er de fleste 
adoptivsøkerne godt voksne med en 
gjennomsnittsalder på over 40 år, og i 
majoriteten av sakene er det snakk om 
gifte par. I noen få tilfeller er adoptivsøker 
enslig og søker alene om å få adoptere 
fosterbarnet. Med hensyn til andre barn 
i fosterhjemmet som ønsker å adoptere, 
er det noe vanskelig å dra ut informasjon 
om det er andre barn, og dersom det er 
andre barn; om de er biologiske eller 
ikke. Vi anslår da at mellom en til to 
tredjedeler av adoptivsøkerne ikke har 
egne biologiske barn, mens det i minst 
en fjerdedel av sakene er oppgitt at det er 
ett foster- eller adoptivbarn i fosterfami-
lien utenom barnet fosterforeldrene 
ønsker å adoptere. Fra tidligere studier 
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vet vi at fosterforeldre som ikke har egne 
barn, i større grad enn de som har barn, 
har vurdert adopsjon (Havik, 2007).

Hva kjennetegner 
fosterforeldres tanker om 
adopsjon og barnets beste?
I de vedtakene hvor fylkesnemnda tar for 
seg adoptivsøkernes motivasjon og be - 
grunnelser for å søke om adopsjon, 
skildres det ofte i kortere ordelag. 
«Tryggere rammer», «færre personer å 
forholde seg til», «mindre involvering fra 
aktører utenfor familien», «samle ansva - 
ret hos nærmeste omsorgspersoner», 
«barnet vil få samme etternavn», «mulig-
het for valg av religion (dåp)», «bedre 
situasjon ovenfor hjelpeapparatet som 
«vanlige» foreldre», «juridisk anerkjen-
nelse som familiemedlem», «sikre utvik - 
ling gjennom en rolig og forutsigbar 
hverdag», er beskrivelser og argumenter 
som av fylkesnemnda trekkes frem fra 
fosterforeldres begrunnelser for ønsket 
om å adoptere. 

Etter lovendring i 2010 ble det åpnet 
for å fastsette såkalt besøkskontakt mel - 
lom det adopterte barnet og dets for - 
eldre, ofte benevnt som åpen adopsjon, 
sammen med en avgjørelse om adopsjon 
av et fosterbarn. Det må foreligge sam - 

tykke fra adoptivsøkerne til slik kontakt 
for at fylkesnemnda skal vurdere spørs - 
målet i adopsjonssaken. Hovedvilkåret 
for fastsettelse av besøkskontakt er at det 
må være til barnets beste å ha en begren - 
set kontakt etter at en adopsjon er gjen - 
nomført, og kontakt kan bare fastsettes 
når man med høy grad av sikkerhet 
forventer at det ikke vil oppstå samar-
beidsproblemer mellom adoptivforel-
drene og de biologiske foreldrene. I noen 
saker har ikke barnet kontakt med og 
kjenner ikke bio logiske foreldre, og i 
noen tilfeller er det slik at barnet uttaler 
at de ikke vil ha kontakt. 

I vår studie ser vi at det ble vedtatt 
besøkskontakt for over en femtedel av 
barna i sakene. Det ble gitt samtykke til 
at besøkskontakt kan vurderes for nær - 
mere en tredjedel av barna, mens det for 
over halvparten av barna ikke foreligger 
samtykke fra adoptivsøkerne. Analysen 
av begrunnelsene fra fosterforeldrene 
viser at deres grunnleggende vurdering 
om de skal si ja til besøkskontakt etter 
en adopsjon eller ikke, er fosterbarnets 
beste og hva som kan fungere godt for 
deres barn. En gjennomgående uttalelse 
fra fosterforeldrene er at de selv ønsker å 
regulere kontakt med biologiske foreldre 
fordi de har innsikt i og vet hva som er 

til barnet beste. Mange baserer sine 
ønsker om å regulere kontakt selv med at 
det har vært mange og vanskelige sam - 
vær som ikke har vært bra for barnet. 
Dette handler blant annet om at det 
oppleves at  kontakt har skapt utrygghet 
og stress, tilbakeskritt i utviklingen, og 
skuffelser fordi avtaler ikke holdes. 

De som sier nei til besøkskontakt, 
synes ikke å ha en prinsipiell motstand 
mot å ha kontakt med biologisk familie. 
Vi ser av saksmaterialet at det i mange 
tilfeller er etablert kontakt med utvidet 
biologisk familie og det blir snakket med 
barnet om familiebakgrunn og biolo-
giske foreldre. Disse funnene er etter vårt 
syn ikke overraskende, gitt det faktum at 
fosterforeldre har blitt gitt ansvaret for et 
barn under forutsetning av at de bryr seg 
om og ivaretar dette barnets beste 
interesser. Det fremgår også av sakene at 
i mange tilfeller har fosterforeldre sendt 
bilder, invitert utvidet familie slik som 
besteforeldre og søsken til samvær og 
kontakt med barnet, uten at de har vært 
pliktige til å gjøre dette, men hvor de 
tror og mener at dette er til barnets beste. 

