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Forord 

Tema for oppgaven er oppdragelse av barn i fosterhjem med et annet livssyn enn de 

biologiske foreldrene. De fleste jeg forteller dette til blir ganske svevende i blikket før de får 

samlet seg til å bekrefte at, jo, det er et interessant område. Ettersom et gjennomgående 

spørsmål har vært hvordan jeg med mitt utgangspunkt i religionshistorie har kommet på å 

skrive om dette, tenkte jeg at jeg kort skulle svare på det: Det var ganske tilfeldig. Etter å ha 

kastet ball med førsteamanuensis i religionshistorie Torkel Brekke ved Institutt for 

kulturstudier og orientalske språk, Universitetet i Oslo, i flere omganger, og stadig fått 

beskjed om at både det ene og det andre temaet allerede er så grundig bearbeidet at det ville 

være vanskelig for meg å gjøre noe nytt med det, fikk jeg omsider et oppmuntrende ”ja” da 

jeg beveget meg inn på området barn og religionsfrihet og hvem som egentlig bestemmer – 

barnet, foreldrene eller staten? Først fant jeg en rekke forskjellige problemstillinger knyttet til 

dette emnet, men det ble raskt klart at det var mer fruktbart å avgrense oppgaven ved å velge 

en av dem. 

I september 2004 kom Oslo kommunes informasjonsavis Oslonå i postkassen. 

Spesialtema i dette nummeret var barnevern. I forbifarten ble det nevnt her at andelen 

barnevernssaker som involverer ”fremmedkulturelle” er økende. Farget av noen tusen siders 

religionshistoriepensum, assosierte jeg selvsagt straks fremmed kultur med fremmed religion, 

og dermed var interessen for temaet født. En artikkel om fosterhjem i Oslonå henviste 

interesserte til Frydenberg barnevernsenter i Oslo, og jeg tok etter hvert kontakt med dem. Til 

mitt store hell ble jeg satt over til fosterhjemskonsulent Inger Sjønnesen, hvis umiddelbare 

reaksjon var ren entusiasme og hjelpsomhet. Samtalen gav meg en rekke mer utfyllende 

opplysninger om barnevernets arbeid og mulige problemområder og perspektiver. Jeg fikk 

dessuten bekreftet min antakelse om at problemer med å ”matche” fosterbarn og -foreldre når 

det gjelder livssyn også kan være aktuelt når begge parter har ”helnorsk” bakgrunn. Siden har 

Sjønnesen gitt meg mange råd om hvordan jeg burde gå fram overfor barnevern og andre 

offentlige etater for å få gjennomført de rent praktiske sidene ved oppgaven, og ikke minst har 

hun skaffet meg flere helt avgjørende kontaktpersoner. Uten henne hadde dette prosjektet 

neppe blitt gjennomført! 

Foruten de overnevnte, TAKK til: Først og fremst informantene som midt i en hektisk 

hverdag har satt av tid til meg og båndspilleren, som åpenhjertig har fortalt om sine gode og 

dårlige dager som fosterforeldre, og som har vist meg at fosterhjem er hjem som alle andre 

der man serverer jordbær og is og gjør lekser på kjøkkenbordet. De mange ansatte i 
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barnevernet som har hjulpet meg å komme i kontakt med fosterfamiliene. Professor i 

religionshistorie Anne Stensvold ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk, 

Universitetet i Oslo, min utmerkede veileder. Jurist og førsteamanuensis ved Avdeling for 

økonomi-, kommunal- og sosialfag, Høgskolen i Oslo, Mons Oppedal som gav meg nyttige 

ting å tenke på før jeg skulle begynne på arbeidet med jussen. Jurist og rådgiver ved Institutt 

for menneskerettigheter, Universitetet i Oslo, Njål Høstmælingen som kom med nyttige 

kommentarer til jussdelen av kapittel 3. Osloforskning som (lenge etter at arbeidet var godt i 

gang og langt de fleste intervjuene utført) var så hyggelige å gi meg stipend – tilværelsen ble 

med ett så mye enklere. Anita Pedersen for forsideillustrasjon. Jutka Polanyi Rommetvedt, 

mor, som har lest korrektur på en tidlig utgave av oppgaven. Hilmar Rommetvedt, far, 

statsviter og forskningsleder ved IRIS International Research Institute of Stavanger, min 

private ”biveileder” som har kommet med utallige innspill til både språk, struktur og innhold i 

oppgaven. Lillebror Halvar som ikke tar så stor andel av oppvasken som han tror, men som 

tross alt er hyggelig selskap. Og ikke minst vestlandsdamene Anita, Anita, Bente, Henriette 

og Wenche som med stadige oppmuntringer, store telefonregninger og sporadiske besøk i 

Tigerstaden har sørget for at jeg har kommet meg gjennom oppgaven uten å overgi meg til 

frustrasjonene. 

☺ Johanne
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”Hun kan jo bli muslim når hun blir stor” 

1. Innledning og problemstilling 

Ved utgangen av 2004 var 6 922 barn plassert i fosterhjem i Norge. En god del av disse bor i 

hjem med et annet livssyn enn deres biologiske foreldre. Hittil har det ikke vært gjort noen 

systematiske undersøkelser av hvordan fosterforeldre håndterer den religiøse siden av 

oppdragelsen av disse barna. 

Den overordende problemstillingen for oppgaven dreier seg nettopp om dette: Hvordan 

håndterer fosterforeldre den religiøse oppdragelsen av barn med bakgrunn i et annet livssyn 

enn deres eget? 

Religiøs oppdragelse er her og i oppgaven forøvrig kort for religiøs og/ eller livssyns-

messig oppdragelse. Oppdragelse inkluderer både voksnes opplæring og veiledning av barn, 

og voksnes (forsøk på) kontroll med barns gjøremål. Et livssyn er i denne sammenheng for-

stått som ens grunnleggende syn på menneskelivet og menneskenes plass i tilværelsen. 

Livssyn kan være både religiøst og ikke-religiøst funderte. 

Religiøs viser til det som har med religion å gjøre, men ”religion” er et av de begrepene 

som ikke er så lett å definere. Dels er det store forskjeller på funksjonelle og substansielle 

definisjoner, dels er det vanskelig å avgrense definisjoner av religion tilstrekkelig uten å 

utelukke for mye, og dels er begrepet og forsøkene på å definere det noe som i stor grad hører 

hjemme i den vestlige kultursfæren. Disse problemene vil bli nærmere behandlet i kapittel 8 

og skal foreløpig få ligge. Her kunne det være tilstrekkelig med en rent pragmatisk forståelse 

av religion slik begrepet brukes i dagligtalen, dvs. i betydningen tro og handlinger knyttet til 

gud(er) eller til noe ”overnaturlig”. Jeg vil likevel kort utdype dette noe for å understreke hvor 

komplekst fenomenet religion er. Den engelske religionshistorikeren Ninian Smart nevner 

seks aspekter ved religioner. Dette er ”the ritual dimension” eller de ytre trekk ved eller 

uttrykk for religionen; ”the mythological dimension”, myter, historier og bilder som hører til i 

religionen; ”the doctrinal dimension”, læresetningene (som gjerne er uttrykt gjennom 

mytene); ”the ethical dimension”, etikken som uttrykkes i mytene og i mer konkrete 

doktriner; ”the social dimension”, den praktiske organiseringen, samt hvordan etiske 

standarder og ritualer påvirker dagliglivet; og som den siste ”the experiential dimension”, de 

indre erfaringene av ”det hellige” (Smart 1976:6-12). Ofte kan det også være hensiktsmessig å 

skille mellom institusjonalisert religion og privat religiøsitet. Man kan forholde seg til det 

institusjonelle i det at man for eksempel velger å døpe sine barn eller lar dem omskjære, uten 

å tro at Gud finnes. For den som selv er religiøs vil disse handlingene ha en helt annet 

betydning enn for den ikke-religiøse. 
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Det viste seg vanskelig å finne litteratur om emnet fosterbarns religiøse oppdragelse. 

Selv etter utallige søk i Bibsys og forskjellige søkesider på internett, mer håndfast leting i 

bibliotekhyllene, og mangfoldige e-poster til forskere på fosterbarn over hele verden, har det 

ikke lykkes meg å finne mer enn noen korte avsnitt om religion i fosterhjem. Disse få linjene 

har ikke uventet vært i bøker og artikler som tar for seg fosterhjemsplasseringer på tvers av 

kultur og hudfarge. Heller ikke dette temaet har det vært skrevet veldig mye om. Den 

faglitteraturen som finnes henvender seg til sosialarbeidere, og består hovedsakelig av 

praktisk veiledning i forhold til hvordan man skal unngå kommunikasjonssvikt i arbeid med 

familier fra etniske minoriteter. Mangelen på litteratur bekreftes av Anne-Kathrin Thomassens 

rapport Barnevern og barn med innvandrer- og flyktningbakgrunn: en kunnskaps- og 

litteraturoversikt fra 1999, og det ser ikke ut til at situasjonen har endret seg særlig etter den 

tid. Fraværet av litteratur opplevdes først som svært frustrerende, men etter hvert innså jeg at 

dette stilte meg uvanlig fritt til å begynne på et område mer eller mindre fra bunnen av.  

Samtidig gav det et behov for å forsvare valget av tema for oppgaven. Hvorfor er den 

overordnede problemstillingen interessant? Den mest åpenbare grunnen til at den religiøse 

oppdragelsen kan bli et konfliktområde ved fosterhjemsplasseringer, er at det er de biologiske 

foreldrenes lovfestede rett å bestemme over dette området fram til barnet fyller 15 år, og jeg 

skriver oppgaven med utgangspunkt i tanken om at foreldrene faktisk er interesserte i å 

håndheve denne retten. Det burde imidlertid være opplagt at det ikke er naturlig, og heller 

ikke fullt mulig for fosterforeldrene å gi barnet en oppdragelse som går på tvers av deres egen 

overbevisning. Her har man altså en mulig motsetning mellom to sett foreldre, men det er 

også en tredje part inne i bildet, nemlig barnet selv. Med en etisk undertone kan man spørre 

hvem som bør bestemme over fosterbarnets religiøse oppdragelse? Det kan det ikke gis noe 

entydig svar på. Hensikten med oppgaven er å antyde noen ulike synsvinkler for å få en bedre 

forståelse av hvor mangefasettert dette spørsmålet er. 

Jeg har delt den overordnede problemstillingen hvordan håndterer fosterforeldre den 

religiøse oppdragelsen av barn med bakgrunn i et annet livssyn enn deres eget? i fire under-

spørsmål som jeg ønsker å besvare gjennom oppgaven: 

- Hvem skal formelt bestemme over fosterbarnets religiøse oppdragelse? 

- Hvem bestemmer i praksis over fosterbarnets religiøse oppdragelse? 

- Hvilke konsekvenser kan den religiøse oppdragelsen få for barnet? 

- Hvordan kan fosterforeldrenes religionsbegrep påvirke deres håndtering av foster-

barnets religiøse oppdragelse? 
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Oppgavens oppbygning 

I kapittel 2 gis en presentasjon av hva et fosterhjem egentlig er. Med utgangspunkt i barne-

vernloven og forskrift og retningslinjer for fosterhjem ser jeg nærmere på grunnlaget for å 

plassere et barn i fosterhjem og hvilke krav som stilles til fosterforeldre. Her vil jeg si litt om 

fosterforeldrenes arbeidsrettslige stilling, og ikke minst se på betydningen av at de biologiske 

foreldrene ved en omsorgsovertakelse så godt som alltid beholder et begrenset foreldreansvar. 

I kapittel 3 behandler jeg det første delspørsmålet: Hvem skal formelt bestemme over 

fosterbarnets religiøse oppdragelse? Jeg har ingen formell juridisk kompetanse, men har her 

forsøkt å kartlegge hva regelverket sier om hvordan fosterbarnets religiøse oppdragelse skal 

håndteres. Barnevernloven med tilhørende forskrifter og retningslinjer behandler spørsmålet 

direkte. I tillegg finnes det andre mer generelle lover som også er relevante, både norsk 

lovverk og de internasjonale konvensjonene som er juridisk bindende for Norge. I kapittel 3 

gir jeg en oversikt over de aktuelle bestemmelsene, og ser nærmere på hvordan retningslinjer 

for fosterhjem står i forhold til noen av de internasjonale konvensjonene som i sin helhet er 

inkorporert i norsk lov. Det er viktig å huske at reglene i prinsippet skal følges, uavhengig av 

hvordan dette slår ut i praksis. I det øyeblikk man begynner å spørre seg om hvorvidt reglene 

”virker”, har man beveget seg ut av jussen og over i rettssosiologien. Her er spørsmålet 

begrenset til hvilke regler som faktisk foreligger. Ganske kort kan det likevel være nødvendig 

å minne om at fosterfamilien både er en familie som alle andre med begrenset med tid og 

krefter, og samtidig en familie som har litt spesielle hensyn å ta ved at fosterbarn ofte kan 

kreve mer enn andre barn. 

Det neste delspørsmålet er: Hvem bestemmer i praksis over fosterbarnets religiøse 

oppdragelse? For å få svar på dette har jeg intervjuet foreldrene i 13 fosterfamilier. Før vi tar 

fatt på intervjuene er det nødvendig å si noe om materialet. I kapittel 4 beskrives den konkrete 

prosessen med å skaffe informanter og gjøre intervjuer. En del føringer som er lagt på dette 

fra Personvernombudet for forskning vil også bli nevnt. I tillegg tar jeg kort opp noen 

metodiske problemer ved intervjuer, blant annet hvilke faktorer som kan påvirke dataene og 

hvorvidt en virkelig kan stole på informanter. 

I kapittel 5 presenteres informantene og deres versjon av situasjonen i fosterhjemmet. 

Dette er et kvalitativt arbeid, og kan dermed ikke gi noen generelle svar på hvordan 

fosterbarns oppdragelse håndteres, men informantene mine eksemplifiserer forskjellige måter 

å tilnærme seg problematikken på. Det jeg ikke har gjort, er å snakke med fosterbarna, og 

heller ikke med de biologiske foreldrene eller familienes saksbehandlere i barnevernet. 
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I kapittel 6 analyserer jeg intervjumaterialet og viser hvordan familiene i grove trekk 

velger en av tre forskjellige tilnærminger til den religiøse oppdragelsen. Her nevner jeg noen 

faktorer som spiller inn på fosterforeldrenes valg, og går inn på hvordan håndteringen av 

fosterbarnets oppdragelse også er et spørsmål om maktbalanse. Dette skyldes blant annet 

tanken om at et fosterhjem skal være mest mulig likt et ”vanlig” hjem, og at fosterforeldrene 

dermed får stor innflytelse på barna. Det neste spørsmålet jeg ønsker å besvare er derfor: 

Hvilke konsekvenser kan den religiøse oppdragelsen få for barnet? Dette er tema for 

kapittel 7. Jeg har som nevnt ikke intervjuet fosterbarn, og kan ikke gi noen konkrete svar på 

dette spørsmålet. Det jeg derimot kan og vil gjøre, er å belyse dilemmaene knyttet til religiøs 

oppdragelse gjennom å si noe om hvordan barn sosialiseres, dvs. påvirkes av sine omgivelser 

når de vokser opp. Her vil jeg ta utgangspunkt i sosiologene Peter L. Berger og Thomas 

Luckmanns bok Den samfunnsskapte virkelighet (1966/2000). Det er også naturlig å se på 

hvordan sosialiseringsprosessene spiller inn på religion spesielt. Berger & Luckmann skriver 

noe om dette, og deres teorier støttes blant annet av teologen Sigmund Harbos funn i hans 

undersøkelse av sammenhengen mellom barndomserfaringer og religiøsitet i voksen alder 

(Barndomserfaringer og voksentro. En religionspsykologisk undersøkelse av forholdet mellom 

tidlig påvirkning og senere holdning til kristendom 1989). Jeg bruker disse teoriene til å se 

mer kritisk på fosterforeldrenes oppfatning av sin egen rolle som oppdragere. Videre er det 

naturlig å knytte de sosiologiske teoriene opp mot fosterbarnets spesielle situasjon, noe som 

hovedsakelig gjøres på bakgrunn av psykologene Sissel Brønserud og Marie-Louise Dessaus 

bok Anbringelse af børn i familiepleje – at navigere i en kompleks virkelighed (2001). 

I kapittel 8 vil jeg sette den overordnede problemstillingen inn i et mer religionsfaglig 

perspektiv ved å se på det siste delspørsmålet: Hvordan kan fosterforeldrenes religionsbegrep 

påvirke deres håndtering av fosterbarnets religiøse oppdragelse? Her går jeg inn på både 

informantenes eget religionsbegrep og den religionsvitenskapelige diskusjonen av hvordan 

religion skal forstås og defineres. 

Til slutt vil jeg i kapittel 9 driste meg til å komme med en aldri så liten anbefaling om 

hvordan barnevernsansatte og fosterforeldre bør forholde seg til religion som fenomen. 

Det er lang avstand mellom mitt skrivebordsarbeid og ”den virkelige verden” som 

barnevernsarbeidere, fosterforeldre, fosterbarn og deres biologiske familier lever i. Der er det 

en pragmatisk tilnærming som gjelder. En masteroppgave, derimot, skal først og fremst være 

et slags svennestykke som henvender seg til fagfeller og demonstrerer hvilke kunnskaper man 

har tilegnet seg under studietiden. Likevel har jeg i arbeidet med oppgaven hatt som mål at 

den også skal kunne være til nytte for praktikerne. Kanskje er dette blitt en tekst som særlig 
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henvender seg til dem, og forhåpentligvis kan de mer teoretiske perspektivene som 

presenteres her bidra til en bredere forståelse av en kompleks oppgave. 
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2. Hva er et fosterhjem? 

Fosterhjemsordingen er hjemlet i Lov om barneverntjenester av 17. juli 1992 (barnevern-

loven)1. Barnevernloven omfatter alle barn under 18 år som oppholder seg i Norge. Hvorvidt 

barnet er norsk statsborger eller bosatt i landet er uten betydning. Det kreves ikke engang at 

oppholdet er av en viss varighet (Lindboe 2003:37). Lovens formål er å bidra til at barn og 

unge får en trygg oppvekst og å sørge for at de får hjelp og omsorg dersom de lever under 

skadelige forhold. Det er hovedsakelig kommunens og barneverntjenestens ansvar å sikre at 

loven etterkommes. 

Dersom barneverntjenesten finner det nødvendig, skal det settes inn forskjellige 

hjelpetiltak for barnet og familien. Det skal alltid legges avgjørende vekt på hva som er 

barnets beste. Som en del av dette framhever barnevernloven at barnet trenger ”stabil og god 

voksenkontakt og kontinuitet i omsorgen” (§ 4-1). Hjelpetiltak kan være for eksempel å 

oppnevne støttekontakt, stimulere barnets fritidsaktiviteter eller gi økonomisk stønad til 

familien. Hvis barnets behov ikke kan dekkes ved andre tiltak, kan barneverntjenesten sørge 

for plassering av barnet utenfor familien. Dette kan være frivillig, altså som hjelpetiltak, eller 

barnevernet kan formelt overta omsorgen for barnet. Omsorgsvedtak kan gjøres: 

a) dersom det er alvorlige mangler ved den daglige omsorg som barnet får, eller 
alvorlige mangler i forhold til den personlige kontakt og trygghet som det trenger 
etter sin alder og utvikling, b) dersom foreldrene ikke sørger for at et sykt, 
funksjonshemmet eller spesielt hjelpetrengende barn får dekket sitt særlige behov 
for behandling og opplæring, c) dersom barnet blir mishandlet eller utsatt for andre 
alvorlige overgrep i hjemmet, eller d) dersom det er overveiende sannsynlig at 
barnets helse eller utvikling kan bli alvorlig skadd fordi foreldrene er ute av stand til 
å ta tilstrekkelig ansvar for barnet (barnevernloven § 4-12). 

Man kan grovt skille mellom hjelpetiltak som er av mer forebyggende art og omsorgsover-

takelse som er noe som kan være forebyggende, men som stort sett iverksettes dersom det 

allerede har gått galt. Når barnevernet tar barnet ut av hjemmet skal det ved valg av plas-

seringssted tas hensyn til 

barnets egenart og behov for omsorg og opplæring i et stabilt miljø. Det skal også 
tas tilbørlig hensyn til at det er ønskelig med kontinuitet i barnets oppdragelse, og til 
barnets etniske, religiøse, kulturelle og språklige bakgrunn. Det skal videre tas 
hensyn til hvor lenge det er trolig at plasseringen vil vare, og til om det er mulig og 

                                                 
1 Første del av kapittelet er bygget på barnevernloven, Forskrift om fosterhjem av 18. desember 2003 og 
Retningslinjer for fosterhjem av 15. juli 2004. Forskriftene og retningslinjene er fastsatt av Barne- og 
familiedepartementet (nedlagt 31. desember 2005, barnevernet ligger nå under Barne- og 
likestillingsdepartementet) med hjemmel i barnevernloven. Det gis ikke mer spesifiserte referanser til regelverket 
underveis i dette kapittelet, med unntak ved bruk av direkte sitat. 

  6 
 



”Hun kan jo bli muslim når hun blir stor” 

ønskelig at barnet har samvær og annen kontakt med foreldrene (barnevernloven § 
4-15). 

Plassering kan være i ulike institusjoner eller i fosterhjem. Et fosterhjem er et privat hjem, og 

fosterforeldre er ikke profesjonelle pedagoger, men mennesker som på frivillig basis stiller 

seg og sitt hjem til disposisjon for myndighetene. Kriteriene for utvelgelse av fosterforeldre 

skal jeg ikke gå inn på her, men det fremgår av regelverket at de først og fremst skal ha evne 

til å gi trygghet, varme og faste rammer for barnet. 

Fosterforeldre må ha særlig evne, tid og overskudd til å gi barn et trygt og godt 
hjem. Fosterforeldre må ha en stabil livssituasjon, alminnelig god helse og gode 
samarbeidsevner. De må også ha økonomi, bolig og sosialt nettverk som gir barn 
mulighet til livsutfoldelse (forskrift om fosterhjem § 3). 

Dette kan høres overveldende ut, men fosterhjemstjenesten poengterer at det de søker er 

vanlige mennesker ”med et stort hjerte”. Formuleringen er hentet fra en informasjonsbrosjyre 

utgitt av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og Oslo og Trondheim kommuner, som 

heter nettopp ”Det største du kan gi et fosterbarn er et helt alminnelig hjem”. 

En fosterhjemsplassering kan være for kortere eller lengre tid, men skal være av en viss 

varighet og ha som formål å ha barnet til oppfostring – i motsetning til besøkshjem eller 

lignende. Det bør etableres et forhold som er mest mulig likt en vanlig familiesituasjon, og 

fosterbarnet skal i størst mulig grad være en del av familien på lik linje med familie-

medlemmene for øvrig. Fosterforeldrene vil som oftest utøve den daglige omsorgen på barne-

vernets vegne. Det finnes som nevnt også varianter av fosterhjem med frivillig plassering 

gjort av barnevernet som hjelpetiltak, eller der foreldrene selv har plassert barnet og 

plasseringen godkjennes som fosterhjem. I disse tilfellene utøver fosterhjemmet omsorgen på 

foreldrenes vegne, ikke barnevernets, men dette skal ikke behandles nærmere her. 

Fosterforeldrene betraktes ikke som arbeidstakere i vanlig forstand, men som mer 

selvstendige oppdragstakere for barneverntjenesten. De har dermed en relativt fri stilling, og 

barnevernet og kommunen har ikke rett til å styre eller kontrollere deres arbeid slik som ellers 

vil være normalt mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Det utbetales likevel en månedlig 

fosterhjemsgodtgjøring etter satser fra KS (tidligere Kommunenes Sentralforbund). Dette er 

dels en utgiftsdekning (for vanlige utgifter til opphold, mat, klær og lignende), som øker noe 

med fosterbarnets alder, og dels en arbeidsgodtgjørelse. Til sammen utgjør dette fra juli 2005 

mellom 9 000 og 11 000 kr. pr. barn pr. måned (Rettleiande satsar for fosterheim og besøks-

heim). I tillegg dekker barneverntjenesten forskjellige ekstra utgifter for eksempel i 

forbindelse med sykdom og funksjonshemming, tannregulering, briller, konfirmasjon 
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(inkludert klær til konfirmanten selv og søsken), transport til samvær og behandlinger osv. 

Dette spesifiseres i Fosterhjemsavtalen, en standard avtale mellom barneverntjenesten og 

fosterforeldrene satt opp av Barne- og familiedepartementet. Fosterforeldrene mottar også 

barnetrygd for barnet. 

Barnevernet skal sørge for opplæring og veiledning av fosterforeldrene. Dette skal både 

dreie seg om fosterhjemssituasjonen generelt og være en mer spesialisert opplæring i forhold 

til den konkrete plasseringen. Opplæringen skal også omfatte eventuelle egne barn i foster-

familien. Fosterforeldrene står ikke alene med barnet. Det knyttes andre støttepersoner og 

samarbeidspartnere til fosterhjemmet. Barnevernets saksbehandler og barnets tilsynsfører skal 

rutinemessig følge opp familien, og etter barnets og familiens behov vil en kunne få hjelp av 

ulike fagfolk og rådgivere, avlastning, støttekontakt osv. 

I tillegg til at fosterforeldrene skal være godt skikket til å ta seg av barn generelt, må de 

godkjennes i forhold til det enkelte barnet spesielt. Barnets egenart skal vurderes, det vil si 

dets personlighet, livshistorie, fysiske eller psykiske skader eller funksjonshemninger osv. 

Også formålet med plasseringen, dens forventede varighet og barnets behov for kontakt og 

samvær med den biologiske familien skal vurderes ved godkjenning av det aktuelle foster-

hjemmet, som det ble gjort ved valg av type plassering for barnet. Videre skal det som nevnt 

tas hensyn til barnets etniske, religiøse, kulturelle og språklige bakgrunn. Dette er ikke alltid 

like enkelt. I Barne- og familiedepartementets ”Retningslinjer for fosterhjem” fra 2004 heter 

det: 

Dersom barnets foreldre tilhører en religiøs eller språklig minoritet, vil [det å ta 
hensyn til disse faktorene] ikke alltid være mulig. Når det gjelder religiøs bakgrunn 
bør barneverntjenesten likevel så vidt mulig unngå å plassere barn hos fosterforeldre 
som har et livssyn som skiller seg vesentlig fra foreldrenes (kapittel 6.5). 

Om mulig skal barnet plasseres i fosterhjem hos slektninger eller i sitt nære nettverk. Da kan 

det eventuelt lempes på økonomiske og andre generelle krav som ellers stilles til fosterhjem. 

Dette vil ofte løse problemer med fremmedkulturell og annen bakgrunn, men i praksis er det 

ikke så mange slektsfosterhjem som en kunne ønske (se nedenfor). Ifølge fosterhjems-

konsulent Inger Sjønnesen ved Frydenberg barnevernsenter i Oslo (pr. tlf. 8. oktober 2004) er 

det svært få fremmedkulturelle fosterfamilier i det hele tatt. I tillegg kan naturligvis også 

etnisk norske barn ha religiøs tilhørighet som det er vanskelig å finne passende fosterforeldre 

til. 

Det skal fortløpende vurderes om de biologiske foreldrene er skikket til å gi barnet 

forsvarlig omsorg igjen, og om vedtaket om omsorgsovertakelse dermed skal oppheves. 
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Unntak kan gjøres dersom barnet har fått en så sterk tilknytning til sitt nye miljø at det vil 

være skadelig for det å bli flyttet. Barneverntjenesten kan også velge å flytte fosterbarnet 

dersom endrede forhold gjør det nødvendig, eller plasseringen ikke lenger anses å være til 

barnets beste. Fosterforeldrene kan si opp den aktuelle avtalen med tre måneders varsel, og 

trenger ikke å begrunne dette nærmere. Barnevernets omsorg opphører den dagen ”barnet” 

fyller 18 år og blir myndig. Dersom ungdommen ønsker det, kan barneverntjenesten likevel 

vedta at tiltak som er iverksatt før fylte 18 år skal opprettholdes inntil fylte 23 år. Dette kan 

for eksempel være at vedkommende fortsetter å bo i fosterhjemmet, eller at fosterforeldrene 

skal være en organisert del av ungdommens nettverk i en mer selvstendig bosituasjon. 

De biologiske foreldrene har rett (men ikke plikt) til å uttale seg om valget av foster-

hjem så lenge det er praktisk mulig, og de skal ha reell mulighet til å påvirke valget. Hvor stor 

vekt foreldrenes uttalelse tillegges, avhenger blant annet av bakgrunnen for plasseringen. 

Deres mening skal inngå i ”den samlede vurderingen” som gjøres før det velges fosterhjem 

for barnet. Barneverntjenesten er altså ikke forpliktet å ta hensyn til foreldrenes synspunkter 

når et vedtak om omsorgsovertakelse er fattet, men i retningslinjene (kapittel 6.9) heter det at 

”[v]alg av fosterhjem som foreldrene klart motsetter seg, for eksempel av religiøse eller 

kulturelle grunner, bør imidlertid unngås dersom det er mulig”. 

Foreldrenes uttalerett henger sammen med at selv om omsorgen er fratatt dem, vil de i 

de fleste tilfeller beholde et begrenset foreldreansvar. Foreldreansvar er den rett og plikt 

foreldrene har til å bestemme for og over barnet i personlige forhold. I vanlige tilfeller 

omfatter dette blant annet å bestemme over oppdragelsen av barnet, hvor barnet skal bo og 

valg av barnehage eller type skole. Foreldrene må samtykke hvis barnet ønsker å melde seg 

inn eller ut av foreninger og trossamfunn, eller hvis barnet skal bytte navn, adopteres bort 

eller flytte utenlands. Vil barnet gifte seg før det har fylt 18 år, eller arbeide før det er 15 år, 

krever også det normalt foreldrenes tillatelse. Dersom foreldrene er gift, har de begge 

foreldreansvar. Er foreldrene ikke gift, kan den ene ha ansvaret alene, eller det kan deles 

(Foreldreansvar og samværsrett, en brosjyre utgitt av Barne- og familiedepartementet). 

Ved en omsorgsovertakelse begrenses foreldreansvaret. Dette innebærer at retten til å 

bestemme over barnet er delt mellom barneverntjenesten som har ansvaret for omsorgen i sin 

helhet, fosterforeldrene som har ansvaret for den daglige omsorgen, og de biologiske 

foreldrene som har foreldreansvaret. ”Daglig omsorg” omfatter blant annet generell opp-

dragelse og oppfølging i forhold til barnehage, skole og fritid. Noen spørsmål er likevel av så 

stor betydning for barnet at barneverntjenesten kobles inn, for eksempel om barnet kan reise 

utenlands. Hva som hører til det begrensede foreldreansvar er ikke fullt ut avklart. Stortingets 
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forbruker- og administrasjonskomité uttalte i sin innstilling til Odelstinget nr. 80 (1991-92) at 

”[v]esentlige spørsmål som valg av skole, utdanning og religiøse spørsmål er en del av 

foreldreansvaret, hvis foreldrene ønsker å ha innflytelse i disse spørsmål”. En del spørsmål 

som ellers vil falle inn under foreldreansvaret er regulert gjennom særlovgivning. Et eksempel 

er pasientrettighetsloven § 4-4 som blant annet sier at barnevernet har rett til å samtykke til 

medisinsk behandling for barnet dersom de har overtatt omsorgen for det. Ofte må omfanget 

av foreldreansvaret avgjøres i den enkelte sak. Det kan blant annet tas hensyn til foster-

foreldrene dersom de biologiske foreldrenes valg vil få store praktiske konsekvenser for dem, 

som for eksempel dersom de biologiske foreldrene vil at barnet skal gå på en skole langt borte 

fra fosterhjemmet. Her må det gjøres en helhetsvurdering som blant annet inkluderer hvor 

lenge omsorgsovertakelsen er forventet å vare. 

Den delen av foreldreansvaret som er mest interessant i denne sammenheng, og som gir 

utgangspunktet for oppgaven, er den som er knyttet til religion. Dette skal straks behandles 

nærmere, men la oss først se på tallmateriale fra Statistisk sentralbyrå for å få et inntrykk av 

omfanget av fosterhjemsordningen og barnevernets arbeid: 

Noen tall2

I løpet av hele 2004 var 37 648 barn i tiltak fra barneverntjenesten i Norge. 9 899 av disse var 

nye av året, mens de øvrige 27 749 hadde vært i kontakt med barnevernet før. Ved utgangen 

av året var 28 775 barn fremdeles i tiltak. Av disse var 5 826 under omsorg av barnevernet og 

22 949 mottok hjelpetiltak. For hele landet utgjorde dette 24,5 barn med barnevernstiltak pr.  

1 000 barn i alderen 0-17 år – eller sagt på en annen måte: 2,5 % av alle barn i Norge. 

Ved utgangen av 2004 var 6 922 barn plassert i fosterhjem, 583 av disse var nye av året. 

Av alle barn i fosterhjem var 5 054 under omsorg av barnevernet og 1 868 i fosterhjem som 

hjelpetiltak. 1 471 barn var plassert i fosterhjem innenfor familie og slekt mens 5 451 var 

plassert utenfor familien. 

Det kan være verdt å merke seg årsakene til at barn havner i tiltak. Det kan være flere 

grunner til å sette i verk samme tiltak. Blant 9 899 nye barn i tiltak i 2004 oppgis fysisk og 

psykisk mishandling, samt seksuelle overgrep som grunn til sammen 536 ganger. Man kan 

tenke seg at disse tingene ofte henger sammen og at det dreier seg om færre enn 536 barn. 

Dette utgjør altså en relativt liten gruppe av barna barnevernet er i kontakt med. Til sammen-

                                                 
2 Alle tall i de to første avsnittene er hentet fra Statistisk sentralbyrås nettsider www.ssb.no. 
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likning oppgis for eksempel foreldrenes psykiske helse som grunn 942 ganger, foreldrenes 

manglende omsorgsevne som grunn 839 ganger, og barnets egen atferd (sosiale avvik, 

kriminalitet) 1 475 ganger. 

Det er også interessant å se kort på noen tall om innvandrere og barnevern. Disse er noe 

eldre enn tallene ovenfor. De siste som er publisert er fra årsskiftet 2002/ 2003 og er å finne i 

Minja Tea Dzamarija og Trygve Kalves Barn og unge med innvandrerbakgrunn (2004). 

Ved utgangen av 2002 var det i Norge i alt 51 961 barn og unge som selv var uten-

landskfødte, og 50 427 barn og unge som var født i Norge av to utenlandskfødte foreldre. 

Dette utgjorde hhv. 3,9 % og 3,7 % av totalt 1 345 961 barn og unge i alderen 0-22 år. 

Antall tiltak i forhold til antall barn viser at barn med innvandrerbakgrunn hadde høyere 

klientrate enn ”norske” barn. I løpet av hele 2002 var 26 pr. 1 000 barn (2,6 %) i Norge i 

tiltak. Ses de tre gruppene hver for seg, var 23,7 pr. 1 000 norske barn (2,4 %) i tiltak, mens 

tallene for utenlandskfødte barn og norskfødte barn av utenlandske foreldre var hhv. 50,5 pr.  

1 000 (5,1 %) og 34,8 pr. 1 000 (3,5 %). Ved utgangen av året var tallene for de tre gruppene 

hhv. 18,4 (1,8 %); 36,2 (3,6 %) og 26,2 (2,6 %). Blant utenlandskfødte barn var det de med 

afrikansk og asiatisk (inkludert Tyrkia) bakgrunn som hyppigst var i tiltak, hhv. 92,1 pr. 1 000 

(9,2 %) og 53,2 pr. 1 000 (5,3 %) i løpet av året. I gruppen av norskfødte med utenlandske 

foreldre var de med bakgrunn fra Afrika og Sør- og Mellom-Amerika hyppigst representert, 

hhv. 43,9 pr. 1 000 (4,4 %) og 47,1 pr. 1 000 (4,7 %). 

Disse tallene gjaldt alle barnevernstiltak, både hjelpetiltak og omsorgsovertakelser. 

Dersom en bare ser på hjelpetiltak, for eksempel barnehageplass, støttekontakt eller 

avlastningshjem, var innvandrergruppene hyppigere representert. Tilsvarende over-

representasjon fantes ikke ved omsorgsovertakelse. Her var norske barn uten innvandrings-

bakgrunn oftere inne i bildet enn de to innvandringsgruppene sett under ett. 

Fordelingen av omsorgstiltak mellom alle tre gruppene var i løpet av 2002 som følger: 

Barn uten innvandringsbakgrunn 4,9 pr. 1 000, utenlandskfødte barn 5,5 pr. 1 000, og norsk-

fødte barn av utenlandske foreldre 3,0 pr. 1 000. 

I løpet av 2002 var det totalt 5 266 barn i fosterhjem med omsorgsovertakelse. Av disse 

var 4 974 norske, 154 utenlandskfødte og 102 norskfødte med utenlandske foreldre (36 hadde 

ikke oppgitt bakgrunn). At utenlandskfødte barn har høyere hyppighet av omsorgstiltak enn 

de norskfødte av utenlandske foreldre, må ses i sammenheng med at den førstnevnte gruppen 

inkluderer mange enslige mindreårige barn med flyktningebakgrunn. I Kalves analyse fra 

1997 av tall fra 1995 ser man at barn med flyktningebakgrunn var nesten fire ganger så ofte 
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plassert i fosterhjem som utenlandskfødte barn uten flyktningebakgrunn (referert i Dzamarija 

& Kalve 2004:86). 

Av alle barn med innvandrerbakgrunn som var i barnevernstiltak i 2002 var bare ca 5 % 

fra den vestlige verden (Nord-Amerika, Oseania og Vest-Europa). Forskjell i religiøs 

tilhørighet finnes som nevnt selvsagt også nordmenn imellom. Tallmateriale for religiøs 

bakgrunn finnes imidlertid ikke, da dette regnes som svært sensitive opplysninger og dermed 

ikke uten videre kan registreres i Norge (personopplysningsloven §§ 2, 8 og 9). 

Ovenfor har vi så vidt vært inne på hva regelverket sier om hensyn til fosterbarnas 

religiøse bakgrunn. I neste kapittel vil jeg gå grundigere inn på dette. 
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3. Hvem skal formelt bestemme over fosterbarnets 
religiøse oppdragelse? 

Det er flere parter som har interesse av dette spørsmålet. På den ene siden står barnet selv, 

som jo er den som personlig skal ha best mulig utbytte av oppholdet i fosterhjemmet. På den 

andre siden står de voksne, hhv. de biologiske foreldrene, barnevernet (staten3) og foster-

foreldrene – sistnevnte er både statens representanter og privatpersoner med egne liv og 

familier å ta hensyn til. Staten og de voksne har først og fremst plikt til å ivareta barnets 

interesser. De biologiske foreldrene, og til dels også fosterforeldrene, har i tillegg noen selv-

stendige rettigheter knyttet til privatliv, foreldreansvar og barneoppdragelse. Regelverket – 

lover, forskrifter og retningslinjer – åpner for relativt omfattende bruk av skjønn. Dette inne-

bærer ikke at reglene er mindre juridisk bindene (jf. Oppedal 2001:57), men understreker hvor 

vanskelig det er å sette absolutte regler når det hele tiden skal tas hensyn til det enkelte 

barnets behov. Utover de rent prinsipielle sidene ved spørsmålet er det også praktiske og 

etiske hensyn å ta, noe som ikke gjør saken mindre kompleks. 

Før vi går inn på de internasjonale konvensjonene, la oss begynne med å få en oversikt 

over de mange konkrete bestemmelsene i norsk lovverk som er knyttet til barnevern og 

fosterhjem spesielt: 4

Barnevernloven og retningslinjer for fosterhjem 

Lov om barneverntjenester av 17. juli 1992 nr. 100 (barnevernloven) § 4-15 sier at det skal tas 

”tilbørlig hensyn” blant annet til barnets religiøse bakgrunn ved valg av plasseringssted til det 

enkelte barn. Barne- og familiedepartementet5 har med hjemmel i barnevernloven gitt 

Forskrift om fosterhjem av 18. desember 2003 nr. 1659. Forskriftens § 4 utdyper de hensyn 

som skal tas. Her gjentas det at det skal tas tilbørlig hensyn til barnets religiøse bakgrunn. I 

tillegg slås det fast at både barnas foreldre og barn selv ”som er fylt 7 år, og yngre barn som er 

                                                 
3 Staten brukes her som samlebetegnelse for offentlige myndigheter. 
4 Det må sies at undertegnede aldri har studert eller arbeidet med juss utover det som er knyttet til herværende 
tekst. Kapittelet er skrevet etter lesing av flere kommentarverk skrevet av jurister – i tillegg til de refererte lover 
og regler – men vil likevel være preget av en legmanns begrepsbruk og tolkninger. Den utdannede jurist får ha 
meg unnskyldt. 
5 Som nevnt i kapittel 2 ble Barne- og familiedepartementet nedlagt 31. desember 2005. Barnevernet ligger nå 
under Barne- og likestillingsdepartementet. 
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i stand til å danne seg egne synspunkter” skal ha anledning til å uttale seg om valget, og at 

deres meninger skal tas med i barneverntjenestens vurdering. 

Videre har Barne- og familiedepartementet fastsatt retningslinjer for fosterhjem 

(Retningslinjer av 15. juli 2004 til lov om barneverntjenester av 17. juli 1992 nr. 100). Her 

utdypes de krav som stilles til fosterhjem, og hvilke plikter og rettigheter de ulike partene har. 

Ved valg av fosterforeldre til det enkelte barn sier retningslinjene om hensynet til 

barnets bakgrunn:6

Dersom barnets foreldre tilhører en religiøs eller språklig minoritet, vil [det å ta 
hensyn til etnisk, religiøs, kulturell og språklig bakgrunn] ikke alltid være mulig. 
Når det gjelder religiøs bakgrunn bør barneverntjenesten likevel så vidt mulig unngå 
å plassere barn hos fosterforeldre som har et livssyn som skiller seg vesentlig fra 
foreldrenes (retningslinjer for fosterhjem kapittel 6.5). 

Videre sies det om foreldrenes rett til å uttale seg om valg av fosterhjem blant annet: 

Foreldrenes mening skal inngå i barneverntjenestens samlede vurdering av hvilket 
fosterhjem som velges for barnet. Valg av fosterhjem som foreldrene klart motsetter 
seg, for eksempel av religiøse eller kulturelle grunner, bør imidlertid unngås dersom 
det er mulig (retningslinjer for fosterhjem kapittel 6.9). 

Og om barnets rett til å uttale seg blant annet: 

Etter barnevernloven skal barn som er fylt 7 år, og yngre barn som er i stand til å 
danne seg egne synspunkter, informeres og gis anledning til å uttale seg før foster-
hjem velges […] Barnets mening skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og 
modenhet, men skal ikke nødvendigvis tillegges avgjørende vekt […] Barnevern-
tjenesten må vurdere hvilket fosterhjem som skal velges ut fra hva som totalt sett er 
den beste løsningen for barnet, og det er som del av denne vurderingen at barnets 
egen mening skal vektlegges ut fra dets alder og modenhet (retningslinjer for 
fosterhjem kapittel 6.10). 

Kort oppsummert: Ved valg av fosterhjem har barnet selv rett til å uttale seg, men en 

eventuell uttalelse er ”bare” en del av barneverntjenestens helhetlige vurdering, og trenger 

ikke tillegges større vekt dersom barnet ikke anses som modent nok. Også barnets foreldre har 

rett til å uttale seg, men heller ikke deres uttalelse er mer enn en del av barnevernets helhets-

vurdering. Barneverntjenesten skal på sin side ta hensyn til barnets religiøse bakgrunn – dvs. 

foreldrenes religiøse tilhørighet. Samtidig sies det at dersom foreldrene tilhører en religiøs 

minoritet, vil det ikke alltid være mulig å ta slike hensyn til dette. Barneverntjenesten bør 

unngå å velge fosterhjem med et livssyn som skiller seg vesentlig fra foreldrenes, og/ eller 

fosterhjem som foreldrene klart motsetter seg av religiøse grunner, men også her tas det 

forbehold om at andre plasseringsalternativer må være tilgjengelige. 
                                                 
6 Alle avsnittene fra retningslinjene som er sitert i dette kapittelet er gjengitt i sin helhet i vedlegg II. 
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Retningslinjene sier også noe om hvordan ansvarsfordelingen skal være mellom partene 

etter at et fosterhjem er valgt. Som allerede nevnt, deles ansvaret og bestemmelsesretten 

overfor barnet ”mellom barneverntjenesten som har ansvaret for omsorgen i sin helhet, foster-

foreldrene som har ansvaret for den daglige omsorgen og foreldrene som har et begrenset 

foreldreansvar” (retningslinjer for fosterhjem kapittel 13.1). Om hvordan denne fordelingen 

får betydning for religiøs oppdragelse sies det videre: 

Bestemmelsesretten i forhold til spørsmål knyttet til religion hører til det begrensede 
foreldreansvaret. Dette medfører at beslutninger om gjennomføring av kirkelige 
handlinger som f.eks. dåp og konfirmasjon, hører under foreldreansvaret. Spørsmålet 
om religiøs oppdragelse forutsettes først og fremst løst ved valg av fosterhjem 
(kapittel 13.1). 

Barnevernets ansvar i forhold til religion ligger først og fremst i valget av fosterhjem for 

barnet, men også her gjøres det forbehold om hvilke mulige fosterhjem som er tilgjengelige. 