Begrunnelsen fosterforeldrene selv gir 
når de sier at de selv vil regulere når og 
hvordan barnets skal ha kontakt med 
biologiske foreldre, er fundert på hva de 
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anser å være til barnets beste. Nemnda 
synes i stor grad å anerkjenne fosterforel-
drenes vurderinger, og uttrykker tiltro til 
deres uttalelser om at de vil ivareta kunn - 
skap om og relasjoner til biologiske 
foreldre, som det følgende sitatet fra en 
av sakene illustrerer: 

«Begge fosterforeldrene har avgitt for - 
klaring for nemnda. De har etter nem ndas 
oppfatning fremstått som svært reflek-
terte i forhold til den oppgaven de har 
tatt på seg. Det er ingen tvil om at de gir 
Barnet god omsorg og tar vare på henne 
og hennes behov på beste måte. De har 
også tilkjennegitt en bevissthet rundt 
Barnets behov for i fremtiden å vite om 
- og kjenne til - sitt biologiske opphav. I 
mors fravær har de latt Barnets mormor 
og oldemor tre inn i mors samværsord-
ning, og de har også etter at mor kom til 
Norge og hennes samvær med Barnet ble 
gjenopptatt, likevel invitert mormor og 
oldemor til fosterhjemmet for å besøke 
Barnet. Fosterforeldrene har ikke ønsket 
at det fastsettes besøkskontakt, og har be - 
grunnet det med at de føler seg utrygge 
på hvordan mor vil innrette livet sitt 
fremover. Hensett til den erfaringen de 
har, er de usikre på stabiliteten hennes 
og ønsker derfor ikke en fastsatt sam-
værsfrekvens. 

De ønsker heller å regulere samvæ-
rene selv ettersom det passer for dem og 
Barnet. Nemnda finner ikke grunn til å 
tvile på at de vil sørge for at Barnet, der - 
som det er til hennes beste, vil opprett-
holde en kontakt med mor som vil med - 
føre at hun får en viss kjennskap til sin 
biologiske mor.» 

(Sitat fra nemndas begrunnelse i en av 
adopsjonssakene. Anonymisert.)

DEL 3

De institusjonelle rammene 
for adopsjon og dagens 
praksis
I rapporten peker vi på to utfordringer 
for barnevernet knyttet til rekruttering 
av fosterforeldrene. Det er et behov for å 
styrke innsatsen med rekruttering av 
fosterforeldre som er villig til å adoptere 
på sikt i de sakene der det allerede fra 
plasseringstidspunkt er tegn til at plas - 

seringen vil bli varig. Helt opplagt er 
fosterforeldrenes innstilling og ønske om 
adopsjon avgjørende for om man lykkes 
med å få til adopsjon. For det første, er 
det en utfordring å sikre nok fosterforel-
dre som også er villig til å adoptere der - 
som det blir det beste for barnet på sikt. 
Dette er Bufetat sitt ansvarsområde. 
Allerede ved rekruttering av potensielle 
fosterforeldre bør det avklares og regi s- 
treres om de er villig til å adoptere et 
fosterbarn dersom dette ansees å være til 
barnets beste av barneverntjenesten, og i 
tilfelle under hvilke forutsetninger. Re - 
gi ster over fosterforeldre bør også enkelt 
kunne skille ut de som er villig til å 
adoptere slik at man finner dem ved 
behov. Dette kan også være et viktig 
tiltak for å sikre kontinuitet ved at man 
kan unngå en mellomplassering i bered - 
skapshjem, særlig for de aller yngste 
barna fremstår dette som viktig.

For det andre er det barneverntjenes-
tens ansvar å velge de rette fosterforel-
drene til barnet ved plassering. De (få) 

barneverntjeneste som har erfaring med 
adopsjon, understreker betydningen av å 
starte adopsjonstenkningen allerede ved 
søken etter fosterforeldre for å ha best 
mulig forutsetning for å lykkes på sikt 
med en eventuell adopsjon. Dette betyr 
at når barn plasseres i det som trolig blir 
varige plasseringer, bør man ta opp tema - 
tikken med fosterforeldrene og under-
søke hvordan de stiller seg til adopsjon. I 
Danmark blir det nå, på samme måte 
som i USA, brukt parallell planlegging i 
tilfeller hvor man forventer at plasserin-
gen kan bli varig. Dette betyr at man 
plasserer barnet i en familie som er villig 
til å adoptere, mens man vurderer hva 
som er til barnets beste på sikt. Intensjo-
nen er å hindre unødige flyttinger og å 
legge forholdene til rette for en perma-
nent løsning dersom det viser seg at 
barnet ikke kan tilbakeføres til sin 
familie. En slik praksis kan være særlig 
viktig i Norge, hvor eneste mulighet for 
adopsjon er til en fosterfamilie hvor 
barnet allerede har en tilknytning. 
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Det er også et tredje sett med utfor - 
dringer, og det er at vi har begrenset kunn - 
 skap om hva dagens fosterforeldre mener 
om fosterbarnadopsjon. Dette bør det 
gjøres noe med, og vi har ambisjoner om 
å gjennomføre en undersøkelse blant 
fosterforeldre for å øke dette kunnskaps-
grunnlaget. Toril Havik er en nestor på 
fosterhjemsforskning i Norge, og i en 
studie publisert i 2007 hvor 864 foster - 
foreldre har deltatt, finner Havik blant 
annet at en av fem fosterforeldre har 
vurdert adopsjon, men at bare en av ti 
sier de har «alvorlig vurdert» adopsjon. 
Forhold som kunne være med på å 
forklare hvilke fosterforeldre som hadde 
vurdert adopsjon, var om fosterforel-
drene hadde egne barn og om fosterfor-
eldre var i slekt med barnet. De fosterfo-
reldrene som ikke hadde egne barn 
hadde vurdert å adoptere barnet langt 
oftere enn de med egne barn, og de 
fosterforeldrene som var i slekt med 
barnet hadde sjeldnere enn de øvrige 
vurdert adopsjon (Havik 2007).

Avsluttende kommentarer
Vår forsking om adopsjon av fosterbarn i 
Norge viser at det er en del utfordringer 
i arbeidet med adopsjon; administrativt 
er det strukturelle mangler og det er svak 
bevissthet i førstelinjeforvaltningen. Sam - 
tidig vet vi veldig godt at spørsmål om 
adopsjon som barneverntiltak utfordrer 
grunnleggende rettigheter som biolo-
giske foreldre er gitt, og det reiser spørs - 
mål om statens rolle og legitimitet når 
barnevernet griper inn i familien. Vi vil 
være med i disse debattene og vil under - 
streke at et godt barnevern må gjøre rik - 
tige inngrep og fatte riktige beslutninger, 
og det må være konstant oppmerksom -
me på kvaliteten i barnevernsarbeidet. 
Vårt fokus i denne artikkelen er imidler-
tid på situasjonen for barn som ikke kan 
tilbakeføres til biologiske foreldre eller 
familie. Vi mener at for disse barna må 
adopsjon i langt større grad benyttes, 
fordi det handler om å få ubetinget til - 
hørighet og kjærlighet i en familie. I 
Høyesterettsdommen om adopsjon fra 
2007 (avsnitt 65), settes punktum i  
dom men med følgende ord fra første-
voterende:

«...hva samfunnet kan formidle til C 

(gutten) gjennom dommen 
i Høyesterett; (er at) et 
samtykke til adopsjon 
inne bærer «å anerkjenne 
hans fulle rett til å være 
barn av sine foreldre».»

Fosterforeldres evne 
til å få barnet til å 
oppleve og føle at det 
hører til som et 
fullverdig medlem av 
familien, er enormt 
viktig, noe som kom 
tydelig frem i en studie vi 
har gjort av 54 såkalte «super-
fosterforeldre» i Norge og USA 
(Berrick & Skivenes, 2012). 

I filosofien er det mange som argu - 
menterer for betydningen av familie 
(Archard 2003; Brighouse & Swift, 
2014) og argumenter for at barn har en 
moralsk rett til foreldre. Brighouse og 
Swift (2014, kapittel 3) analyserer ulike 
oppdragelsesformer, og konkluderer med 
at det er kun familier med foreldre som 
har en nær relasjon til barnet som kan 
ivareta barns grunnleggende interesser. 
Det finnes ikke én definisjon på hva eller 
hvem som er en familie. For barn hand - 
ler det til syvende og sist om hvem man 
ser på som sin familie – som sine foreldre, 
som sine søsken, som sine besteforeldre 
– og med hvem man føler seg hjemme. 

Det vi har hørt fra barna i adopsjons-
sakene er at for dem er det viktig å bli 
adoptert slik at de hører til i familien for 
alltid, og at de er likestilt med de andre i 
familien. Betydningen av å høre til er 
viktig for oss mennesker, og forskningen 
viser at dette kan være med å legge grunn - 
laget for en trygg ungdomstid og godt 
voksenliv. En av måtene barna kan sikres 
grunnleggende tilhørighet er gjennom 
adopsjon. 
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