Om fosterforeldrenes rolle sier retningslinjene: 

Fosterforeldre må ved utøvelsen av den daglige omsorg strekke seg langt for å 
imøtekomme og legge forholdene til rette for de ønsker foreldre med foreldreansvar 
har i forhold til religiøs oppdragelse. Dette innebærer at fosterforeldrene må innrette 
den daglige omsorgen på en måte som i størst mulig grad respekterer de biologiske 
foreldrenes rett til å velge religion for barna. Dersom fosterforeldrene unntaksvis 
tilhører et trossamfunn som de biologiske foreldrene ikke ønsker at deres barn skal 
påvirkes av, bør ikke fosterforeldrene ta med fosterbarnet på religiøse møter i regi av 
trossamfunnet. På den andre siden vil et barns religionsutøvelse som har innvirkning 
på mer daglige gjøremål kunne bli noe endret ved omsorgsovertakelser. En 
religionsutøvelse som for eksempel omfatter spesiell bekledning og hyppig bønn vil 
kunne bli noe endret når den daglige omsorgen overtas av en fosterfamilie som ikke 
praktiserer samme religion som fosterbarnet (kapittel 13.1). 

De biologiske foreldrene har altså rett til å velge religion for barna sine. Konkret gir dette dem 

anledning til å bestemme hvorvidt barnet kan eller skal gjennomgå kirkelige handlinger. For 

øvrig sier retningslinjene at de biologiske foreldrene kan ha ønsker omkring barnets religiøse 

oppdragelse, og hvilke trossamfunn barnet ikke skal påvirkes av. Fosterforeldrene må på sin 

side innrette ”den daglige omsorgen”, familielivet, slik at de respekterer de biologiske 

foreldrenes ønsker – ”i størst mulig grad”. Fosterforeldrene bør ikke ta med fosterbarnet på 

religiøse møter som kan påvirke barnet i strid med de biologiske foreldrenes ønsker. Dette må 

tolkes dit hen at de biologiske foreldrenes rett skal respekteres, men også her tas det gjennom-

gående forbehold om at dette ikke alltid vil være mulig likevel. Videre spesifiseres det at det 

ikke nødvendigvis kan forventes at fosterforeldrene legger tilstrekkelig til rette for at barnets 

religionsutøvelse opprettholdes slik den var før omsorgsovertakelsen.  
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Barne- og familiedepartementet har tidligere presisert hva de mener bestemmelsesretten 

i forhold til religiøs oppdragelse omfatter. I et brev til advokat Thor Harald Eike 1. mars 2004 

siterer departementet fra et brev av 25. juni 1996 der de i tråd med retningslinjenes kapittel 

13.1 skriver: 

Departementet er av den oppfatning at når den daglige omsorgen blir overtatt av 
det offentlige vil dette også kunne medføre at barnets gjøremål blir noe forandret. 
[… De biologiske foreldrene kan ikke] i kraft av sitt foreldreansvar bestemme 
innholdet i barnets daglige omsorg. På generelt grunnlag kan sies at foreldre-
ansvaret kun omfatter bestemmelsesretten for selve grunnlaget for religions-
utøvelsen, mens ansvaret for den daglige omsorgen regulerer den mer praktiske og 
daglige oppfølgingen av religionen. 

Overnevnte er i hovedtrekk de bestemmelsene i barnevernloven med tilhørende fosterhjems-

forskrift og retningslinjer som gjelder eller kan relateres direkte til spørsmål om religion og 

livssyn ved fosterhjemsplasseringer. Det kan se ut til at barnevernet og fosterforeldrene i 

praksis står ganske fritt i forhold til hvor mye arbeid de skal legge ned i å etterkomme de 

biologiske foreldrenes eventuelle ønsker på dette området. Det overordnede målet er at foster-

barnet skal få trygge rammer og bedre mulighet til å utvikle seg som menneske. I den 

forbindelse synes tilhørighet i fosterfamilien å være noe av det viktigste. I retningslinjene 

heter det: 

[F]ormålet med plasseringen [er] at det skal etableres et forhold som er mest mulig 
lik et vanlig familieforhold. Når et barn som av ulike årsaker ikke kan bo hos sine 
biologiske foreldre plasseres i fosterhjem, er formålet nettopp å gi barnet et 
erstatningshjem. Barnet skal i størst mulig grad inngå i fosterfamilien som et vanlig 
familiemedlem og delta i de samme aktiviteter som familiemedlemmene for øvrig, 
for eksempel når det gjelder ferier (kapittel 9.1) 

Barnevernet har ansvar for opplæring og veiledning av fosterforeldre. Opplæringen bør blant 

annet ”sette fosterforeldre i stand til å møte barn med mer spesielle behov, herunder [gi] 

veiledning til fosterforeldre som tar imot barn og ungdom med minoritetsetnisk bakgrunn” 

(retningslinjer for fosterhjem kapittel 4.3). Religion nevnes ikke særskilt i forbindelse med 

opplæring og veiledning av fosterforeldrene, men man må regne med at opplæringen også tar 

for seg de reglene som faktisk er knyttet til fosterhjemssituasjonen. 

Fosterforeldrene må under plasseringen forholde seg til barnevernets (og overordnet 

departementets) tolkning av regelverket på området. Jeg vil imidlertid mene at det kan være 

interessant å se disse bestemmelsene i en større sammenheng der også øvrige lover inngår. 
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Øvrige rettsregler 

Barnevernloven er ikke den eneste som er relevant for fosterbarnas religiøse oppdragelse. 

Norge har religionsfrihet blant annet etter Grunnloven § 2: ”Alle Indvaanere af Riget have fri 

Religionsøvelse”, og foreldre bestemmer over sine barns religion fram til de fyller 15 år (Lov 

om trudomssamfunn og ymist anna av 13. juni 1969 §§ 5 og 6). Etter fylte 15 år har barn selv-

bestemmelsesrett i spørsmål omkring religion: ”Den som er over 15 år, kan melde seg inn i 

eller ut or trudomssamfunn” (Lov om trudomssamfunn og ymist anna § 3), men på grunn av 

praktiske omstendigheter (for eksempel spørsmål om økonomiske forhold og annet) blir 

religionsfriheten ikke absolutt før ved myndighetsalder. Jeg vil derfor mene at barnets selv-

bestemmelsesrett ikke fritar barnevern og fosterforeldre fra å ta hensyn til ”barnets religiøse 

bakgrunn” selv etter at det er fylt 15. I fortsettelsen vil jeg likevel bare se på de forhold som er 

relevante når barnet er under 15 år. 

2. punktum av barnevernlovens § 4-15, 1. ledd (”Det skal også tas tilbørlig hensyn til at 

det er ønskelig med kontinuitet i barnets oppdragelse, og til barnets etniske, religiøse, 

kulturelle og språklige bakgrunn.”) ble tatt inn ved endringslov av 10. juni 2003. Dette ble 

gjort i forbindelse med innarbeiding av FNs konvensjon om barnets rettigheter (barne-

konvensjonen) i norsk lov, for bedre å synliggjøre konvensjonens artikkel 20 nr 3 med mer 

eller mindre samme ordlyd.7 Tidligere fremgikk det av forarbeidene til barnevernloven at 

dette hensynet skulle tillegges vekt (Ofstad & Skar 2004:128). Ifølge Odelstingsproposisjon 

nr. 45 (2002-2003)8 innebærer ikke endringen at dette hensynet skal tillegges avgjørende 

vekt, bare at det skal inngå i helhetsvurderingen som gjøres ved valg av plasseringssted til 

barnets beste. Lovendringen medførte i så måte ingen vesentlig forskjell. 

Mer interessant er det å se nærmere på hva de internasjonale konvensjonene som er tatt 

inn i norsk lov sier om religion og livssyn9. Dette temaet er alene stort nok til lange 

avhandlinger. Her kan det bare trekkes inn noen få punkter10. 

                                                 
7 Barnekonvensjonen artikkel 20: “1. A child temporarily or permanently deprived of his or her family 
environment, or in whose own best interests cannot be allowed to remain in that environment, shall be entitled to 
special protection and assistance provided by the State. 2. States Parties shall in accordance with their national 
laws ensure alternative care for such a child. 3. Such care could include, inter alia, foster placement, kafalah of 
Islamic law, adoption or if necessary placement in suitable institutions for the care of children. When 
considering solutions, due regard shall be paid to the desirability of continuity in a child's upbringing and to the 
child's ethnic, religious, cultural and linguistic background.”(Min understrekning) 
Den norske oversettelsen av de forskjellige konvensjonstekstene er ikke bindende, og derfor gjengis bare den 
engelske teksten som er en av flere likeverdige originaltekster. 
8 Ot.prp. nr. 45 (2002-2003) Om lov om endring i menneskerettsloven mv. (innarbeiding av barnekonvensjonen i 
norsk lov) 
9 15. juli 1994 ble § 110c tilføyd Grunnloven: ”Det paaligger Statens Myndigheder at respektere og sikre 
Menneskerettighederne. Nærmere Bestemmelser om Gjennemførelsen af Traktater herom fastsættes ved Lov.” 
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Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen (EMK) er en av de konvensjonene 

som i sin helhet er inkorporert i norsk lovgivning, jf note 9. Den regulerer i hovedsak 

forholdet mellom staten og private personer, og statene må respektere de rettigheter og 

friheter enkeltmennesker innenfor deres jurisdiksjon har. I tillegg slår Den europeiske 

menneskerettighetskonvensjonens artikkel 1 fast at statene også har plikt til å sikre disse 

rettighetene.11 Slik vil det også på enkelte områder påligge staten å sørge for å regulere tredje-

partsvirkninger, altså forholdet (enkelt)personer imellom. Dette kan gjelde å beskytte en 

person rent praktisk, eller å verne om menneskerettighetene gjennom normregulering (Aarre 

1997:21). Spesielt for Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen i forhold til de øvrige 

menneskerettskonvensjonene, er at den også har en egen domstol.12 Både ikke-statlige 

organisasjoner eller grupper og enkeltpersoner kan klage til denne dersom de mener å ha fått 

sine rettigheter krenket, og stater kan også innklage hverandre for brudd på rettighetene. Dette 

har ført til at det foreligger en omfattende rettspraksis knyttet til konvensjonen, og dermed et 

godt grunnlag for å bestemme innholdet i de enkelte artiklene (Aarre 1997:11f). Den 

europeiske menneskerettighetsdomstolens (EMD) avgjørelser er bindende for statene. Om 

religions- og livssynsfrihet sier EMK artikkel 9: 

1. Everyone has the right to freedom of thought, conscience and religion; this right 
includes freedom to change his religion or belief and freedom, either alone or in 
community with others and in public or private, to manifest his religion or belief, in 

                                                                                                                                                         
Den aktuelle loven er Lov om styrking av menneskerettighetenes stilling i norsk rett av 21. mai 1999: ”§ 2. 
Følgende konvensjoner skal gjelde som norsk lov i den utstrekning de er bindende for Norge: 1. Europarådets 
konvensjon 4. november 1950 om beskyttelse av menneskerettighetene og de grunnleggende friheter som endret 
ved ellevte protokoll 11. mai 1994, med følgende tilleggsprotokoller: a) Protokoll 20. mars 1952, b) Fjerde 
protokoll 16. september 1963 om beskyttelse av visse rettigheter og friheter som ikke allerede omfattes av 
konvensjonen og av første tilleggsprotokoll til konvensjonen, c) Sjette protokoll 28. april 1983 om opphevelse av 
dødsstraff, d) Syvende protokoll 22. november 1984, e) Trettende protokoll 21. februar 2002 om avskaffelse av 
dødsstraff under enhver omstendighet, 2. De forente nasjoners internasjonale konvensjon 16. desember 1966 om 
økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter, 3. De forente nasjoners internasjonale konvensjon 16. desember 
1966 om sivile og politiske rettigheter med følgende tilleggsprotokoller: a) Valgfri protokoll 16. desember 1966, 
b) Annen valgfri protokoll 15. desember 1989 om avskaffelse av dødsstraff. 4. De forente nasjoners 
internasjonale konvensjon 20. november 1989 om barnets rettigheter med følgende tilleggsprotokoller: a) Valgfri 
protokoll 25. mai 2000 om salg av barn, barneprostitusjon og barnepornografi, b) Valgfri protokoll 25. mai 2000 
om barn i væpnet konflikt. Endret ved lover 1 aug 2003 nr. 86 (i kraft 1 okt 2003 iflg. res. 1 aug 2003 nr. 991), 
10 juni 2005 nr. 49 (i kraft 1 des 2005 iflg. res. 2 sep 2005 nr. 965). Endres ved lov 10 juni 2005 nr. 49 (i kraft 
fra den tid Kongen bestemmer). § 3. Bestemmelsene i konvensjoner og protokoller som er nevnt i § 2 skal ved 
motstrid gå foran bestemmelser i annen lovgivning.” 
10 Den spesielt interesserte leser henvises for eksempel til Hans Eide Aarres utmerkede (og relativt kortfattede) 
bok Livssynsfrihet og menneskerettigheter (1997) for en grundigere gjennomgang av Den europeiske 
menneskerettighetskonvensjonens bestemmelser omkring religions- og livssynsfrihet med tilhørende rettslige 
tolkninger. 
11 EMK artikkel 1: “Obligation to respect human rights The High Contracting Parties shall secure to everyone 
within their jurisdiction the rights and freedoms defined in Section I of this Convention.” 
12 EMK artikkel 19: “Establishment of the Court To ensure the observance of the engagements undertaken by the 
High Contracting Parties in the Convention and the Protocols thereto, there shall be set up a European Court of 
Human Rights, hereinafter referred to as « the Court ». It shall function on a permanent basis.” 
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worship, teaching, practice and observance. 2. Freedom to manifest one's religion or 
beliefs shall be subject only to such limitations as are prescribed by law and are 
necessary in a democratic society in the interests of public safety, for the protection 
of public order, health or morals, or for the protection of the rights and freedoms of 
others. 

Videre sier EMKs Første tilleggsprotokoll artikkel 2: 

No person shall be denied the right to education. In the exercise of any functions 
which it assumes in relation to education and to teaching, the State shall respect the 
right of parents to ensure such education and teaching in conformity with their own 
religious and philosophical convictions. 

Artikkel 18 i FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter (som også er inkorporert i 

norsk lov) tilsvarer omtrent disse to artiklene til sammen,13 men den vil ikke bli behandlet 

nærmere her. 

Med i betraktningen når det gjelder spørsmål omkring tanke-, samvittighets- og 

religionsfrihet kan en også ta flere andre artikler i Den europeiske menneskerettighets-

konvensjonen, blant andre artikkel 8 som gjelder retten til respekt for privatliv og familieliv; 

artikkel 10 som gjelder ytringsfrihet; artikkel 11 som gjelder forsamlings- og foreningsfrihet; 

og artikkel 14 som gjelder forbud mot diskriminering. Av plasshensyn vil det likevel ikke bli 

gjort videre rede for disse artiklene her. 

Som vi har sett, hevder artikkel 9, første ledd en generell rett til tanke-, samvittighets- 

og religionsfrihet. I annet ledd gis staten delvis anledning til å begrense denne friheten. 

Begrensninger kan imidlertid bare iverksettes om kravene i annet ledd oppfylles, og 

begrensningene kan bare gjelde utøvelse av livssynet. Muligheten for begrensning er gitt av 

hensyn til andres friheter og rettigheter. Det er nødvendig å balansere de ulike gruppers og 

individers friheter slik at en ikke med menneskerettighetskonvensjonen i hånd kan hevde en 

rett til å krenke andres rettigheter (jf. Aarre 1997:49). På tros- og tankeplanet er friheten 

imidlertid absolutt. Retten til å endre livssyn må dermed, ifølge Aarre (1997:31), også være 

absolutt ettersom en ny overbevisning vanskelig kan sies å være vesensforskjellig fra annen 

                                                 
13 FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter artikkel 18: ”1. Everyone shall have the right to freedom of 
thought, conscience and religion. This right shall include freedom to have or to adopt a religion or belief of his 
choice, and freedom, either individually or in community with others and in public or private, to manifest his 
religion or belief in worship, observance, practice and teaching. 2. No one shall be subject to coercion which 
would impair his freedom to have or to adopt a religion or belief of his choice. 3. Freedom to manifest one's 
religion or beliefs may be subject only to such limitations as are prescribed by law and are necessary to protect 
public safety, order, health, or morals or the fundamental rights and freedoms of others. 4. The States Parties to 
the present Covenant undertake to have respect for the liberty of parents and, when applicable, legal guardians to 
ensure the religious and moral education of their children in conformity with their own convictions.” 
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tankevirksomhet.14 I første ledd gis også en generell rett til å gi uttrykk for sitt livssyn. Det 

presiseres at dette gjelder både alene og sammen med andre, og både i den private og den 

offentlige sfære. Videre nevnes det fire måter som livssyn kan komme til uttrykk på. Aarre 

(1997:46) mener at denne listen ikke er uttømmende, da andre måter å utøve sitt livssyn på 

dekkes av den generelle retten til gi uttrykk for sin overbevisning. Senest med dommen i 

Leyla Sahin-saken den 10. november 2005 har Den europeiske menneskerettighetsdomstolen 

dessuten understreket at staten skal være nøytral og ikke kan vurdere legitimiteten av religiøs 

overbevisning eller dens ulike uttrykksformer: 

The Court has frequently emphasised the State’s role as the neutral and impartial 
organiser of the exercise of various religions, faiths and beliefs, and stated that this 
role is conducive to public order, religious harmony and tolerance in a democratic 
society. It also considers that the State’s duty of neutrality and impartiality is 
incompatible with any power on the State’s part to assess the legitimacy of religious 
beliefs or the ways in which those beliefs are expressed (EMD Leyla Sahin mot 
Tyrkia, punkt 107). 

Etter min mening – det må igjen påpekes at jeg ikke har noen formell juridisk bakgrunn – er 

norske lover og retningslinjer for religiøs oppdragelse i fosterhjem, ikke i overensstemmelse 

med Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen og domstolens tolkning av den. 

Første tilleggsprotokoll artikkel 2 slår fast at det er foreldrene som har rett til å 

bestemme over sine barns ”education and teaching”, og i den grad staten er ansvarlig for 

”education and teaching” av barna, må den respektere foreldrenes rett. Når et barn er plassert i 

fosterhjem etter en omsorgsovertakelse, er hele familiens livssituasjon endret ved statens 

maktutøvelse. Enhver form for oppdragelse av barnet i fosterhjemmet utføres dermed på 

oppdrag fra staten. I Campbell-saken (25. februar 1982) definerer Den europeiske menneske-

rettighetsdomstolen ”education” slik at det må kunne oversettes med ”oppdragelse”: 

The Court would point out that the education of children is the whole process 
whereby, in any society, adults endeavour to transmit their beliefs, culture and other 
values to the young, whereas teaching or instruction refers in particular to the 
transmission of knowledge and to intellectual development (EMD Campbell og 
Cosans mot United Kingdom, punkt 33) 

Med denne definisjonen av ”education” må det være de biologiske foreldrenes rett å sørge for 

at hele oppdragelsen skjer i overensstemmelse med deres ”religious and philosophical 

convictions”. Dette er for så vidt nedfelt i Barne- og familiedepartementets retningslinjer for 

                                                 
14 Aarres tolkning er selvsagt ikke den eneste mulige, og han gjør oppmerksom på flere alternativer. Av 
plasshensyn er det ikke mulig å gå inn på de forskjellige innvendingene her. 
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fosterhjem,15 men den videre behandlingen av området setter likevel begrensninger. Retnings-

linjene skiller nemlig mellom ”kirkelige handlinger” og ”religionsutøvelse som har inn-

virkning på mer daglige gjøremål” (kapittel 13.1), mens Den europeiske menneskerettighets-

konvensjonens artikkel 9 stadfester retten til å uttrykke sin overbevisning ”either alone or in 

community with others and in public or private”. Departementet skiller videre i sine brev av 

25. juni 1996 og 1. mars 2004 mellom ”selve grunnlaget for religionsutøvelsen” og ”den mer 

praktiske og daglige oppfølgingen av religionen”, og det samme skillet ligger implisitt i 

retningslinjenes kapittel 13.1. Selv dersom det kan legitimeres at de biologiske foreldrenes 

rett til å bestemme over den religiøse oppdragelsen er begrenset ved en omsorgsovertakelse, 

kan det etter utdraget fra Leyla Sahin-saken å dømme ikke være opp til departementet eller 

barnevernet å avgjøre hvilke deler av religionen som er grunnleggende viktig for de biologiske 

foreldrene og hvilke som ”bare” er daglig praksis (og dermed skal kunne utelates). 

Så langt har jeg sagt mest om forholdet mellom foreldrene og staten, men hva med 

forholdet mellom barna og foreldrene? Foreldrenes rett til å oppdra sine barn finner vi i Lov 

om barn og foreldre av 8. april 1981 nr. 7 (barneloven) § 30: ”Barnet har krav på omsut og 

omtanke frå dei som har foreldreansvaret. Dei har rett og plikt til å ta avgjerder for barnet i 

personlege tilhøve [...] Foreldreansvaret skal utøvast ut frå barnet sine interesser og behov” – 

det vil si med utgangspunkt i barnets beste. Foreldrene har i utgangspunktet rett til å oppdra 

sine barn uten innblanding fra andre også ifølge Den europeiske menneskerettighets-

konvensjonen artikkel 8 om respekt for privatliv og familieliv.16 Dette gjelder også i forhold 

til religion. Samtidig gjelder EMK alle mennesker under statenes jurisdiksjon, og tanke-, 

samvittighets- og religionsfriheten burde dermed gjelde barn så vel som voksne. Barns rett til 

religionsfrihet er videre stadfestet i artikkel 14 av FNs barnekonvensjonen som ble gjort til en 

del av norsk lov i 2003 (jf. note 9): 

States Parties shall respect the right of the child to freedom of thought, conscience 
and religion. 2. States Parties shall respect the rights and duties of the parents and, 
when applicable, legal guardians, to provide direction to the child in the exercise of 
his or her right in a manner consistent with the evolving capacities of the child. 

                                                 
15 ”Bestemmelsesretten i forhold til spørsmål knyttet til religion hører til det begrensede foreldreansvaret” 
(retningslinjer for fosterhjem kapittel 13.1). 
16 EMK artikkel 8: “Right to respect for private and family life 1. Everyone has the right to respect for his private 
and family life, his home and his correspondence. 2. There shall be no interference by a public authority with the 
exercise of this right except such as is in accordance with the law and is necessary in a democratic society in the 
interests of national security, public safety or the economic well-being of the country, for the prevention of 
disorder or crime, for the protection of health or morals, or for the protection of the rights and freedoms of 
others.”  
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Også her nevnes foreldrenes rett og plikt til å veilede barna sine i forhold til hvordan de skal 

utøve sin religionsfrihet i overensstemmelse med barnets utvikling og evner. Barne-

konvensjonen artikkel 12 gir også barnet rett til å si sin mening, og stadfester at dets syns-

punkter skal bli tatt hensyn til i saker som angår deres livssituasjon: 

States Parties shall assure to the child who is capable of forming his or her own 
views the right to express those views freely in all matters affecting the child, the 
views of the child being given due weight in accordance with the age and maturity 
of the child. 

Barnets rett til å si sin mening finner vi også i barneloven: 

Rett for barnet til å vere med på avgjerd Etter kvart som barnet blir i stand til å 
danne seg eigne synspunkt på det saka dreiar seg om, skal foreldra høyre kva barnet 
har å seie før dei tek avgjerd om personlege tilhøve for barnet. Dei skal leggje vekt 
på det barnet meiner alt etter kor gammalt og modent barnet er. Det same gjeld for 
andre som barnet bur hos eller som har med barnet å gjere. Når barnet er fylt 7 år, 
skal det få seie si meining før det vert teke avgjerd om personlege tilhøve for barnet, 
mellom anna i sak om kven av foreldra det skal bu hos. Når barnet er fylt 12 år skal 
det leggjast stor vekt på kva barnet meiner (barneloven § 31). 

Barneloven går dermed lenger enn barnekonvensjonen når det gjelder å slå fast barnets med-

bestemmelsesrett, og gir barnet rett til stadig større selvbestemmelse: ”Foreldra skal gje barnet 

stendig større sjølvråderett med alderen og fram til det er myndig” (barneloven § 33). Ved 

motstrid mellom ulike bestemmelser, skal som sagt Den europeiske menneskerettighets-

konvensjonen, barnekonvensjonen og de andre menneskerettskonvensjonene gå foran andre 

norske lover (menneskerettsloven § 3, jf. note 9). Norske myndigheter har altså ikke 

anledning til å begrense de friheter og rettigheter som er nedfelt i de internasjonale 

konvensjonene, men det er ingenting i veien for å utvide de forskjellige rettighetene. På 

samme måte som Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen inneholder barne-

konvensjonen en rekke andre rettigheter som kan sies å bygge opp under barns tanke-, 

samvittighets- og religionsfrihet. Dette er blant andre artikkel 15 om barns rett til 

organisasjonsfrihet og artikkel 16 om rett til privatliv. I øvrig norsk lovgivning anerkjennes 

imidlertid ikke barnets fulle religionsfrihet før ved fylte 15 år.17 Barnets rett til å si sin mening 

                                                 
17 Lov om trudomssamfunn og ymist anna § 3: ”Den som er over 15 år, kan melda seg inn i eller ut or 
trudomssamfunn.” § 6: ”Foreldre som ikkje båe høyrer til Den norske kyrkja, kan saman melde barnet sitt inn i 
eller ut or trudomssamfunn, så lenge barnet er under 15 år. Når berre ein av foreldra har foreldreansvaret, kan 
han eller ho taka slik avgjerd åleine. Har ingen foreldreansvaret for barnet, kan verja melda barnet inn i eller ut 
or trudomssamfunn. Når barnet er 12 år eller meir, skal det få seia si mening om innmelding eller utmelding, om 
det let seg gjera.” 
Lov om Den norske kirke av 7. juni 1996 (kirkeloven) § 3: ”[…] 2. Barn anses å høre inn under Den norske 
kirke fra fødselen såfremt en av foreldrene er medlem. Hvis en av foreldrene ikke er medlem av Den norske 
kirke, kan de melde fra til kirkebokføreren at barnet ikke skal anses å høre inn under denne. Blir foreldre som har 
foreldreansvaret sammen, begge medlemmer av Den norske kirke, skal også deres barn under 15 år anses å høre 
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framheves både i lov om trudomssamfunn og ymist anna og i kirkeloven. Spørsmålet er heller 

hvordan foreldrenes rett til å oppdra barnet står i forhold til barnets rett til medbestemmelse 

og til religionsfrihet. Problemet er at selv om norsk lov gir barnet en rekke materielle 

(konkrete) rettigheter, har barnet i denne sammenheng ingen prosessuelle rettigheter, altså 

muligheten til å få prøvd sine rettigheter i rettssystemet (Oppedal 2001:57f). Dermed har 

barnet ikke mulighet til å få avgjort om det er deres egen med- og selvbestemmelsesrett eller 

foreldrenes bestemmelsesrett som veier tyngst i den aktuelle situasjonen. 

Lucy Smith og Peter Lødrup argumenterer i sin bok Barn og foreldre for at alders-

grensen for religionsfrihet burde senkes til i hvert fall 12 år for bedre å stå i overensstemmelse 

med barnekonvensjonens artikkel 14 (Smith & Lødrup 2004:99). Dette er imidlertid ikke 

stedet for å gå videre inn i en diskusjon omkring slike mulige endringer. Målet har vært å vise 

de reglene som foreligger, og hvor komplekst spørsmålet om hvem som skal bestemme over 

fosterbarnets religiøse oppdragelse er allerede på det rent juridiske planet. Det blir ikke lettere 

når vi beveger oss bort fra jussen og over i den ”virkelige verden”. 

Når hverdagslivet overtar 

Jeg skal si mer om dette senere, men for å nyansere det bildet jussen tegner, mener jeg det 

allerede her er nødvendig å se kort på hvilke praktiske hensyn som virker inn på foster-

familiens håndtering av fosterbarnets religiøse oppdragelse. 

Fosterforeldrene er statens representanter ettersom de har påtatt seg ansvaret for den 

daglige omsorgen på vegne av barnevernet. Samtidig er de utvilsomt også privatpersoner. De 

er ikke bare på jobb og kan forholde seg profesjonelt til fosterbarnet som en klient. Foster-

familien er nettopp en familie, der alle medlemmer skal tas hensyn til. Her er ofte to foreldre 

som skal på jobb, og barn som skal i barnehagen og på skolen. Middagen skal serveres, beste-

mor skal besøkes, hunden skal luftes, og både barn og voksne skal realisere seg selv i ulike 

fritidsaktiviteter hver eneste dag. Den mye omtalte ”tidsklemma”, eller ”fritidsklemma” om 

man vil, gjør seg gjeldende i fosterhjem som overalt ellers. Det tar tid å følge opp et barn i 

utvikling. Dette gjelder enten man skal kjøre dem til fotballtrening eller søndagsskole, og om 

                                                                                                                                                         
inn under denne. Tilsvarende gjelder dersom en far eller mor som har foreldreansvaret alene, blir medlem av Den 
norske kirke. 3. Barn av foreldre som ikke er medlemmer av Den norske kirke, anses å høre inn under denne 
såfremt foreldrene melder fra om det til kirkebokføreren. 4. Melding etter nr 2 og 3 gis av foreldrene i fellesskap 
etter at barnet er født. Har en av foreldrene foreldreansvaret alene, gis meldingen av denne. Har ingen 
foreldreansvaret, kan melding gis av vergen. Retten for foreldre eller verge til å gi melding etter nr 2 og 3 
vedvarer til barnet fyller 15 år. Har barnet fylt 12 år, skal dets mening høres når det er anledning til det. […] 6. 
Den som er over 15 år, kan melde seg inn i eller ut av Den norske kirke.”  
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de trenger hjelp til å forstå matematikken eller Koranen. Det blir dessuten enda mer krevende 

den dagen barnets interesser og aktiviteter beveger seg utenfor foreldrenes kunnskapsområder. 

Men fosterfamilien er ikke helt som alle andre familier heller. De har et fosterbarn i 

huset, og fosterbarn er ofte mer krevende enn andre barn. For det første vil en plassering alltid 

innebære en psykisk krise for barnet, uansett hvor godt planlagt og forberedt atskillelsen fra 

foreldrene måtte være. Flyttingen gir barnet en form for sjokk, og med dette kan det følge en 

rekke reaksjoner som må bearbeides (Backe-Hansen 1984:57). I tillegg har fosterbarnet blitt 

utsatt for en mer eller mindre alvorlig grad av omsorgssvikt. En større andel fosterbarn vil 

være utsatt for følelsesmessige skader enn det som ellers er vanlig. Om fosterbarnet har slike 

skader, vil det i langt større grad enn andre barn være avhengig av ytre rammer og andre 

menneskers hjelp for å bygge opp en trygg og sunn selvforståelse (Brønserud & Dessau 

2001:72). Barnet kan for eksempel henge etter den utviklingen som det normalt skulle hatt 

etter sin alder. Seksåringen kan kanskje ikke snakke sammenhengende, og tiåringen er 

fremdeles ikke i stand til å kle på seg selv. Eller kanskje tvert imot, barnet har gjennom hele 

sitt liv måttet være den ansvarlige i familien, og har ikke fått erfare at andre mennesker er til å 

stole på eller at det går an å overlate matepakkesmøringen til de voksne. I slike situasjoner 

kan andre problemer for fosterbarnet synes mer presserende enn den religiøse oppdragelsen. 

Dertil kommer den praktiske organiseringen av samvær med den biologiske familien, møter 

med barnevern og hjelpeapparat, og øvrige oppgaver som tar av både fosterforeldrenes og 

fosterbarnets tid og krefter. 

Man kan med et etisk tilsnitt også spørre seg om hvem som bør bestemme over foster-

barnets religiøse oppdragelse. Her knyttes den ”virkelige verden” opp mot de juridiske 

bestemmelsene. Er det riktig at foreldre som har utsatt sine barn for omsorgssvikt fremdeles 

skal ha rett til å bestemme over dem? Er det sannsynlig at for eksempel tunge rusmisbrukere 

vil være i stand til å avgjøre hva som er til barnets beste? Eller at den som gjennom en årrekke 

har utsatt barnet for psykisk og fysisk mishandling i det hele tatt er interessert i barnets 

velbefinnende? Kan man pålegge noen å oppdra et barn på tvers av sine egne verdier og 

religiøse overbevisninger? Og hvem skulle ha rett til å bestemme dette? Hvem kan avgjøre 

hvilke individers menneskerettigheter som ikke trenger å respekteres? Hvem kan bedømme 

inderligheten i andres religiøse overbevisning? Eller hvilke deler av den som er legitime? 

Hvordan kan religiøse verdier måles opp mot hverandre? Når skal voksnes meninger om 

barnets religion veie tyngre enn barnets egne ønsker? 

En vurdering av disse spørsmålene skal ikke gjøres i denne oppgaven. Utgangspunktet 

er de lovene som finnes og som man skal forholde seg til, uavhengig av om de ”virker” eller 
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ikke. I så godt som alle fosterhjemsplasseringer sitter de biologiske foreldrene fremdeles med 

et begrenset foreldreansvar og dermed ”bestemmelsesretten i forhold til spørsmål knyttet til 

religion” (retningslinjer for fosterhjem kapittel 13.1). Målet med intervjuene jeg har gjort er å 

finne ut hvordan fosterforeldrene forholder seg til dette i praksis. Før vi ser nærmere på 

familiene, er det imidlertid på sin plass å si litt om materialet. 
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4. Noen ord om intervjumaterialet 

Etter å ha satt meg inn i regelverket omkring fosterhjem, foreldreansvar og religiøs 

oppdragelse, var det neste naturlige skrittet å se på hvordan man i praksis håndterer dette ved 

å snakke med fosterforeldrene selv. Å få kontakt med disse var imidlertid ikke gjort i en 

håndvending. For at prosjektet skulle kunne godkjennes av Personvernombudet for 

forskning,18 måtte barneverntjenesten kontakte mulige informanter på mine vegne. Etter brev 

og telefonkontakt med Barne-, ungdoms- og familieetaten, ble det klart at det var det enkelte 

barnevernskontor som måtte gi meg tillatelse til å snakke med ”sine” fosterforeldre. Jeg måtte 

gå via mer sentralt plasserte personer i barnevernet og videre til saksbehandlerne som igjen 

måtte kontakte sine respektive fosterfamilier. I noen tilfeller fikk jeg beskjed fra saks-

behandler om at en familie hadde sagt seg villig til å være med, og fikk oppgitt deres navn og 

telefonnummer, i andre tilfeller måtte jeg bare sitte og vente på telefoner som kanskje kom og 

kanskje ikke kom. Kombinert med ferieavvikling og barnevernansattes hasting mellom møter 

og kroniske mangel på tid, gjorde den møysommelige framgangsmåten at rekrutteringen av 

informanter tok svært lang tid. Fra den første aktive letingen etter informanter begynte hos 

barnevernet i mars 2005 til siste intervju ble gjort, gikk det nesten elleve måneder. 

Etter at kontakten med informantene var opprettet, gjorde vi avtale om intervju. Totalt 

er 13 fosterfamilier blitt intervjuet, representert ved mor (4) eller far (4) eller begge (5 

intervjuer). Dersom jeg har snakket med begge foreldrene, men vært i tvil om hvorvidt de i 

det store og hele var enige med hverandre, har jeg spurt direkte om dette. Der jeg bare har 

snakket med den ene parten, har jeg spurt om i hvor stor grad han eller hun føler seg på linje 

med sin partner, både når det gjelder tenkemåte og eventuell religiøs eller livssynsmessig 

praksis. 

I de fleste tilfellene dro jeg hjem til familiene, men i to tilfeller møttes vi på kafé i 

fosterfamiliens nærområde, og i to tilfeller på en av fosterforeldrenes arbeidsplass. Intervjuene 

varte mellom 45 minutter og to timer. Jeg hadde utarbeidet en spørreguide (se vedlegg I), men 

informantene har i stor grad fått snakke fritt. Dette har medført en viss variasjon i materialet; 

noen familier har gitt mer utfyllende opplysninger om seg selv enn andre. Langt de fleste 

informantene har likevel vært svært åpne, og uansett har alle spørsmålene i spørreguiden blitt 

                                                 
18 Med utgangspunkt i § 7-12 i personopplysningsforskriften er Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS 
utpekt som personvernombud av Universitetet i Oslo og over 100 andre forskningsinstitusjoner. Dette innebærer 
at meldeplikten til Datatilsynet ved behandling av personopplysninger erstattes av meldeplikt til 
Personvernombudet for forskning, og at det er sistnevnte som har ansvar for å vurdere om alle lover og 
forskrifter blir fulgt ved forskningsprosjekter. Se www.nsd.uib.no/personvern for mer utfyllende opplysninger. 
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besvart i hvert intervju – direkte eller indirekte – så fremt de har vært aktuelle i den gjeldende 

familien. Alle intervjuene ble tatt opp på bånd – to av dem av praktiske årsaker riktignok ikke 

i sin helhet, det ble da gjort notater i stedet. I etterkant av hvert intervju ble det så snart som 

mulig gjort anonymiserte transkripsjoner. 

At anonymiseringen ble gjort allerede i transkripsjonene er i tråd med pålegg fra 

Personvernombudet. I herværende tekst er opplysningene ytterligere ”tilslørt”. Det kunne 

kanskje vært interessant med en mer utfyllende og detaljert beskrivelse av den enkelte familie, 

både familieforholdene og deres verdisyn og handlinger knyttet til temaet oppdragelse og 

religion. Av personvernhensyn er det imidlertid nødvendig å kamuflere informantene. 

Anonymiteten må ivaretas både fordi det dreier seg om religiøse spørsmål som generelt 

regnes til de sensitive personopplysningene (personopplysningsloven § 2), og ikke minst fordi 

det dreier seg om nettopp fosterbarn og -familier. Alle personlige opplysninger er taushets-

belagt i forvaltningssaker om de ikke anonymiseres fullstendig (forvaltningsloven § 13 og § 

13a).19 Informantene er som fosterforeldre allerede satt inn i en nokså avgrenset sammenheng 

som gjør dem lett identifiserbare. Noen enkeltstående opplysninger som er kommet fram 

under intervjuene kan i seg selv være nok til å avdekke informantenes eller deres nærmestes 

identitet. De kan dermed ikke benyttes i det hele tatt. Mange andre opplysninger vil være 

avslørende om de ses i sammenheng med en beskrivelse av de enkelte familiene. Dette kan 

for eksempel dreie seg om bakgrunnsvariabler som utdannelse og yrke, noe som blant annet er 

interessant å sette i sammenheng med den enkeltes kunnskapsnivå og verdisyn. Det må under-

strekes at denne type vurderinger er gjort gjennom hele arbeidsprosessen selv om de ikke 

beskrives i teksten. Når forskjellige opplysninger generaliseres eller ikke oppgis her, blir 

leseren i større grad enn ellers prisgitt forfatterens slutninger, og får mindre anledning til å 

vurdere framstillingen kritisk og trekke egne konklusjoner. Dette er bare å beklage. 

Bruken av barneverntjenesten som mellomledd ved rekruttering av informantene er et 

annet punkt som krever noe nærmere omtale. Dette var nødvendig for å få godkjent prosjektet 

av Personvernombudet, og hadde både fordeler og ulemper. Den åpenbare fordelen var at 

barnevernet sitter med oversikt over fosterforeldrene, og dermed relativt uproblematisk kunne 

finne fram til mulige kandidater. Når familiens saksbehandler var den som presenterte 

prosjektet for fosterforeldrene, fikk det dessuten større legitimitet enn om en ukjent person 

hadde tatt kontakt. Dermed var det større sjanse for at de ville si ja til å la seg intervjue. Begge 

                                                 
19 Forvaltningslovens § 13d inneholder unntak fra taushetsplikt for opplysninger til bruk for forskning – det vil si 
at undertegnede kan få opplysninger som ikke er anonymiserte. § 13e pålegger forskeren taushetsplikt – hvilket 
gir meg plikt til å anonymisere opplysningene overfor alle andre. 
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disse elementene kan imidlertid også være problematiske. For det første ble jeg i stor grad 

prisgitt barnevernets oppfatning av hva slags informanter jeg var ute etter, og hvilke familier 

som passet inn i prosjektet. Noen ganger ble det avklart per telefon at en familie likevel ikke 

var interessant for mitt prosjekt. Andre ganger kom jeg til intervjuer og fikk konstatert at 

barnevernets oppfatning av fosterforeldrenes livssyn ikke stemte overens med deres egen 

presentasjon. I tillegg var det en risiko for at jeg bare ville bli presentert for fosterforeldre med 

positivt forhold til barnevernet og ”mønstergyldige” holdninger til andre religioner. Dette 

viste seg imidlertid å ikke være tilfelle, noe som vil komme fram under presentasjonen av 

familiene i kapittel 5. 

For det andre kan en sette spørsmålstegn ved hvor frivillig fosterforeldrene egentlig 

følte det var å delta når det var saksbehandleren som kom med forespørselen. Saks-

behandleren er en person de kjenner og kanskje av høflighetsgrunner finner det vanskelig å si 

nei til. Eller det kan være vanskelig å si nei fordi barnevernet er familiens oppdragsgiver, og 

saksbehandler dermed blir en autoritetsperson. Det var et par tilfeller hvor jeg allerede på 

telefonen fant ut at det egenlig ikke passet så godt for familien å bli intervjuet, det være seg av 

rent følelsesmessige eller praktiske årsaker. Disse ble ikke intervjuet. Imidlertid var det også 

noen tilfeller der jeg i etterkant satt igjen med en følelse av at informantene nok syntes de 

hadde strukket seg uforholdsmessig langt for at intervjuet skulle kunne gjennomføres. Til de 

det måtte gjelde: Jeg beklager at det ble slik. 

Som representant for akademia og den som skal sitte med stor teoretisk kunnskap på 

området samtalen gjelder, er det alltid en viss fare for at intervjueren kan oppfattes som en 

autoritetsperson av informantene. Dette vil i tilfelle kunne påvirke samtalens karakter og 

hvilke opplysninger som blir gitt. Jeg har ikke spurt informantene om hvordan de opplevde 

intervjusituasjonen, men det er flere grunner til at jeg ikke anser dette som problematisk i 

mine intervjuer. For det første er jeg yngre enn alle informantene, langt de fleste er gamle nok 

til at de kunne vært mine foreldre. For det andre har flertallet av dem høyere utdannelse selv, 

og mange har også jobber med lederansvar. For det tredje har jeg intervjuet dem om et 

område der det er deres egen praktiske erfaring som teller. All verdens teoretisk kunnskap kan 

ikke forberede en fullt ut på fosterhjemmets daglige utfordringer, og teori alene er ikke nok til 

å bli en god fosterforelder. 

Det er også andre faktorer som kan påvirke dataene. Et viktig spørsmål er hvorvidt 

informantene i det hele tatt er ærlige. Svaret på dette avhenger av en rekke forhold: Hva slags 

tema samtalen har, hvor personlig det er, om det eventuelt er tabubelagt, hvor reflektert 

informanten er på det aktuelle området, hvor stor tillit informanten får til intervjueren, hvilke 
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opplysninger informanten tror at intervjueren vil ha, hva som er politisk korrekt å mene, 

informantens selvbilde og følelsesliv, hvordan informanten ønsker å framstille seg selv… 

Oppregningen kan fortsette lenger, men det er ikke noe poeng i seg selv. I det store og hele 

har jeg ikke hatt noe annet valg enn å gå ut fra at informantene ikke lyver. En annen mulighet 

er at de ubevisst kan komme med feilinformasjon. Ettersom intervjuene mine dreier seg om 

private forhold og ikke suppleres med observasjon, har jeg ingen mulighet til å kontrollere 

faktaopplysninger. Mitt materiale gir dermed ikke grunnlag for å skille mellom hva som er 

faktiske hendelser og hva som er informantenes tolkninger av situasjonen. Jeg bruker likevel 

fosterforeldrenes uttalelser både som saksopplysninger og til en viss grad til å si noe om deres 

holdninger, for eksempel i forhold til religion.20

Det er først og fremst fosterforeldrenes egen framstilling som presenteres i kapittel 5. 

Jeg er oppmerksom på at hvilke data jeg velger å lete etter og hvordan jeg velger å videre-

formidle dem er styrt av min forståelseshorisont. Mitt perspektiv som religionshistoriestudent 

er selvsagt et ganske annet enn fosterforeldrenes. At informantene har fått fortelle så fritt som 

de har gjort, har likevel bidratt til å begrense min innflytelse. Diskusjonen om hvorvidt 

objektivitet er mulig turde imidlertid være så velkjent både innenfor faget og det videre 

akademia at jeg vil la være å si noe mer om det her, annet enn at jeg har gjort så godt jeg kan 

for å gi en balansert framstilling av intervjuene i kapittel 5. Noen steder i presentasjonene har 

det likevel falt naturlig å gi mine tolkninger av situasjonen, og endatil en og annen kritisk 

kommentar, men for det meste har jeg prøvd å utsette dette til det mer analytiske kapittel 6. 

Med mine 13 intervjuer har jeg gjort et kvalitativt, ikke et kvantitativt arbeid.21 Dette 

har fordeler, som blant annet at dybdeintervjuer gir langt mer utfyllende opplysninger enn 

eksempelvis spørreskjemaer ville gitt. Samtidig setter det også noen begrensninger. Ut fra 

mitt materiale er det ikke mulig å gi noen generelt representative svar på hvordan foster-

foreldre håndterer fosterbarns religiøse oppdragelse. Med et relativt lite antall intervjuer, har 

jeg bare eksempler på hvordan det er mulig å forholde seg til oppgaven. Heldigvis har jeg 

intervjuet fosterforeldre med svært forskjellig tilnærming, slik at tematikken belyses godt fra 

flere sider. 

 Jeg tok utgangspunkt i at jeg ville snakke med familier med fire forskjellige 

sammensetninger av livssyn, hhv. kristne og ikke-religiøse fosterforeldre med fosterbarn av 

muslimsk bakgrunn, fosterfamilier med kristne fosterforeldre og ikke-religiøse fosterbarn, og 
                                                 
20 Dette har med diskursanalyse å gjøre, men jeg har ikke foretatt en fullstendig slik analyse av 
intervjumaterialet, og kommer ikke å forholde meg til teorier omkring det. 
21 Det finnes ingen allmenn standard for hvordan kvalitative arbeider skal gjøres (Ryen 2002:18). Jeg kommer 
derfor ikke til å gå lenger inn i generelle metodiske betraktninger. 
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omvendt. Ved å sette opp slike nokså faste kategorier gav jeg barnevernet en pekepinn på 

hvem jeg ønsket å snakke med, og sørget dermed for å få en viss spredning på informantene. 

Det var lettest for barnevernet å finne fosterhjem med blanding av livssyn der fosterbarna 

hadde muslimsk bakgrunn. Jeg vil anta at dette henger sammen med at disse barna som oftest 

også har en eller annen form for utenlandsk bakgrunn. Dermed skiller de seg tydeligere ut for 

de sentralt plasserte saksbehandlerne, og ren statistikk tilsier at sjansen for at fosterforeldrene 

”matcher” deres livssyn er mindre (jf. kapittel 2). Kategoriseringen bidro sannsynligvis til at 

barnevernet la ned mer arbeid i å finne de siste familiene med kristen/ ikke-religiøs blanding 

enn de ellers ville gjort. 

Informantenes livssyn stemte ikke alltid overens med barnevernets oppfatning av det. 

Utvalget ble derfor fortløpende korrigert i forhold til de intervjuene som var unnagjort, med 

det å fylle alle kategoriene som mål. Som det vil komme fram gjennom presentasjonene 

nedenfor, viste kategoriene seg å ikke være helt gode for å beskrive familiene. Ettersom det 

ikke er fosterforeldrenes ulike livssyn i seg selv som er interessante for oppgaven, men 

hvordan fosterforeldrene forholder seg til det å oppdra fosterbarn med en annen religiøs 

bakgrunn, har disse kategoriene på mange måter utspilt sin rolle etter at utvalget var gjort, og 

jeg vil derfor ikke vise til dem videre i oppgaven. I kapittel 6 vil nye kategorier bli introdusert. 

  30 
 



”Hun kan jo bli muslim når hun blir stor” 

5. Familiene 

Noen generelle trekk 

Fosterforeldrene i ”mine” familier fordeler seg i alder fra 30-årene til 50-årene. De har 

tilsynelatende stabile parforhold, gode menneskelige ressurser og for det meste relativt god 

økonomi – informantene står altså godt til forskriftenes beskrivelse av hva slags fosterforeldre 

man ønsker å ha. Med sine til sammen 17 fosterbarn, 36 biologiske barn, et tjuetalls husdyr og 

flere ”storfamilier” i nærheten har de alle gitt meg inntrykk av det er både hjerterom og 

husrom å finne for den som trenger det. Langt de fleste fosterforeldrene har høyere 

utdannelse, og mange har jobber som krever lederkompetanse. Nesten alle er norske, i tre av 

fosterfamiliene er en av foreldrene fra et annet vestlig land. Alle er fosterforeldre på vegne av 

en av de større bykommunene i Norge, men mange bor utenfor kommunen, gjerne i mer 

landlige omgivelser.  

De fleste fosterforeldrene har egne barn. Noen av de biologiske barna er yngre, men de 

fleste av dem er eldre enn fosterbarna. Noen av familiene har flere fosterbarn. Her er bare 

forholdet til den yngste i hver familie omtalt. Fire av fosterbarna er i førskolealder, en i 

småskolen, fem i mellomtrinnet, en i ungdomsskolealder (under 15 år) og to er eldre enn 15 

år. 

Hvor lenge barna hadde vært i fosterhjemmet varierte, noen hadde vært der så kort som 

noen måneder, mens andre hadde vært der hele oppveksten. Langt de fleste hadde vært i det 

nåværende fosterhjemmet over ett år. 

Alle fosterbarna med muslimsk bakgrunn har biologiske familier fra land i Asia og 

Afrika. Noen av disse barna er født i Norge, andre har kommet hit sammen med familien. Ett 

av de ikke-muslimske fosterbarna har også utenlandsk bakgrunn. Jeg kommer imidlertid ikke 

til å ta opp betydningen av dette. 

De fleste fosterbarna har samvær med noen fra den biologiske familien, om enn i svært 

forskjellig omfang. Samværet kan være med mor eller far, eller begge, eventuelt andre 

familiemedlemmer. Som en del av anonymiseringen kaller jeg det konsekvent foreldrene i 

flertall eller den biologiske familien. Dette varieres mest av språklige hensyn, og sier ingen-

ting om når det bare er en forelder, begge foreldrene eller andre inkludert. 

Alle fosterbarna omtales i fortsettelsen som ”han” selv om fordelingen av gutter og 

jenter har vært omtrent halvparten av hver. 
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Av hensyn til anonymiseringen spesifiseres heller ikke forskjellene mellom ulike kristne 

retninger. ”Kirke” brukes som samlebetegnelse på de store kirkesamfunnene med en eller 

annen form for sentralstruktur. I de fleste tilfellene betyr det Den norske kirke, men det er i 

enkelte tilfeller Den Katolske Kirke, ortodokse kirker eller annet. Kirker skilles fra 

”karismatiske menigheter” som omfatter flere mindre og mer selvstendige menigheter. Til 

Human-Etisk Forbund finnes det ikke så mange alternativer, så medlemskap her angis. 

”Muslimer” eller ”muslimsk bakgrunn” brukes uten å skille mellom ulike retninger. Oftest vet 

heller ikke informantene noe om hvilken retning fosterbarnets biologiske familie tilhører, selv 

om man kan gjøre antagelser ut fra geografisk opprinnelse. 

Hvis ikke annet er spesifisert, går de ikke-religiøse familiene ikke noen gang i kirken 

for sin egen del. Alle deltar imidlertid i den kirkelige seremonien ved bryllup og begravelser 

osv. De ikke-religiøse familiene feirer også jul, men julen har ikke noe religiøst innhold for 

dem om ikke dette er angitt. 

Familien Alfa 

Familien Alfa beskriver seg selv som humanetikere, og har et fosterbarn i førskolealder med 

muslimsk bakgrunn. Alfa gir uttrykk for et tydelig ateistisk verdensbilde selv om en av 

foreldrene er medlem av en kirke. De er positivt innstilt til kirken – særlig for dens seremonier 

– og til religion i sin alminnelighet. Samtidig er de svært skeptiske til at religionene kan bli 

brukt til ”ekstremistiske” formål. Alfa mener dette er en klar misforståelse av verdisynet og 

budskapet i både kristendommen og islam som går på ”nestekjærlighet og medmenneskelig-

het”. Problemet med både Bibelen og Koranen er at ”man tolker [dem] slik man vil”. 

Interessen for religion er stor hos Alfa, men utelukkende på det historiske og politiske planet. 

De skiller mellom religion og kultur, herunder også kultur på nasjonalt plan og kultur innenfor 

bestemte grupper. En religion vil arte seg forskjellig avhengig av den stedlige kulturen. (Se 

mer om fosterforeldrenes forståelse av begrepet kultur i kapittel 8.) Familien Alfa er ikke 

særlig opptatt av eksistensielle spørsmål. De mener den enkelte selv må få velge sin tro, selv 

om de foreløpig må ”styre” fosterbarnet i retning av et positivt forhold til islam (og de 

biologiske foreldrenes kultur). 

Alfa er opptatt av å gi fosterbarnet en god selvfølelse, og mener et positivt bilde av bak-

grunnen hans – inkludert foreldrenes kultur og religion – er en essensiell del av dette. Alfa 

tviler på at foreldrene kan overbringe slik kunnskap ved jevnlige, men begrenset og svært 
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anstrengt samvær. Samtidig som Alfa ønsker å gi fosterbarnet kunnskap om bakgrunnen hans, 

må de skape en trygghet i ham ut fra sitt eget og hans nåværende ståsted, sier de. Det er 

mange oppgaver som må prioriteres først. Å snakke om fosterbarnets bakgrunn er også 

vanskelig fordi han har et svært negativt forhold til foreldrene og ”låser seg fullstendig” hvis 

noe som har med dem å gjøre blir bragt på bane. Alfa regner med at forholdet til foreldrenes 

kultur og religion vil bli preget av de samme følelsene om situasjonen ikke blir bedre. 

Utover levering til samvær har familien Alfa ingen kontakt med de biologiske 

foreldrene. Disse stiller mange krav, men kravene varierer gjerne fra gang til gang, og 

foreldrene har sjelden blitt fornøyd om Alfa har forsøkt å etterkomme deres ønsker, for 

eksempel i forhold til påkledning i forbindelse med samvær. Utenom samvær ser Alfa ingen 

grunn til å gi fosterbarnet spesielle regler. Familien spiser ikke svinekjøtt, men det gjorde de 

ikke før plasseringen heller. Dersom fosterbarnet senere skulle bli interessert i islam, vil de 

kunne ta ham med i moské og markere islamske høytider, men dette må diskuteres med 

barnevernet først og er foreløpig ikke aktuelt. Alfa mener også det er viktig å skille mellom 

barnas behov og de voksnes behov. Selv om Alfa for eksempel er skeptisk til KRL-under-

visningen, betyr ikke det at det nødvendigvis er det beste for barn å få delvis fritak. Alfa 

regner med at barnevernets holdning er at fosterbarnet skal være med på alt som skjer for å 

ikke skille seg ut, og er tilbøyelige til å være enig i at det er til det beste for ham. 

Fosterbarnet har sannsynligvis ikke noe bevisst forhold til det å være norsk eller ikke 

ennå, men han er blitt en del av familien, og det er viktig for ham. 

Familien Bravo 

Denne familien er medlemmer av en kirke og har et muslimsk fosterbarn over 15 år. Foster-

foreldrene er ikke troende, men vil heller ikke helt erklære seg som ateister. Å kalle dem 

agnostiske vil likevel være å tillegge dem et for bevisst forhold til spørsmålet om tro. De har 

en viss interesse for religion generelt og mye kunnskap om islam spesielt, men dette ligger 

mest på det praktiske, historiske og politiske planet. Eksistensielle spørsmål er ikke et sam-

taleemne i familien, og det er ikke noen særlig interesse for det. Tro anses ikke for å være 

viktig i forhold til egen eller fosterbarnets mentale velvære. Samtidig er Bravo åpne for at den 

enkelte må få velge sin egen vei, både i forhold til tro og eventuell institusjonell tilhørighet. 

De ser positive trekk både ved kristendommen og islam, men er skeptiske til de mer ortodokse 

tolkningene. Islam oppfattes som en noe kvinneundertrykkende religion. 
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De biologiske foreldrene er svært aktive og, etter Bravos oppfatning, nokså 

konservative muslimer, men har ikke stilt noen konkrete krav til fosterhjemmet, det være seg 

knyttet til religion eller andre ting. Familien Bravo samarbeider relativt godt med de 

biologiske foreldrene, og prøver å påvirke fosterbarnet i retning av foreldrenes tradisjoner. 

Dette ligger hovedsakelig på det praktiske planet, for eksempel ved å sette noen begrens-

ninger i forhold til påkledning og omgang med det motsatte kjønn uten oppsyn. På mitt 

hypotetiske spørsmål er Bravo likevel ikke spesielt interesserte i å etterkomme krav fra 

foreldrene om dette skulle dukke opp senere. De vil vise respekt, men samtidig ikke ”fire på 

egne prinsipper” eller vaner. Fosterbarnet er med og ”feirer jul på lik linje” med alle andre i 

familien. Bravo mener imidlertid det er viktig for fosterbarnets identitet å kjenne sin 

opprinnelse. Religion er en integrert del av dette, men Bravo vektlegger de kulturelle sidene 

av bakgrunnen framfor de religiøse. Samtidig ser de at fosterbarnet gradvis blir ”fornorsket” 

av å bo i et norsk hjem, og mener det er viktig å lære om norsk kultur og positivt å ha en 

dobbel kulturell tilhørighet. 

Fosterbarnet har gått i koranskole og går i moskeen sammen med den biologiske familie 

under relativt hyppige samvær. Han er litt opptatt av religiøse tekster og diskusjonsfora på 

internett, han har en Koran og bønneteppe på rommet sitt, og han forsøkte delvis å overholde 

siste ramadan. Imidlertid gjør han stadig færre tilpasninger i forhold til de biologiske 

foreldrene, og er ikke særlig bevisst på eller opptatt av rekkevidden av for eksempel 

matregler. Han bryr seg ikke lenger om hvorvidt kjøttet han spiser er halal. Riktignok spiser 

han ikke svinekjøtt, men samtidig glir seigmenn ned på høykant uten at han var klar over at 

gelatin også lages av svin. Da fosterforeldrene gjorde ham oppmerksom på dette, så han ingen 

grunn til å endre sine vaner. Han vet heller ikke når de muslimske høytidene kommer om han 

ikke blir fortalt det. Alt som har med hjemlandet å gjøre glorifiseres, men også på dette 

området er kunnskapene begrenset, og fosterforeldrene prøver å gjøre ham mer nyansert. 

Familien Charlie 

Familien Charlie har et ateistisk verdensbilde og har et fosterbarn i førskolealder av muslimsk 

bakgrunn. Charlie er medlem av Human-Etisk Forbund, men er ikke aktive der på noen måte. 

Kristendom og islam ses som to litt forskjellige ”sider av samme sak”, og fosterforeldrene er 

bevisst på at det finnes store variasjoner innenfor begge. De mener det er viktig å respektere 

andres livssyn, og den enkelte må selv få velge sin vei, men Charlie stiller seg heller 
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likegyldige til religion og har liten interesse for eksistensielle spørsmål i det hele tatt. De 

mener det er umulig for dem å oppdra fosterbarnet til å bli muslim, og ser det heller ikke som 

naturlig å skulle forsøke. ”Målet for plasseringen er at fosterbarnet skal bli en del av vår 

familie”, sier de. I forkant ble det også gjort klart for barnevernet at familien Charlie ikke ville 

forplikte seg til for store anstrengelser for å imøtekomme eventuelle krav. For eksempel er det 

vanskelig å få fatt i halalkjøtt i området, og de ønsker ikke å kle fosterbarnet i spesielle klær. 

Disse tingene viste seg siden å ”ikke være spesielt viktige” for de biologiske foreldrene, 

mener fosterforeldrene. 

Familien har liten kontakt med de biologiske foreldrene utover henting og bringing til 

svært begrenset samvær. I begynnelsen spurte Charlie foreldrene om de hadde noen ønsker i 

forhold til fosterhjemmet. Foreldrene var opptatt av at barnet ikke skulle spise svinekjøtt og at 

han skulle få feire Id – det var det hele. Familien Charlie spiser normalt ikke svinekjøtt og tar 

gjerne med egen mat til fosterbarnet om de skal bort. Han får heller ikke lov til å spise 

svinekjøtt når han ytrer ønske om å kunne spise det samme som familien for øvrig. Charlie 

understreker at det ikke betyr noe for dem personlig, men at de vil unngå å lage problemer for 

fosterbarnet i tilfelle han skulle komme til å fortelle det til foreldrene dersom han har spist 

svin. Familien hadde også tenkt at de skulle markere siste Id, men det ble ikke noe av da 

dagen plutselig var der. 

Charlie har få kunnskaper om islam, men har tenkt at de kanskje kan hjelpe fosterbarnet 

med å få kontakter i ”et muslimsk miljø” om han skulle ønske det siden. Utover det som har 

med språk å gjøre, er familien tilsynelatende mindre opptatt av fosterbarnets kulturelle bak-

grunn. Når de snakker om muslimske miljøer, er de heller ikke opptatt av hvilke land disse 

kommer fra. Foreløpig, mener Charlie, kan de uansett ikke gjøre annet enn å lære ham respekt 

for og gi ham et mest mulig positivt bilde av islam, slik at han ikke tar avstand fra det 

foreldrene står for. Religion er ikke et samtaleemne i familien; om noe er det kristendommen 

som blir bragt på bane fra fosterbarnets side i forbindelse med gudstjenester med barnehagen. 

Charlie gjør da fosterbarnet oppmerksom på at de ikke tror på Jesus, selv om mange andre i 

Norge gjør det, men at fosterbarnet står fritt til å tro hva han vil. De mener han skal fortsette å 

være med i kirken i forbindelse med barnehagearrangementene for ikke å bli utelatt og skille 

seg for mye ut. 

Fosterbarnet selv sier at han ikke vil være muslim. Dette oppfatter Charlie som å handle 

mest om å kunne spise det samme som de andre, og de mener fosterbarnet er for liten til å ha 

et eget livssyn. Han har liten tilknytning til den biologiske familien, og Charlie tror det blir 
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stadig viktigere for fosterbarnet å føle seg som en del av fosterfamilien og norsk. Dette mener 

de også er det riktige for ham. 

Familien Delta 

Også denne familien har et fosterbarn i førskolealder med muslimsk bakgrunn. Foster-

foreldrene Delta er medlem av hver sin kirke, men beskriver seg selv som humanetikere uten 

noe engasjert forhold til religion. Gud eller julenissen, det er bare ”eventyr” begge deler. De 

er heller ikke interessert i eksistensielle spørsmål, og det er mange vanskeligheter hos foster-

barnet som må prioriteres før religion, mener de. Delta ser islam som en religion på linje med 

alle andre. Selv om de ser den som ”noe mer kvinneundertrykkende” enn andre religioner, 

”[vet de] at kvinner [de] kjenner som er muslimer ikke nødvendigvis er enige i det”. Det er 

heller ikke slik at det er flere fundamentalistiske muslimer en det er fundamentalister i andre 

religioner, selv om det er lett å få inntrykk av det gjennom mediene. Fosterforeldrene mener 

det er begrenset hva som kan forventes av dem knyttet til fosterbarnets eventuelle religiøse 

utvikling utover å vise respekt for islam og den biologiske familiens kultur. De er 

oppmerksomme på at det kan være vanskelig, da de er kritiske til foreldrene, og at dette 

kanskje kan skinne gjennom til fosterbarnet selv om de forsøker å være positive i tanke og 

handling. 

Delta kan også gå i kirken ved brylluper etc., men de vil ikke gå i moské for å ta med 

fosterbarnet. I det daglige følger de kravet fra foreldrene om å ikke spise svinekjøtt, og de lar 

heller ikke fosterbarnet få noe valg her – foreløpig. Familien Delta har gode kunnskaper om 

de praktiske levereglene i islam og konsekvensene av dem, for eksempel inkluderer de også 

produkter med gelatin når de ikke lar fosterbarnet spise svin. Halalkjøtt holder de imidlertid 

ikke. Dels er dette vanskelig å få tak i i området, dels var dette et krav som kom fra de 

biologiske foreldrene først en tid etter plasseringen, og da mener fosterforeldrene at det ikke 

kan være så viktig for dem. Delta har fått barnevernets støtte i dette. Fosterbarnet har fått med 

seg spesielle klær som foreldrene vil at han skal bruke ved samvær. Delta respekterer dette, 

men mener at klærne er kulturelt betinget, ikke religiøst. De biologiske foreldrene ønsker også 

at Delta skal lese Koranen for barnet, og de har gitt noen instruksjoner om hvordan en skal gå 

fram. Familien Delta har planer om å gjøre dette etter hvert, og også å delta i markeringer av 

muslimske høytider sammen med muslimer de kjenner. De har ingen kontakt med den 

biologiske familien utover levering til begrenset, men jevnlig samvær. Hvis det finnes noen 
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form for organisert opplæring i islam i nærområdet, kan Delta godt se for seg å sende foster-

barnet dit etter hvert, men da helst for å skape en god identitetsfølelse hos ham der religion 

ses som en del av den biologiske familiens kultur. Hvorvidt de skal sende ham med på 

gudstjenester med barnehagen har de ikke bestemt seg for ennå, og de ”tenker at det er ting 

som må diskuteres med barnevernet først”. Delta mener fosterbarnet etter hvert må få 

bestemme mer selv, og at de biologiske foreldrene bør få mindre anledning til å sette grenser 

– for eksempel synes de han burde få lov å være med venner på søndagsskolen om han skulle 

ønske det. 

Fosterbarnet er svært interessert i alt som har med ham selv å gjøre. Dette inkluderer 

foreldrenes kultur og religion, men han har ingen interesse for religion i seg selv. Han er svært 

fornøyd med å skille seg litt ut, og har ingen ønsker om å være spesielt norsk. Samtidig er det 

viktig for ham å markere at han nå hører til i fosterfamilien. 

Familien Ekko 

En av foreldrene i denne familien er dels medlem av en kirke, men de kaller seg humanetikere 

og beskriver indirekte seg selv som ateister. Gud er noe ”overnaturlig” på linje med spøkelser, 

og Ekko tror ikke på noen av delene – ”men det kan jo også være at [de] har et annet syn om 

ti år”. Alle må få ta sine egne valg. Ekko er derfor forsiktige med å si for mye om hva de selv 

tror til fosterbarnet (nå i mellomtrinnet i grunnskolen). Dette kommer likevel fram indirekte, 

ved at de understreker hva de ikke tror på. De er ikke utpreget opptatt av eksistensielle 

spørsmål, men kan filosofere omkring slike temaer når det er aktuelt. Ekko har store kunn-

skaper om kristendommen, og ser at en del av det som står i Bibelen passer overens med deres 

livssyn – på samme måte som en del av det Human-Etisk Forbund står for. De synes 

imidlertid at noen av uttrykkene kristendommen får er ”noe forbannet tull”. Religiøs litteratur, 

for eksempel, kan ha en del ”tvilsomt innhold”, og det er ikke bra at en del religiøse ledere 

bruker ”indoktrinasjon” for å få sine tilhengere til å gjøre slik de vil. 

Familien Ekko har relativt omfattende kontakt med den biologiske familien, og 

forholdet har i den senere tid blitt bedre. Foreldrene stilte i utgangspunktet ingen krav til 

fosterhjemmet. Så skjedde imidlertid det at de ble ”frelst” og fikk sterk tilknytning til en 

karismatisk kristen menighet. Da begynte de å komme med en rekke krav knyttet til religiøs 

oppdragelse av barnet. Dette gjaldt blant annet bønn i ulike sammenhenger og at foster-

foreldrene skulle lese forskjellig religiøs litteratur for barnet. Fosterforeldrene ønsket ikke å ta 
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del i bønn eller samtaler av mer forkynnende art, og gav ”tydelig” beskjed til de biologiske 

foreldrene om at det måtte de selv ta seg av under samvær. Ekko fikk barnevernets støtte i at 

de selv måtte bestemme hvor grensene gikk for dem. Familien Ekko var imidlertid opptatt av 

at fosterbarnet skulle beholde et bånd til sine biologiske foreldre, og gikk med på å lese den 

barnelitteraturen foreldrene kom med. ”Voksen” religiøs litteratur med mer teoretisk innhold 

la de likevel til side. 

Etter en lengre periode snudde situasjonen igjen, og de biologiske foreldrene er tilsyne-

latende ikke troende lenger. I det minste stiller de ikke lenger noen krav til fosterhjemmet. 

Ekko mener at fosterbarnet i stor grad føler seg som en del av fosterfamilien, og selv om han 

har bånd til sin biologiske familie, er han ikke spesielt opptatt av den. Fosterforeldrene mener 

videre at de selv har hatt den sterkeste innflytelsen på barnet, både på det livssynsmessige og 

andre plan. Samtidig har han hatt relativt hyppig samvær med foreldrene, og i deres religiøse 

periode har de etterlatt sterke inntrykk hos barnet. Ekko mener at han noen ganger tror, selv 

om dette svinger en del. Fosterbarnet er tidvis opptatt av å forstå spørsmål knyttet til kristen-

dommen, for eksempel hvordan det var mulig for Jesus å oppstå fra de døde.  

Familien Foxtrot 

Familien Foxtrot er medlem av en kirke, og kan finne på å gå dit på julaften ”for å komme i 

skikkelig julemodus”. De har imidlertid ingen form for religiøs praksis i hjemmet, og vil ikke 

si at de er troende – selv om de noen ganger kan undre seg over om det finnes noe mer ”der 

ute”. Fosterforeldrene fikk i forkant beskjed om at fosterbarnets biologiske familie hadde til-

hørighet til en annen kirke enn Foxtrot selv, men ble fortalt at det ”ikke var noe å ta hensyn 

til” i den forbindelse. Familien Foxtrot føler de har god, om ikke omfattende, kontakt med 

fosterbarnets biologiske familie, men de har ikke fått noen krav derfra, det være seg i forhold 

til religion eller andre ting. Fosterforeldrene har snakket litt med fosterbarnet (i mellom-

trinnet) om de to forskjellige kirkene familiene tilhører i forbindelse med skolearbeid etc., og 

sitter igjen med inntrykk av at fosterbarnets familie aldri har vært noe spesielt praktiserende 

eller troende kristne. Hvorvidt den biologiske familien har fulgt kristne tradisjoner som dåp 

etc. vet de for eksempel ingenting om. Denne familien er likevel tatt med i arbeidet fordi jeg 

har fått opplyst fra en saksbehandler i barnevernet at den biologiske familie i forkant var 

veldig opptatt av at barnet skulle plasseres i et fosterhjem med samme kirketilhørighet som 

dem selv. 
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Familien Foxtrot leser i Bibelen fra tid til annen, og synes det er ”mye spennende som 

står der”. De som er mer eller mindre bokstavlige i sin tolkning, ”disse her som er veldig 

religiøse, fundamentalister”, ”sånne Dagfinn Høybråten-typer”, liker de imidlertid ikke. 

Foxtrot har heller ikke sans for formspråket i og organiseringen av den biologiske familiens 

kirke. ”Kirken har ikke alltid vært det beste for alle mennesker akkurat”, sier de. På tross av 

en viss undring over hvorvidt det finnes noe overmenneskelig, er de i det store og hele likevel 

generelt lite interesserte i både religion og dens praktiske konsekvenser, og i eksistensielle 

spørsmål. 

Familien Golf 

Familien Golf er erklærte ateister. De er medlemmer av Human-Etisk Forbund (HEF) og har 

dels vært ganske aktive der, for eksempel deltatt på lokallagets juletrefester, dratt på sommer-

leire, jobbet dugnad ved borgerlig konfirmasjon osv. De har også sunget HEFs varianter av 

tradisjonelle julesanger. Golf har gitt sine nærmeste ikke-religiøse begravelser, og mener det 

er viktig for menneskene å ha seremonier i livet selv om disse ikke får et religiøst innhold. 

Folk må få ta sine egne valg, og Golf synes det er helt i orden at andre er religiøse. De under-

streker at aktivitetene de har deltatt i i HEF ”ikke har vært antireligiøse” på noen måte. 

Samtidig kan de fort la seg provosere om religiøsiteten blir for påtrengende eller presenteres i 

for bastante former. 

Fosterbarnet (nå over 15 år) har vært med på alt som skjer i fosterfamilien. I tillegg har 

han også hatt hyppig og omfattende samvær med sin biologiske familie som er aktive 

medlemmer av en karismatisk kristen menighet. Her var han særlig i begynnelsen med på 

mange og lange møter. Golf var bekymret for dette, men understreker at bekymringen gjaldt 

den psykiske belastningen og ikke religiøs påvirkning. Fosterbarnet var svært ungt, møtene 

varte i flere timer og var preget av ekstatisk tungetale osv. Den biologiske familien var ikke 

spesielt begeistret for at Golf ønsket å blande seg inn i dette, men barnevernet var enig med 

Golf i at det kunne være uheldig for fosterbarnet å måtte delta på for mange møter, og mente 

han var for liten til å ha ”egne religiøse behov”. Samværet, og dermed møtedeltakelsen, ble 

derfor noe mer begrenset. 

For øvrig har fosterfamilien og den biologiske familien hele tiden hatt god kontakt og 

tett samarbeid. De har lagt vekt på å forsøke å forstå og respektere og ta hensyn til hverandre. 

Den biologiske familien har vært særlig fornøyd med at fosterfamilien i hvert fall ikke hører 
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til statskirken. Familien Golf understreker at når biologisk familie har fortalt om sin tro har 

det alltid vært på en åpen måte som det har falt dem lett å godta. De mener at ”ingen har vondt 

av å bli bedt litt for”, og synes det er hyggelig at biologisk familie tar dem med i sine bønner. 

Samtidig har begge parter vært tydelige overfor barnet om hva de selv tror og ikke tror. 

Fosterbarnet har kunnet ”plukke” fra begge familier når han har valgt hvordan han vil 

forholde seg til religion eller gjøre andre ting i livet. Han har tatt med seg flere trekk fra 

fosterfamilien, men Golf sier han hele tiden har vært meget lojal overfor sin biologiske 

familie. For eksempel valgte han i overensstemmelse med den biologiske familiens tradisjon å 

ha en alternativ markering rundt konfirmasjonstiden. Han har tatt avstand fra mye av formen i 

den biologiske familiens religiøsitet – og familien har akseptert dette – men Golf mener han 

sannsynligvis har beholdt en kristen tro. Fosterforeldrene mener forholdet til religion i det 

store og hele har vært uproblematisk for fosterbarnet, både fordi de to familiene har sam-

arbeidet så godt, men også fordi fosterbarnet aldri har vært av typen som ”graver seg ned i 

grublerier”. Golf er selv ikke interessert i å filosofere noe særlig rundt ”noe åndelige, for det 

tror [de] ikke på”. ”Det vi ikke kan måle nå, det kan vi måle om femti år eller noe sånt.” De 

tror nok det kunne vært annerledes om fosterbarnet hadde hatt en annen personlighet, og da 

måtte de tatt hensyn til det. 

Familien Juliet 

Denne familien har et muslimsk fosterbarn i mellomtrinnet i skolen. Fosterforeldrene Juliet er 

kristne og medlem av hver sin kirke, men forholder seg bare til den ene. De går til guds-

tjenester i perioder, men de voksne deltar ikke i andre aktiviteter i kirken. Egne barn er døpt i 

denne kirken og deltar i den organisert opplæringen der. Juliet er ikke spesielt opptatt av 

kirkens regler for hvordan man skal leve sitt liv. Hvilken kirke man går i og hvilken form 

gudstjenesten har er av underordnet betydning, men de har valgt den ene fordi det ”er mye 

koseligere” der, ”litt mer høytidsstemning og mer inkluderende for dem som går der”, og 

fordi ”den kirken og de verdiene passer oss å leve etter”. Juliet mener også at kristne og 

muslimer tror på den samme guden, og at begge religionene er bra. Det er ikke mulig å 

avgjøre hvilken av dem, om noen, som har mest rett i sitt valg av praksis, eller hvorvidt det er 

Gud eller menneskene som har gitt de levereglene som følger med religionene. Foster-

foreldrene har små kunnskaper om islam utover det fosterbarnet forteller dem. De synes det er 

trist at fosterbarnet har en oppfatning av at Gud er så sint, og at han går rundt og er redd for å 
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bli straffet dersom han skulle komme til å gjøre noe galt. Juliet ser at Gud kan oppfattes som 

”litt sinna” når en lese Bibelen også, men mener at ”det viktigste for Gud er at vi er snille med 

hverandre”. Familien Juliet har inntrykk av at islam er kvinneundertrykkende, selv om de ikke 

vet ”om muslimske kvinner føler seg så undertrykket som [de] anser dem for å være”. 

Familien Juliet ber aftenbønn og leser mye i barnebibel med barna. De mener foreldre 

har stor påvirkning på barna sine, og selv om det skal være fritt valg for barna om de vil være 

med i kirken osv., prøver Juliet å formidle sine verdier med hovedtyngde på det å bry seg om 

andre mennesker. Dette belegges ikke med hva Gud ønsker, men Juliet sier at troen deres på 

mange måter ”gjennomsyrer” hele livet deres. De har stor interesse for eksistensielle spørs-

mål, men dette får sjelden komme til uttrykk. 

Juliet har ingen kontakt med fosterbarnets biologiske familie. Fosterbarnet kommer fra 

et hjem med mye religiøs praksis, blant annet rutiner for bønn, moskébesøk og koranskole, 

men hans religiøse praksis er tilsynelatende svært begrenset nå når han bor i fosterhjemmet. 

Han har lært at bønn ikke kreves av ham før han fyller 15 år, men han har fått beskjed fra sine 

foreldre om å lese Koranen og å ikke spise svinekjøtt. Koranlesing blir det så vidt Juliet vet 

ingenting av, men fosterbarnet holder hardt på at han ikke skal spise svin. Juliet respekterer 

dette, men det virker ikke som de legger spesielt til rette for det. Verken fosterbarn eller -

foreldre er klar over at tilsetningsstoffer kan være basert på svin. Begge parter er klar over at 

familiens hunder er urene dyr etter islamske regler, men fosterbarnet går gjerne tur med dem. 

Fosterbarnet besøker ofte en muslimsk familie fra samme land som ham selv. Her får han 

”påfyll” av kulturelle og religiøse tradisjoner, og viser tydelig mer stolthet over sin bakgrunn 

når han kommer tilbake til fosterhjemmet. Dette synes Juliet er veldig positivt, bakgrunnen er 

viktig å ivareta. ”Hvis man skal trekke det til religion, så tenker jeg at han har blitt revet bort 

fra en plattform han stod på [da han ble tatt ut av familien], og så har han ikke fått noe igjen. 

Men han hadde jo ritualer og vaner hos slektningen. De ba, og hadde ramadan, og moskeen 

sin, og koranundervisning og alt mulig. Og alt dette ble han revet bort fra, og det ble ikke 

erstattet. Og jeg tenker at det hadde vært en ramme rundt ham som hadde vært viktig å få 

beholde når alt annet raste sammen. Han har nok mistet mye av verdigrunnlaget sitt.” 

Familien får imidlertid ingen støtte fra barnevernet i forsøkene på å hjelpe fosterbarnet på 

dette området, noe Juliet synes er ”mangel på respekt”, ”sneversynt” og ”arrogant”. 

Familien Juliet kan gjerne snakke med fosterbarnet om sin egen tro og om andre 

religioner, dersom han bringer det på bane. Likevel er de noe forsiktige, fordi de ”skal ikke 

drive noen omvendelse” av fosterbarnet. Det er også snakk om at han kanskje skal tilbake til 

hjemlandet, og Juliet mener dette vil bli vanskelig for ham dersom han er for påvirket av deres 
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tankesett. Fosterbarnet kan også diskutere sin tro med Juliet, men viser en aktiv motstand mot 

kristendommen. Dette kommer blant annet til syne i at han nekter å gå i kirken – også når de 

er invitert i barnedåp – og forlater rommet når Juliet leser i Bibelen for barna. Han har heller 

ikke særlig sterk tilknytning til fosterfamilien. 

Familien Kilo 

Denne familien har et fosterbarn med muslimsk bakgrunn. Kilo kaller seg agnostikere, men 

har relativt omfattende kontakt med en kirke som de også er medlemmer av. De var tidligere 

aktive der, men sluttet med det fordi de mislikte hvordan enkeltpersoner fikk for stor makt i 

miljøet. Dette er de svært skeptiske til, enten det gjelder kristne eller muslimer, og mener 

religion kan bli ”farlig” om den misbrukes til maktutøvelse. For øvrig er de positivt innstilt til 

religion. Det er ikke ”religionen i seg selv som er farlig, det er menneskene som utøver den”. 

Kristendommen og islam har ganske like og veldig bra verdier, mener Kilo. De understreker 

at folk gjerne må ha et religiøst livssyn, men at dette må kombineres med respekt og toleranse 

for andres meninger. Kilo er interesserte i religionens politiske sider, men lite i eksistensielle 

spørsmål. Familien går i kirken på julaften og også fra tid til annen ellers i året. Både et 

biologisk barn og fosterbarn går dessuten i kristen barnehage. Fosterbarnet er også med i 

kirken om familien går dit. De mener det er naturlig i og med at han ”skal være en del av 

familien”. Familien Kilo forsøker å vise respekt for de biologiske foreldrene, men mener det 

er grenser hvor mye av sitt familieliv de kan ofre for å tilfredsstille dem. Samtidig hadde de 

på forhånd sett for seg at de skulle ”gjøre mer ut av” å lære fosterbarnet om foreldrenes kultur 

enn de faktisk har fått til. Fosterforeldrene har noe kunnskap om islam og den biologiske 

families opprinnelseskultur, men har ikke satt seg så mye inn i det som de føler at de burde ha 

gjort. Kilo har ikke noe samarbeid med foreldrene, mye på grunn av språkproblemer. 

De biologiske foreldrene har stilt krav blant annet om at barnet ikke skal spise svine-

kjøtt, og dette etterkommer familien Kilo for at foreldrene ikke skal se barnet sitt som urent. 

Foreldrene ønsker også at barnet skal ha på seg klær fra dem ved deres jevnlige, men 

begrensede samvær. Dette nekter imidlertid barnet. Han har et svært negativt forhold til 

foreldrene og alt som kan assosieres med dem, kulturelle trekk spesielt, og ønsker heller ikke 

å snakke om dette. Familien Kilo mener det vil være ”åndelig pisking” og direkte skadelig for 

barnet om de skal forsøke å ”presse på ham” kulturell eller religiøs praksis. Først må han ”få 

komme til ro” i fosterhjemmet, en prosess som gjerne kan ta flere år. Etter hvert som han blir 
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eldre og har større forståelse for hva det innebærer, kan han ”velge om han vil være aktiv 

muslim eller vil si at ’ok, greit at jeg er muslim, men that’s it’”. Det må være fosterbarnets 

eget valg. Da må også de biologiske foreldrenes meninger vike plass for barnets egne – selv 

om Kilo mener det er viktig at fosterbarnet utvikler et godt forhold til foreldrene sine. 

Dessuten har den viktigste delen av kulturen mer med indre tilhørighet enn ytre trekk å gjøre, 

mener Kilo. Det er lett å overdrive betydningen av språk og kultur, og det å ikke kjenne sin 

opprinnelse går ikke utover den mentale helsen, sier Kilo. ”Ofte blander man kultur og 

religion”, mener de. Man tror gjerne at et trekk er religiøst, men så er det kulturelt. Et trekk 

som er ”genuint religiøst” må i større grad respektere enn et som er kulturelt. 

Fosterbarnet synes det er viktig å framheve at han er norsk selv om de biologiske 

foreldrene ikke er det. Kilo mener også han er opptatt av å være en del av fosterfamilien. 

Familien Lima 

Familien Lima er aktive medlemmer av en karismatisk kristen menighet. De ber og leser 

Bibelen sammen hjemme, har bibelgruppe og deltar også i en rekke sosiale aktiviteter i 

menigheten. De tror at Bibelen er Guds ord og må tolkes bokstavlig. ”Man kan egentlig ikke 

diskutere Guds ord så veldig mye”, for Guds ord er sannheten. Det går an å ha forskjellig syn 

på ting, og det må respekteres, men Lima ønsker ikke å diskutere dette. De er heller ikke 

veldig interessert i eksistensielle spørsmål – fordi det hos dem ikke finnes tvil om at Gud 

eksisterer. Familien tror at det går an å komme til Helvete, men samtidig ønsker de å fram-

heve at Gud er god og elsker menneskene. Andre religioner og kristne retninger har i stor grad 

feiltolket dette, og trodd at ”det er menneskene som må tilfredsstille Gud”, sier Lima. De 

forstår ikke at Gud ”strekker ut en hånd til menneskene”, men ”lager sine egne regler, som 

ikke stemmer med Guds ord”. Gud svarer også på bønn, og Lima mener det hjelper å be for 

sine kjære. Bibelen har en ”fin moral” som man bør prøve å leve etter for å få et så godt liv 

som mulig, men vi gjør alle feil, og så får vi ”bare prøve å lære av dem”. 

Fosterbarnets biologiske familie er ikke religiøs, men har ikke på noen måte vært 

negativt innstilt til familien Limas tro. Fosterforeldrene har på sin side alltid vært åpne om 

hva de tror, og ser det som en selvfølge at fosterbarnet (i småskolealder) skal være med på 

alle aktiviteter i familien – vel og merke så lenge han ønsker det selv. Det går ikke an å ha ”a 

og b medlem i en familie”, sier de, og fosterbarn har ofte et spesielt stort behov for å føle til-

hørighet et sted. Lima tror fosterbarnet føler seg som en del av deres familie. Samtidig legger 
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de vekt på å ha et godt forhold til biologisk familie. Foreldrene er tross alt fosterbarnets 

foreldre, og vil alltid være det – selv om Lima mener det noen ganger hadde vært lettere både 

for dem og fosterbarnet om de ikke hadde behøvd å forholde seg til den biologiske familien. 

Fosterbarnet gav i utgangspunktet uttrykk for at han ikke var kristen, men Lima 

oppfattet dette hovedsakelig som en måte å be om oppmerksomhet på. I begynnelsen, inntil 

det var ”klarert” med de biologiske foreldrene, var fosterforeldrene noe tilbakeholdne med å 

snakke for mye med fosterbarnet om sin tro, men foreldrene viste seg å synes det var greit. I 

ettertid er det fosterbarnet selv som i stor grad har tatt initiativ og etterlyst for eksempel bønn 

med mer. Lima mener at fosterbarnet nok er troende. 

Familien Mike 

Familien Mike er aktive kristne. Begge fosterforeldrene er ansatt i kirken de tilhører, og det er 

mange aktiviteter både i kirken og i hjemmet. De går også i andre kirkesamfunn, og er ikke så 

veldig opptatt av formen på gudstjenesten. Mike mener foreldre generelt har et ”ansvar for å 

holde dialog med barna sine og undervise dem” og ”øve barna opp i kritisk tenkning og gi 

dem noen holdninger” så de ikke uten videre aksepterer alle påvirkninger utenfra. ”Foreldre 

vil alltid ha innflytelse på en eller annen måte” på barnas valg av tro. Deres egne barn har hele 

tiden fått mye opplæring i alle sider ved kristendommen, det være seg gjennom søndagsskole 

og konfirmasjonsundervisning, eller bibelstudier hjemme sammen med mor og far. Mike 

mener at Bibelen gir gode rettesnorer for hvordan man skal leve sitt liv, og sier at ”rett tro 

kommer til uttrykk” nettopp ”gjennom rett liv”. Dette betyr ikke at man er feilfri, men at man 

gjør så godt man kan. Bibelen må også tolkes med en viss grad av skjønn. Dette mener Mike 

”alle reflekterte mennesker” burde kunne enes om. Familien har en viss interesse for 

eksistensielle spørsmål, men mener kristentro av i dag konsentrerer seg mer om livet her og 

nå enn om hva som skjer etter døden. Guds ”nåde og omsorg” for menneskene er viktig, og 

”mange mennesker har fått veldig stor hjelp i et gudsforhold”. Samtidig er Mike tydelige på at 

det vil komme en dom i det hinsidige, og ”de som har valgt å ikke tro vil gå fortapt”. Dåp er 

ikke avgjørende i denne sammenheng, det er ”ditt daglige forhold til Gud”, og det ”å velge å 

følge Jesus” som teller. 

Fosterbarnets biologiske familie er ikke troende, og har stilt seg svært avvisende til 

Mikes forslag om at Gud kunne være relevant for deres liv. Samtidig har de uttrykt ønske om 

at barnet (nå i ungdomsskolealder) skal bo i et kristent hjem. Mike mener dette hovedsakelig 
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bunner i et ønske om å finne et hjem som har ”faste rammer og ordnede forhold”. Utover 

dette har de biologiske foreldrene ikke stilt noen krav til fosterhjemmet knyttet til religion. De 

to familiene har liten kontakt utover organisering av samvær. 

Fosterbarnet selv har blitt kristen etter at han kom til Mike. Fosterforeldrene under-

streker at de av respekt for de biologiske foreldrene prøver å påvirke ham minst mulig. De har 

også gjort det veldig tydelig for ham at det er helt frivillig å delta i de aktivitetene som er 

knyttet til kirke og kristentro. Fosterbarnet har likevel valgt å være med på mye av det, og 

deltar også i ungdomsaktiviteter i en annen kirke. Mike framholder at han ikke kan unngå å 

bli påvirket av deres livsførsel og tenkemåter. De ser at fosterbarnet ”dras mellom sine to 

familier”, og snakker lite om forskjellene mellom deres eget og de biologiske foreldrenes 

livssyn for å ikke forsterke lojalitetskonflikten som allerede er der. Fosterbarnet er ikke døpt, 

og dette har heller ikke vært tatt opp som et tema fra verken hans eller Mikes side. Foster-

foreldrene godtar uten videre at det er de biologiske foreldrene som kan og skal avgjøre dette 

spørsmålet om det kommer før barnet blir femten år. 

Familiene Hotell og India 

Disse to familiene har mange fellestrekk, både i hvordan de beskriver sin religiøsitet og i 

hvordan de forholder seg til fosterbarnet. I tillegg har de støtt på komplikasjoner som skiller 

dem fra de øvrige familiene, nemlig at begge fosterbarna av ikke-kristen bakgrunn har uttrykt 

sterkt ønske om å bli døpt. Hvordan disse sakene er blitt behandlet av de respektive biologiske 

familier, fosterfamilier og barnevern illustrerer flere av problemstillingene ved fosterhjems-

plasseringer på tvers av livssyn. I grove trekk er situasjonen i de to familiene den samme, men 

samtidig belyser de litt ulike sider ved problemet. For at leseren lettere skal få oversikt over 

dette, velger jeg å presentre dem samlet. 

Begge fosterfamiliene regner seg som kristne. De tilhører hver sin kirke, men mener det 

ikke spiller så stor rolle hvilken kirke man går i, de handler mest om å kunne føle seg hjemme 

der man går. Familiene går til gudstjenester med ujevne mellomrom, og deltar også i andre 

religiøse og sosiale aktiviteter i kirken. De tror at Bibelen formidler Guds budskap, men har et 

ganske åpent forhold til den. De føler seg frie til å tolke og velge bort de delene de opplever 

som upassende i en moderne verden. Ingen av dem føler seg forpliktet av sin tro til å være 

spesielt moralske eller å følge bestemte leveregler, uten at noen av dem kan sies å være 

normløse familier på noen måte. Begge tror på et liv etter døden. De har ingen klare fore-
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stillinger om hva som venter dem der, men de tror det vil være noe fint. Gud vil ikke for-

dømme noen og sende dem til et helvete på grunn av mangler i tro eller gjerninger, mener de. 

Tro er ”noe en har for å få støtte” i livet, kristendommen er ”noe godt i hverdagen” og en 

”trygghet”. Familiene kan snakke om Gud og tro når det passer sånn, om enn på litt forskjellig 

måte. Den ene familien er mer filosofisk anlagt og har et mer abstrahert forhold til Gud og 

trosspørsmål. I høytidene faller det naturlig å lese Bibelen når familien er samlet. Tidvis kan 

de også be sammen, selv om dette som oftest har vært aftenbønn med barna. 

Fosterbarna (begge nå i mellomtrinnet i skolen) har hhv. ikke-religiøs bakgrunn og 

muslimsk. Her, som i flere av familiene beskrevet ovenfor, er dette imidlertid ikke så entydig 

som det kan høres ut. Fosterforeldrene India mener at de ”muslimske” foreldrene har tatt 

tydelig avstand fra islam i sin levemåte, og de tror ikke fosterbarnet hadde noe som helst 

forhold til islam da han kom til dem. De ”ikke-religiøse” foreldrene gir inntrykk av å være 

generelt lite interesserte i tro og har tidligere – før plasseringen hos familien Hotell – godtatt 

at barnet har gått i privat kristen skole. Dette fosterbarnet viste en tydelig kristen tro da han 

kom til fosterhjemmet. 

Fosterfamiliene vektlegger begge at fosterbarna skal være en del av familien på linje 

med de andre barna. Det vil ikke være sunt for noen om familien skal legge til side sine 

egentlige liv, mener de. Poenget med et fosterhjem er jo nettopp å gi barna en mest mulig 

normal tilværelse. Dette innebærer at fosterbarna deltar i alle aktiviteter som skjer, det være 

seg hytteturer, trim, matlaging eller kirkegang. Samtidig framhever begge fosterfamiliene at 

alle må ta sine egne valg og respekteres for det. Hvis fosterbarna ikke vil være med i kirken 

en gang, så blir de hjemme. Familien India mener også det må være mulig for fosterbarnet å 

velge å bli muslim om han skulle ønske dette senere. Barnet har imidlertid ingen interesse av 

å forholde seg til islam per i dag. Fosterforeldrene har også lite kunnskap om emnet, og 

presser ikke på. De mener ellers at den biologiske families opprinnelseskultur og språk er 

viktigere å formidle enn islam, selv om de foreløpig ikke har tatt de helt store skrittene for å få 

til dette. 

Det ene fosterbarnet var som nevnt kristen da han kom til fosterhjemmet, mens det 

andre er blitt troende etter hvert. Begge har uttrykt sterke ønsker om å bli døpt, men ingen av 

dem får lov. Fosterforeldrene synes dette er både uheldig, trist og provoserende. De karakter-

iserer barna som gjennomtenkte og modne for alderen, og synes det er uhørt at de ikke skal få 

lov til å gjøre noe som betyr så mye for dem. Begge familiene framhever at dåp etter deres tro 

ikke er et pålegg fra Gud, men en av flere hjelpemidler menneskene har fått for å kunne 

konkretisere troen. Det er hensynet til barnas ønsker og mentale behov som gjør at dåps-
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spørsmålet opptar fosterforeldrene så sterkt, ikke bekymringer for et liv etter døden eller 

lignende. 

Familien Hotell opplever situasjonen som styrt av personlige motforestillinger hos de 

aktuelle barnevernsansatte. Fosterforeldrene henvendte seg i første omgang til sin saks-

behandler da spørsmålet om dåp kom opp, og fikk beskjed om at de ikke kunne gjøre noe uten 

de biologiske foreldrenes samtykke. Dette er, som vi tidligere har sett, i overensstemmelse 

med retningslinjene for fosterhjem22. Barnevernet kan ikke gi videre til fosterforeldrene en 

myndighet de ikke har (Ofstad & Skar 2004:143). Formelt sett er dette altså riktig. Foster-

foreldrene opplever imidlertid at situasjonen er mer komplisert enn som så. I alle andre sam-

menhenger har saksbehandler etter Hotells oppfatning vært flink til å benytte regelverket til 

barnets beste. Om nødvendig har man for eksempel bearbeidet de biologiske foreldrene for å 

få det slik barnevernet og fosterforeldrene ønsker. I denne saken mener Hotell at barnevernet 

derimot tok opp spørsmålet om dåp på en slik måte og på et slikt tidspunkt at de var mer eller 

mindre nødt til å få nei fra foreldrene. Fosterforeldrene var selv til stede da det skjedde, og 

sier at hvis de hadde visst hvordan det kom til å bli gjort, hadde de heller snakket med de 

biologiske foreldrene direkte. Da kunne de bedre forklart barnets situasjon og fått foreldrene 

til å tenke gjennom saken istedenfor å avfeie spørsmålet som uinteressant. Hotell føler seg i 

ettertid mistenkeliggjort av barnevernet og er ytterst forsiktige med å ”servere noe særlig 

troslære” til barnet. De vil likevel fortsette å ta barnet med i kirken, og misliker barnevernet 

dette, får de heller omplassere barnet, sier familien.  

Hos familien India er situasjonen minst like kompleks. Her er det ikke lenger noen som 

har foreldreansvaret, og barnevernet har konsekvent sagt nei til at barnet får døpes. Dette har 

de gjort med henvisning til barnets forhold til sin øvrige biologiske familie. Den biologiske 

familien har uttrykt at de overhode ikke liker tanken på dåp, og at barnet uansett er for ungt til 

å ta en slik avgjørelse selv. Biologisk familie har imidlertid ingen juridiske rettigheter i 

forhold til barnet, og fosterforeldrene – og barnet selv – synes det er svært urettferdig at de 

skal kunne ha så stor innflytelse på situasjonen. Etter hvert har India funnet ut at ettersom en 

av dem er oppnevnt som verge for fosterbarnet og ingen har foreldreansvaret, er det de og 

ikke barnevernet som burde ha lov å bestemme i denne saken. Dette begrunner de i verge-

målsloven § 39 første ledd: ”Har ingen foreldreansvaret for den mindreårige, er det vergen 

                                                 
22 ”Bestemmelsesretten i forhold til spørsmål knyttet til religion hører til det begrensede foreldreansvaret. Dette 
medfører at beslutninger om gjennomføring av kirkelige handlinger som f.eks. dåp og konfirmasjon, hører under 
foreldreansvaret” retningslinjer for fosterhjem kapittel 13.1. 
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som tar avgjørelser om hans underhold, oppfostring og opplæring.” Barnevernet vil likevel 

ikke gi dem rett i dette.23

India snakker mye med fosterbarnet om hva de tror, og de presenterer delvis dette som 

den riktige løsningen. For eksempel hadde barnet hørt ved en gudstjeneste at det er gjennom 

dåpen man blir Guds barn. Ettersom han ikke er døpt, var han lei seg for at han ikke Guds var 

barn. Dette stemmer ikke overens med fosterforeldrenes tro, og de har fortalt ham at han tok 

feil – noe som var til god trøst, men likevel ikke gjorde ønsket om å bli døpt mindre hos 

barnet. 

                                                 
23 En annen lovparagraf som er relevant, men som familien India ikke nevner, er lov om trudomssamfunn og 
ymist anna § 6, 3. ledd: ”Har ingen foreldreansvaret for barnet, kan verja melda barnet inn i eller ut or 
trudomssamfunn.” Dette stadfestes også i kirkelovens § 3, jf. note 17. Med forbehold om at jeg ikke vet hvilke 
øvrige regler som spiller inn, kan det likevel se ut til at det er India som har loven på sin side. 
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6. Hvordan håndteres den religiøse oppdragelsen av 
fosterbarn? 

Selv om inndelingen av informantene etter antatte livssynsmessige forhold forekom meg som 

et naturlig utgangspunkt ved valget av informanter, er tiden nå kommet for å kategorisere 

familiene på grunnlag av de funnene som faktisk er gjort i forhold til den overordnede 

problemstillingen om hvordan fosterforeldre håndterer den religiøse oppdragelsen av barn 

med bakgrunn i et annet livssyn enn deres eget. I lys av dette kan familiene ”mine” deles i tre 

grupper. Noe uhøytidelig har jeg valgt å kalle dem hhv. de uforpliktede, framtidsoptimistene 

og balansekunstnerne. I dette kapittelet vil jeg også se på hvem som i praksis bestemmer over 

den religiøse oppdragelsen i mine informantfamilier og i noen grad vurdere dette forhold til 

de formelle reglene. 

De uforpliktede 

I denne kategorien plasserer jeg familiene Foxtrot, Hotell, India, Lima og Mike. I grove trekk 

kan man si at fosterforeldrene i denne gruppen ikke føler seg særlig forpliktet til å ta hensyn 

til de biologiske familienes livssyn. Dette er en generalisering som kanskje ikke alle 

informantene vil være enig i, og det må understrekes at selv om jeg her plasserer dem i 

samme gruppe, er omstendighetene i de respektive familiene ganske forskjellige.  

De biologiske foreldrene til fosterbarnet hos familien Foxtrot uttrykte i forkant et sterkt 

ønske om at barnet skulle plasseres i et hjem med tilhørighet til samme kirke som dem selv. 

Fosterforeldrene har imidlertid fått beskjed av barnevernet om at det ikke var noe å ta hensyn 

til når det gjaldt religion. Foxtrot tror ikke fosterbarnet eller hans familie er religiøse, og de er 

selv ikke aktive i tilknytning til religion. Hele spørsmålet om religiøs oppdragelse oppleves 

dermed som irrelevant for denne familien. 

 Hotell, India, Lima og Mike er alle kristne. Av fosterbarna deres, hvorav alle har ikke-

kristne biologiske familier, var to sannsynligvis kristne ved plasseringens begynnelse og to er 

blitt det etter hvert. Lima og Mike uttrykker at det er viktig å ha respekt for de biologiske 

foreldrenes ønsker, og at de bevisst ikke driver noen ”misjonsvirksomhet” overfor foster-

barnet. Likevel tar de med seg fosterbarna på aktiviteter i hhv. menighet og kirke. Foster-

foreldrene mener det er barnets valg om han vil være med på disse aktivitetene. Lima har 

”klarert” med de biologiske foreldrene at fosterbarnet er med på deres aktiviteter, og Mike 
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framhever at de ikke-religiøse foreldrene ønsket et kristent fosterhjem for barnet. Barnevernet 

har ikke sagt noe direkte om hvordan Lima og Mike skal forholde seg på dette området, og 

begge familiene mener barnevernet implisitt har godkjent at barna er med på religiøse 

aktiviteter ved at de har valgt nettopp Lima og Mike som plasseringssted. De føler seg dermed 

relativt fristilt til å gjøre som de vil. 

Mer begrenset føler fosterforeldrene Hotell og India seg. Begge har, som vi har sett, fått 

tydelige føringer fra barnevernet på hvordan de skal forholde seg til spørsmålet om dåp. 

Familien India uttrykker at det er viktig at fosterbarnet får beholde noen bånd til den 

biologiske familien, men ser ikke religion som en vesentlig del av dette. India mener at etter-

som den biologiske familien ikke har noen juridiske rettigheter i forhold til barnet, burde 

heller ikke hensynet til dem være avgjørende for barnevernets beslutninger. Barnets ønske 

burde veie tyngre, synes fosterforeldrene, og tar ham med på alle religiøse aktiviteter. Det gjør 

også familien Hotell, og uttrykker direkte at de ikke ønsker å ta særlig hensyn til de biologiske 

foreldrene. De forholder seg til de instrukser de har fått om dåp, men sier at dersom barnet 

ikke skal være med i kirken osv., må barnevernet heller omplassere ham. Hotell og India 

oppfatter i likhet med Lima og Mike plasseringen i seg selv som en godkjennelse av deres 

religiøse aktiviteter. Alle de fire sistnevnte familiene framholder at fosterbarna må inkluderes 

i fosterfamilien som et ”fullverdig medlem”, og at det dermed er naturlig at de er med på alt 

som skjer. 

Familiene Foxtrot, India og Lima svarer på direkte spørsmål at en eventuell religiøs til-

hørighet blir fosterbarnets eget valg. India uttrykker i tillegg også at de prøver å lære foster-

barnet deler av det de selv tror på – for at det skal være til hjelp og støtte for ham i en 

vanskelig situasjon. De sier fosterbarnet har funnet trøst i dette, og at han uansett ikke er 

interessert i den biologiske familiens religion. Men han kan jo ”kanskje ta det opp og se på det 

hvis han får lyst” senere. Hotell svarer at vi alle blir påvirket av omgivelsene – og at det 

derfor ikke går an å sette en regel om at fosterbarn ikke skal påvirkes. 

Familien Mike er den eneste i denne gruppen som problematiserer spørsmålet om 

foreldres og fosterforeldres påvirkning av barn. På generelt grunnlag mener de som nevnt at 

det er viktig at foreldre tar ansvar og bevisst påvirker sine barn med gode holdninger og lærer 

dem kritisk tenkning. De er fullt klar over at det er de biologiske foreldrene som formelt har 

rett til å bestemme over sine barns religion, og prøver å ta hensyn til dette. Samtidig ser Mike 

at selv om de forsøker å være noe tilbakeholdne med å snakke med fosterbarnet om sitt livs-

syn, vil de uunngåelig komme til å påvirke ham med sine holdninger. Begge fosterforeldrene 

er dessuten ansatt i kirken, og kristendommen gjennomsyrer familiens liv på alle plan. Mike 
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uttrykker også at de ble glade da fosterbarnet etter hvert fortalte at han var blitt kristen, men 

tar opp problemet med at dette forsterker lojalitetskonflikten fosterbarnet opplever i det han 

ønsker å forholde seg til begge familiene.  

Mike er den minst typiske familien i denne gruppen. Jeg har plassert dem her fordi de 

ikke snakker noe særlig med fosterbarnet om de biologiske foreldrenes livssyn, og fordi det 

kan se ut til at de i praksis ikke gjør noen tilpasninger i familielivet i forhold til det. Dette blir 

spekulasjoner fra min side, men det er mulig at Mike hadde gjort flere tilpasninger i 

familielivet dersom det hadde vært mer konkrete elementer å forholde seg til i de biologiske 

foreldrenes livssyn eller uttalte krav fra dem. 

De øvrige familiene jeg har kategorisert som ”uforpliktede” mener eksplisitt at de 

biologiske familienes livssyn ikke er noe særlig å ta hensyn til, hhv. av juridiske årsaker og 

fordi de opplever de biologiske foreldrene som ikke-religiøse. Familiene Hotell, India, Lima 

og Mike velger også en tilnærming der deres egen direkte religiøse påvirkning på fosterbarnet 

blir ganske stor. Selv om jeg mener at et ikke-religiøst livssyn skal respekteres på samme 

måte som andre livssyn, ser jeg problemet med å ta hensyn til noe som kan oppfattes som et 

”ikkenoe”. Hvis vi ser bort fra omstendighetene i disse konkrete situasjonene, må imidlertid 

direkte påvirkning av fosterbarnet i tråd med fosterforeldrenes eget livssyn generelt kunne 

sies å være et skritt i motsatt retning av respekt for de biologiske foreldrene. I familien Indias 

tilfelle er både de juridiske spørsmålene og familieforholdene så vidt komplekse at jeg ikke 

vil gå nærmere inn på dette her. Hva familien Foxtrot angår, er det (minst) to måter å se saken 

på. Enten har barnevernet direkte latt være å etterkomme de biologiske foreldrenes uttalte 

ønsker – i strid med forskrifter og retningslinjer for fosterhjem.24 Eller, dersom Foxtrots 

opplevelse av spørsmål om religion og livssyn som irrelevante er den mest dekkende, kan de 

være et godt eksempel på at teoretisk konstruerte problemer ikke trenger å være reelle når alt 

kommer til alt. 

I den neste gruppen er det imidlertid liten tvil om at det finnes konkrete hensyn å ta da 

de biologiske foreldrene alle tilhører islam og i forbindelse med dette har kommet med krav 

til fosterhjemmet. 

                                                 
24   ”Barnets foreldre skal om mulig gis anledning til å uttale seg om valg av fosterhjem” forskrift om fosterhjem 
§ 4, fjerde ledd. 
”Valg av fosterhjem som foreldrene klart motsetter seg, for eksempel av religiøse eller kulturelle grunner, bør 
imidlertid unngås dersom det er mulig” retningslinjer for fosterhjem kapittel 6.9. 
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Framtidsoptimistene 

Familiene Alfa, Charlie, Delta og Kilo har alle fosterbarn av muslimsk bakgrunn. Denne 

gruppen kjennetegnes ved at fosterbarna fremdeles er ganske små (førskolealder), og 

fosterforeldrene mener derfor at det foreløpig ikke er nødvendig å ta noen særlig konkrete 

hensyn til livssyn. De har fått forskjellige krav om tilpasninger i forhold til de biologiske 

foreldrenes religion, men det eneste de etterkommer, er at barna ikke skal spise svinekjøtt. 

Fosterforeldrene er av den oppfatning at dette er det viktigste for foreldrene, og det er det 

eneste de føler er relevant for barna mens de er så små. Noen av de biologiske foreldrene har 

også stilt andre krav, for eksempel om påkledning eller at barnet bare skal spise halalkjøtt, 

men fosterforeldrene mener det er krav som er mindre konsekvente hos de biologiske 

foreldrene, eller at de først har kommet en tid etter plasseringen. Da kan det ikke være så 

viktig for foreldrene, sier informantene, og mener de har barnevernets støtte i dette. Én familie 

har fått beskjed fra barnevernet at de må ”forsøke å veilede fosterbarnet så godt [de kan i 

forhold til islam] hvis han spør om noe etter hvert,” og to har fått spesiell beskjed om å ikke 

servere svinekjøtt. Ellers har barnevernet ikke sagt noe om hvordan fosterforeldrene skal 

forholde seg til livssyn, men informantene sier alle at en del avgjørelser vil måtte diskuteres 

med saksbehandlerne hvis og når de blir aktuelle – for eksempel om fosterbarnet skal delta i 

skolegudstjenester sammen med klassekameratene. 

I likhet med de uforpliktede, mener fosterforeldrene i denne gruppen at det er viktig for 

fosterbarnet å bli ”et fullverdig medlem” av familien i betydningen å delta i alle aktiviteter. 

Framtidsoptimistene mener også hensynet til deres egen familie bør veie tyngre enn hensynet 

til de biologiske foreldrene. De regner alle med at plasseringen blir langvarig, og synes det 

ville være unaturlig om de skulle gjøre barna til ”en slags halv-muslim”, som en av dem 

uttrykker det. Barna har også svært begrensede samværsordninger, og det er ikke rom for de 

biologiske foreldrene til å lære barna særlig mye om sin religiøse tro eller praksis. Alle 

informantene sier likevel at det er fritt fram for fosterbarna å bli muslimer dersom de skulle 

ønske det når de blir eldre. Da vil fosterforeldrene hjelpe barna med dette – for eksempel ved 

å gi dem bøker å lese, skaffe dem kontakter i et muslimsk miljø eller følge dem til en moské. 

Med unntak av familien Delta som har mer konkrete planer om å begynne å lese Koranen for 

fosterbarnet (etter ønske fra de biologiske foreldrene), uttrykker de likevel at barnets interesse 

for dette må komme før de eventuelt skal ta initiativ til slike aktiviteter. 

Hos disse familiene kommer det fram at det kan være vanskelig å ta hensyn til de 

biologiske foreldrenes krav selv om man ønsker det. En faktor kan være at de biologiske 
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foreldrene ikke er tydelige på hva de mener er viktig, eller at de stadig skifter mening. En 

annen kan være de praktiske omstendighetene, som for eksempel at det er vanskelig å få tak i 

halalkjøtt. Mer problematisk er det imidlertid at informantene i denne gruppen som nevnt 

ovenfor selv velger ut hvilke krav fra de biologiske foreldrene som er viktige å etterkomme. 

Jeg har valgt å kalle dem framtidsoptimistene fordi disse familiene alle mener at foster-

barna fritt kan velge å bli muslimer når de blir eldre – og at de da vil hjelpe dem med dette. 

Jeg vil mene at disse familiene sterkt undervurderer sin egen innflytelse på fosterbarna – noe 

vi skal se nærmere på i neste kapittel. Bare Alfa vedgår etter et veldig ledende spørsmål at 

fosterbarnet nok kommer til å bli påvirket av deres holdninger. 

Familiene i denne gruppen er opptatt av at de skal gi fosterbarna et positivt forhold til 

islam, men foreløpig er tre av barna svært negativt innstilt, og den siste er likegyldig til hele 

temaet. Familiene Charlie og Kilo har ikke noe særlig kunnskap om islam som de kan bringe 

videre, og familien Alfas kunnskaper dreier seg hovedsakelig om de historiske sidene ved 

islams utvikling. Bare familien Delta har mer omfattende kunnskap om praksis i islam. De har 

også muslimske venner som de kan hente flere opplysninger fra, markere høytider sammen 

med osv. 

Nok et punkt man kan stille seg kritisk til, er at disse fosterforeldrene mener de skal 

være behjelpelige en-eller-annen-gang-i-framtiden, uten at de – med unntak av Delta – har 

noen som helst konkrete planer foreløpig. Dette kan virke vel optimistisk. Samtidig er det 

viktig å understreke at framtidsoptimistene nok mener at de gjør det beste det kan. Som Kilo 

sier: ”Jeg ser jo problemet med at det blir vanskelig for fosterbarnet, men jeg ser ingen andre 

måter å gjøre det på”. 

De som ser andre måter å gjøre det på er den siste gruppen: 

Balansekunstnerne 

Omstendighetene i familiene i denne kategorien er svært forskjellige, men innenfor de 

rammene de har å forholde seg til, må familiene Bravo, Ekko, Golf og Juliet kunne sies å 

være dyktige balansekunstnere. Denne rosende omtalen er ikke til forkleinelse for de to 

foregående gruppene, for enhver fosterfamilie kan bare forholde seg til sin egen situasjon. De 

ulike situasjonene gjør at fosterforeldrene ikke kan ta æren for vellykkede plasseringer alene. 

Likevel vil jeg mene at de i det minste skal ha sin del av den, og blant balansekunstnerne 

finnes eksempler på hvordan det er mulig å inngå gode kompromisser ved fosterhjems-
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plasseringer der de to familiene har forskjellig livssyn. Fosterforeldrene i denne gruppen er 

langt mer bevisste sin egen innflytelse på barna enn framtidsoptimistene, og tar på forskjellig 

måte hensyn til det. 

Familiene Bravo og Juliet er har fosterbarn av muslimsk bakgrunn. Begge barna var så 

store da de kom til fosterhjemmene (hhv. over 15 år og mot slutten av barneskolen) at de 

allerede hadde med seg sitt eget livssyn og innarbeidede vaner for religiøs praksis. De er 

dermed mer selvstendige enn fosterbarna hos framtidsoptimistene, og de kan selv bidra til 

fosterforeldrenes forståelse av hvordan det bør legges til rette for dem. Begge de biologiske 

familiene er utvilsomt praktiserende muslimer, noe som også gjør det lettere for Bravo og 

Juliet å vite hva de har å forholde seg til. 

Bravo har god kontakt med de biologiske foreldrene, og kan godt diskutere enkelt-

situasjoner med dem. I tillegg har Bravo store kunnskaper om islam, og de går bevisst inn for 

å veilede fosterbarnet i forhold til dette. Fosterbarnet står stort sett fritt til å velge hvilke 

aktiviteter hos familien Bravo han vil være med på og hvilke deler av sin egen religiøse 

praksis han vil følge. Han har også mye samvær med den biologiske familien sin, og går blant 

annet i moskeen sammen med dem. 

Familien Juliet har ingen direkte kontakt med de biologiske foreldrene, og fosterbarnet 

har heller ikke samvær med dem. Noen ønsker blir formidlet via fosterbarnets telefonkontakt 

med foreldrene. Fosterbarnet er opptatt av å etterleve disse, og fosterforeldrene er innstilt på å 

hjelpe ham med det. Juliet har små kunnskaper om islam, men de har en annen kilde å trekke 

veksler på. Barnevernet har laget et opplegg for fosterbarnet med besøksordning hos en 

familie av samme nasjonalitet og religion som fosterbarnet selv. Her deltar han i ulike 

religiøse aktiviteter, og fosterforeldrene kan hente informasjon når det er noe de lurer på. 

Fosterbarnet ønsker ikke å være med fosterforeldrene i kirken eller aktiviteter av mer privat 

karakter, som for eksempel å lese i Bibelen, og Juliet synes det er helt i orden. Mens Bravo ser 

at fosterbarnet blir gradvis ”fornorsket”, og mener det er positivt for ham å kunne føle seg 

hjemme i to kulturer, er Juliet mer opptatt av at deres fosterbarn ikke må bli ”for norsk”. Dette 

henger sammen med at det er usikkert om han i det hele tatt skal bli i Norge.  

Ekko er nok den av familiene i denne gruppen som har følt det vanskeligst å forholde 

seg til de biologiske foreldrenes livssyn. Dette henger sammen med at de biologiske 

foreldrene, som vi har sett, har endret livssyn flere ganger underveis. Da foreldrene hadde sin 

”kristne periode”, valgte Ekko å etterkomme deres ønsker så langt de syntes det var mulig 

uten å gå på akkord med sitt eget livssyn – for eksempel ved å lese litteratur foreldrene kom 

med til fosterbarnet, men ikke lære ham å be. Samtidig har fosterforeldrene unnlatt å si for 
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mye til barnet om sitt eget livssyn for å ikke påvirke ham i sin egen retning. De biologiske 

foreldrene har også hatt mulighet til selv å lære opp barnet ved relativt hyppige samvær. 

Hos Golf har ting gått langt mer smidig, og det er nok i denne plasseringen at alle parter 

totalt sett har vært mest fornøyde. I likhet med fosterbarnet Ekko, kom fosterbarnet Golf til 

fosterhjemmet da han var ganske liten, og han var der gjennom hele oppveksten. Han hadde 

ikke med seg noe eget livssyn da han kom til Golf, men gjennom omfattende samvær med den 

biologiske familien, og svært godt samarbeid mellom de to familiene, har han fått mange 

impulser fra begge sider. Han har vært med på livssynstilknyttede aktiviteter i begge 

familiene, og i fosterhjemmet har han møtt stor forståelse for de valg han har tatt i så måte. 

Fosterforeldrene mener han har fått med seg en kristen tro fra den biologiske familien, 

samtidig som deres egen innflytelse har bidratt til at den er mer nyansert enn hos foreldrene. 

Det gode forholdet mellom de to familiene har nok vært det mest sentrale her. Begge parter 

har bestrebet seg på å respektere hverandre og samarbeide til fosterbarnets beste. 

Hvem bestemmer i praksis over fosterbarnets religiøse 
oppdragelse? 

Når det gjelder ”mine” familier, mener jeg det i praksis er fosterforeldrene, og til en viss grad 

barna selv, som bestemmer utformingen av fosterbarnas religiøse oppdragelse. 

Med unntak av spørsmålet om dåp i familiene Hotell og India, har barnevernet ikke satt 

noen absolutte retningslinjer for mine informanter. Tvert imot hevder familiene Foxtrot og 

Juliet å ha fått direkte beskjed om at det ikke er nødvendig å ta hensyn til fosterbarnets 

religiøse bakgrunn. Også India skal ha fått denne beskjeden før plasseringen ble gjort, selv om 

det her kom endringer senere. 

I forkant av plasseringen har familiene Ekko, Golf, Hotell, Lima og Mike ikke diskutert 

fosterbarnets livssyn med barnevernet overhode. De tre sistnevnte mener det har vært en mer 

eller mindre negativ holdning hos forskjellige saksbehandlere til at de selv er aktive kristne, 

men de har likevel ikke fått instrukser om å forsøke å unngå å påvirke fosterbarnet med sin 

tro. 

Da de biologiske foreldrene hos Ekko hadde sin ”kristne periode”, fikk fosterforeldrene 

beskjed om at de måtte gjøre det de følte var riktig for dem selv. Ved det eneste tilfellet der 

Golf beskriver uoverensstemmelser mellom de to familiene om hvilke aktiviteter fosterbarnet 
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skulle være med på – og da hos den biologiske familien, ikke fosterfamilien – var det Golf 

som fikk saksbehandlerens støtte. 

Familiene Alfa og Kilo har fått beskjed fra barnevernet om at fosterbarnet ”er muslim”, 

men ingen konkrete retningslinjer å forholde seg til. Charlie og Delta har bare fått beskjed om 

at fosterbarnet ikke skal spise svinekjøtt. 

Familien Bravo er den eneste som har snakket mer med barnevernet om hvordan de skal 

forholde seg til det å leve med to livssyn under samme tak. Bravo har heller ikke fått konkrete 

instrukser, men fikk inntrykk av at deres omfattende kunnskap om islam ble ansett som en 

ressurs av barnevernet. 

Hos alle mine informanter får fosterbarna selv bestemme en del ting, men overstyres i 

noen tilfeller av barnevernet og fosterforeldrene. Spørsmålet om dåp er det viktigste 

eksempelet på at fosterbarn som har egne meninger ikke nødvendigvis blir hørt av barne-

vernet. Fosterbarna hos Charlie, Delta og Kilo får ikke lov av fosterforeldrene til å spise 

svinekjøtt selv om de har lyst. Dette fordi fosterforeldrene mener at de er for små til å 

bestemme selv. Samtidig blir de hørt på andre områder, som for eksempel når det gjelder 

påkledning. 

Fosterbarna hos Golf, Hotell, India, Lima og Mike deltar etter eget ønske i livssyns-

tilknyttede (hos familien Golf) eller religiøse aktiviteter som ikke stemmer overens med de 

biologiske familienes livssyn. 

Bare hos familiene jeg har beskrevet som balansekunstnerne deltar fosterbarna i 

aktiviteter knyttet til den biologiske familiens religion, og her henger dette i stor grad sammen 

med fosterforeldrenes ”gode vilje”. Selv i familiene Bravo og Juliet, der fosterbarna hadde et 

bevisst formulert livssyn allerede før plasseringen, kunne fosterforeldrene lagt begrensninger 

på dette om de hadde ønsket det, ved å la være å oppmuntre og legge til rette for fosterbarnas 

religiøse praksis i hverdagen slik de gjør. 

Hvilke faktorer kan virke inn på fosterforeldrenes ”gode vilje” eller mangel på sådan? 

Senere vil jeg se nærmere på ett punkt av mer religionsfaglig interesse, nemlig hvordan foster-

foreldrenes religionsbegrep kan komme til å påvirke deres håndtering av den religiøse opp-

dragelsen. Dette vil bli hovedtema for kapittel 8. Her vil jeg bare kort nevne noen av de 

punktene som mer direkte er kommet fram under de forskjellige intervjuene. 

For det første synes spørsmålet om hvor arbeidskrevende det er å gjøre tilpasningene å 

være viktig – å la være å servere svinekjøtt er enklere enn å måtte kjøre flere timer for å 

handle halalkjøtt. Fosterforeldrene opplever gjerne andre oppgaver som viktigere – for 

eksempel at det er problemer hos fosterbarnet som må prioriteres høyere enn spørsmålet om 
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livssyn. Som nevnt i kapittel 3, vil en større andel fosterbarn være utsatt for følelsesmessige 

skader enn det som ellers er vanlig (Brønserud & Dessau 2001:72), med de konsekvenser det 

kan føre med seg. 

En annen faktor som nevnes er plasseringens forventede varighet. Noen av 

informantene gav uttrykk for at hvis det blir en langvarig plassering, vil det falle dem mindre 

naturlig å forsøke å gjøre tilpasninger i forhold til de biologiske foreldrene. Særlig framtids-

optimistene mener at det da i større grad legges opp til at barnet skal bli en del av deres 

familie, og at det i den forbindelse også ville være naturlig å redusere samværet med den 

biologiske familien. Som vi har sett hos to av balansekunstnerne henger plasseringens 

varighet og omfanget av samvær ikke nødvendigvis sammen, men hos framtidsoptimistene er 

samværet allerede sterkt begrenset. Her spiller også et tredje moment inn: 

Hvordan fosterforeldrene opplever fosterbarnets følelsesmessige kontakt med de 

biologiske foreldrene nevnes av flere. Hvis barnet har et negativt forhold til foreldrene, er det 

da riktig å ”prakke på” det foreldrenes livssyn? Særlig hos familiene Alfa og Kilo kommer 

dette fram som et problematisk område. Det er ikke uten videre gitt at det å skulle beholde 

eller læres opp i de biologiske foreldrenes livssyn nødvendigvis er det beste for barnet. 

Samtidig bør det på generelt grunnlag nevnes at ulike reaksjoner i forbindelse med samvær er 

vanlig hos fosterbarn. Ofte kan det være et uttrykk for hvor vanskelig barnet synes det er å 

måtte forholde seg til sin egen situasjon og at det blir minnet på hvor smertefull atskillelsen 

var heller enn at det er et negativt eller traumatisk forhold til de biologiske foreldrene (Backe-

Hansen 1984:83; Brønserud & Dessau 2001:150, 225). 

Fosterbarnets egne ønsker i forhold til livssyn – uttalte ønsker eller fosterforeldrenes 

tolkninger – spiller en viktig rolle for fosterforeldrene. Dette er imidlertid ikke et så enkelt 

område som det umiddelbart kan synes. (Foster)barn er ikke autonome vesener. De påvirkes 

og formes av sine omgivelser, og tar i stor grad sine valg i overensstemmelse med hva de har 

lært. Neste kapittel vil derfor ta for seg sosialiseringsprosesser, men foreløpig skal dette få 

ligge. 

Mange av mine informanter synes også å legge vekt på hvor viktig de tror livssynet er i 

de biologiske foreldrenes liv. Hvis det ”ikke egentlig” er så viktig for de biologiske 

foreldrene, kan det heller ikke være så viktig for fosterforeldrene å følge opp. 

Her er vi kommet inn på et område som jeg mener er helt sentralt i forhold til å forstå 

det som kan se ut som et misforhold mellom de biologiske foreldrenes juridiske rett til å 

bestemme over sine barns religion og fosterforeldrenes praktiske håndtering av fosterbarnets 

religiøse oppdragelse, nemlig: 
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Spørsmålet om maktbalanse 

Staten, representert ved barnevernet, har grepet inn i de biologiske familienes liv og tatt 

barnet deres ut av hjemmet. Selv om det noen ganger kan dreie seg om såkalt ”frivillig 

omsorgsovertakelse”, kan det diskuteres hvor frivillig det egentlig oppleves for foreldrene, og 

oftest er det ikke frivillig i det hele tatt. Det er altså statens maktutøvelse som ligger bak en 

fosterhjemsplassering. Man kan argumentere for at det i slike situasjoner påligger staten et 

særlig ansvar for å ivareta de rettighetene personene det angår sitter igjen med (jf. Inger 

Furseths diskusjon av religionsfrihet i fengsler og Forsvaret i Muslims in Norwegian Prisons 

and the Defence 2001:25f). I tillegg er det et poeng at foreldre som opplever en omsorgs-

overtakelse ofte ikke er blant de mest ressurssterke. I økende grad kommer de også fra 

innvandrergrupper (Dzamarija & Kalve 2004:89) som ikke alltid er særlig godt kjent med 

verken norsk byråkrati eller norsk språk, med alle de problemer det medfører. Det kan fort 

oppstå en situasjon der de biologiske foreldrene føler seg helt maktesløse stilt overfor et 

apparat av myndighetspersoner. Nå kan man vel gå ut fra at barnas livssyn isolert sett ikke vil 

stå øverst på prioriteringslisten for mange av disse foreldrene. Det kan ta tid å lære å håndtere 

den følelsesmessige belastningen det kan være å bli underkjent som omsorgsperson, og i det 

hele tatt å akseptere den nye livssituasjonen, og det kan være vanskelig å formulere hvilke 

ønsker man har for barnets fremtid. Jeg mener at det må være barnevernets ansvar å hjelpe 

foreldrene med dette. Det kan ikke forventes at de skal kjenne alle sine rettigheter, eller uten 

videre evner å hevde dem overfor maktapparatet. Men hvis barnevernets saksbehandlere ikke 

er opptatt av livssyn – som tilfellet ser ut til være i de fleste av ”mine” familier – eller endatil 

er negative til de biologiske foreldrenes religion slik som angivelig skal være tilfellet hos 

familien Juliet, hvordan skal da foreldrenes rettigheter på dette punktet ivaretas? 

Med unntak av spørsmålet om dåp, ser det ut til at mine informanter i stor grad er 

overlatt til seg selv når det gjelder livssynsmessige spørsmål. Det er imidlertid ikke foster-

foreldrenes oppgave å stå for kommunikasjonen med den biologiske familien. Balanse-

kunstnerne er blitt balansekunstnere hovedsakelig på eget initiativ, og som flere informanter 

mer eller mindre direkte uttrykker det, må barnevernet vær så god bare ta barnet ut av 

fosterhjemmet om de ikke skulle være fornøyd med fosterforeldrenes håndtering av (den 

religiøse) oppdragelsen. Selv om barnevernets saksbehandler skulle være tilstrekkelig 

engasjert i livssynsproblematikken til å ha innsigelser mot fosterforeldrenes opptreden, er det 

en rekke andre faktorer som setter sterke begrensninger på muligheten til å flytte barnet. 

Barnets behov for stabilitet er selvsagt det viktigste, men også mangel på fosterforeldre spiller 
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inn. Det er dessuten et poeng at en fosterhjemsplassering skal gi barnet en så normal oppvekst 

som mulig, og som nevnt i kapittel 2, har ikke barnevernet rett til å styre fosterforeldrenes 

arbeid slik som det ellers er normalt i forhold til vanlige arbeidstakere. Når barnet først er 

plassert, sitter fosterforeldrene med ”sterke kort på hånden”. En side ved dette er de konkrete 

avgjørelser omkring hva slags aktiviteter fosterbarnet skal delta i, men i tillegg kommer også 

den mindre håndfaste påvirkningen som uunngåelig følger av å dele store og små sider ved 

hverdagslivet. Dette skal vi se nærmere på i neste kapittel. 
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7. Hvilke konsekvenser kan den religiøse 
oppdragelsen få for barnet? 

Selv om det er de voksnes håndtering av den religiøse oppdragelsen som står mest sentralt i 

oppgaven, synes jeg temaet er interessant særlig fordi det nødvendigvis vil påvirke barna på 

en eller annen måte. Jeg har ikke selv intervjuet verken nåværende eller tidligere fosterbarn, 

og selv om jeg har fått fosterforeldrenes versjon av hvordan det har gått med deres fosterbarn, 

kan jeg ikke vise til egne konkrete funn på området. I dette kapittelet vil jeg isteden på 

teoretisk grunnlag si noe om hvordan barn generelt påvirkes av sine omgivelser når de vokser 

opp. Videre vil jeg knytte dette til religion og til fosterbarn spesielt, og i noen grad bruke det 

til å vurdere fosterforeldrenes praksis på området, men først: 

Sosialiseringsprosessen 

Sosialisering defineres av sosiologene Peter L. Berger og Thomas Luckmann som ”en 

omfattende og konsekvent innsettelse av et individ i samfunnets objektive verden” (Berger & 

Luckmann 2000:136). De skiller mellom primærsosialiseringen som foregår i hjemmet i 

barndommen og den senere sekundærsosialiseringen som skal få individet til å innordne seg i 

det større samfunnet. Berger og Luckmanns modell er nokså summarisk, men er likevel 

illustrerende for hvordan barn påvirkes for å bli fungerende medlemmer av samfunnet. Nokså 

skjematisk forklarer Berger og Luckmann (2000:136-155) sosialiseringsprosessen som følger: 

Fra den dagen vi blir født begynner vi å knytte bånd til våre nærmeste. Vi identifiserer 

oss følelsesmessig med disse signifikante andre, noe som gjør oss svært mottakelige for all 

lærdom som direkte eller indirekte kommer fra dem. Man har ikke noe annet valg enn å ta den 

familien man får, og vi er prisgitt de roller, holdninger og verdier våre nærmeste ønsker å 

formidle. Ettersom det for det lille barnet ikke finnes noen alternativer for hånden, vil det 

automatisk oppfatte de signifikante andres verdensbilde som den eneste sanne Virkeligheten. 

Mens et barn er lite vil det bare være i stand til å se reaksjoner fra og identifisere seg med de 

personene det har rundt seg. Etter hvert lærer det så å generalisere fra enkelttilfellene til 

allmenngyldige normer. Da identifiserer barnet seg med den generaliserte andre, samfunnet. 

Dette er en forutsetning for at man skal kunne utvikle en subjektiv følelse av et sammen-

hengende selv, en identitetsfølelse, og en gruppetilhørighet som gjør at man tilpasser seg 

samfunnet. Internalisering av samfunnsordenen og utvikling av den individuelle identiteten er 
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ifølge Berger og Luckmann to sider av samme sak. Hvis man skulle fortsette å identifisere seg 

like sterkt med enkeltpersoner etter hvert som det begynner å bli flere viktige rollemodeller 

rundt en, ville man sannsynligvis vakle mellom flere ulike verdensbilder og forventninger. 

Den generaliserte andre, eller samfunnet som helhet, oppfattes som mer stabilt og enhetlig og 

blir dermed et mer solid grunnlag for identiteten. I Berger og Luckmanns forståelse er den 

primære sosialiseringen avsluttet når den generaliserte andre er internalisert og selvbildet 

stabilisert. 

Etter hvert som verden utvides for barnet, møter det nye personer med andre 

virkelighetsforståelser. Disse nye andre blir som regel ikke (like) signifikante, og barnet 

knytter svakere eller kanskje ingen følelsesmessige bånd til dem. Læring kan nå foregå uten 

identifisering. I denne sekundære sosialiseringen tilegner barnet seg kunnskap av det rolle-

spesifikke slaget. Det lærer også nye verdier og holdninger å kjenne, men disse trenger ikke 

like dypt inn i bevisstheten som primærsosialiseringen gjorde. Et viktig poeng hos Berger og 

Luckmann er at den nye kunnskapen bare aksepteres dersom den står i overensstemmelse med 

det opprinnelige verdensbildet, eventuelt om man med litt (men bare litt) ubevisst ”fusking” 

kan tilpasse de to til hverandre. I motsetning til primærsosialiseringens sammenhengende 

basis tas ikke de senere tilegnede aspektene for gitt, og de kan lettere settes til side ved behov. 

Det etableres altså en viss distanse mellom individets helhetlige identitet fra primær-

sosialiseringen og det rollespesifikke, eller delidentitetene, som etterpå tilegnes i den sekun-

dære prosessen. 

Sosialiseringen kan sies å være vellykket når individets subjektive opplevelse av 

virkeligheten og seg selv står i et balansert forhold til den ytre verden, den objektive 

virkeligheten. Når det er samsvar mellom den objektive og den subjektive verden, sier Berger 

og Luckmann, blir man et velfungerende medlem av samfunnet. Samtidig utvikles en trygg 

identitet der man ser enkelthendelsene i livet som deler i en meningsfull og sammenhengende 

biografi. Man evner å balansere de konkrete rollene med helhetsforståelsen, og ser at egen 

identitetsfølelse stemmer overens med den identitet som tilskrives utenfra. 

Sekundærsosialiseringen blir aldri fullendt og fortsetter i møtet med nye mennesker 

livet gjennom. Møter man stadig nye perspektiver, kan den subjektive virkelighetsforståelsen 

og identiteten trues. For å opprettholde sitt virkelighetsbilde er man hele tiden avhengig av 

bekreftelser fra omgivelsene på at det man selv føler, mener og gjør, er det riktige alternativet. 

I hverdagen vedlikeholdes virkeligheten ved en rekke rutinemessige handlinger og spesielt 

gjennom individets stadige interaksjon med andre. Perifere andre bidrar til å bekrefte ens 

verdensbilde, men ifølge Berger og Luckmann er det de signifikante andre som er essensielle 
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for å opprettholde den delen av virkeligheten som er ens identitet. Bekreftelsene fra de 

signifikante andre er følelsesmessig basert og blir derfor mye sterkere i sitt uttrykk. 

Bekreftelsene kommer i form av kommunikasjon, særlig den verbale, men også den ikke-

verbale. 

Nå må det påpekes at Berger og Luckmanns tydelige skille mellom primær og sekundær 

sosialisering og hvem som påvirker de to fasene ikke er helt i overensstemmelse med en 

moderne norsk hverdag. Her må de fleste barn svært tidlig begynne å forholde seg til 

profesjonelle utenfor familien, det være seg barnehagepersonale eller fritidsledere. En barne-

hageassistent som forholder seg til barnet hver dag allerede fra det er ett år gammelt og 

kanskje helt fram til det begynner på skolen vil kunne bli en betydningsfull person for barnet. 

Hun beveger seg dermed mer inn i primærsosialiseringsfasen enn ”utenforstående” vanligvis 

gjorde før. Også jevnaldrende venner spiller en betydelig rolle i forhold til noen sider ved 

sosialiseringen (Frønes 1998:46), og Lynn Schofield Clark viser i sin bok From Angels to 

Aliens: Teenagers, the Media, and the Supernatural fra 2003 hvordan massemedia er en 

stadig større kilde til påvirkning. Berger og Luckmanns teoretiske framstilling er likevel 

nyttig å ha med seg som et bidrag til forståelsen av prosessene som foregår i barns oppvekst. 

Innenfor teorier om sosialisering er det særlig ett område som er av interesse i forhold 

til denne oppgaven, nemlig det som er knyttet til religion og religiøsitet: 

Sosialisering og religion 

Man kan spørre seg hva det er som gjør et menneske religiøst. Den som selv er kristen eller 

muslim vil kanskje svare at troen kommer fra Gud, men han kan også komme til å si at han 

tror og gjør som han gjør fordi han har lært at det er bare sånn det er. Dersom man ikke skal 

gå inn i en diskusjon om hvorvidt guder eller tilsvarende finnes, må man ty til reduksjon-

istiske forklaringer på religion. Da er læring, eller sosialisering om man vil, en mulig modell. 

Teologen Ole Gunnar Winsnes definerer religiøs sosialisering som 

den prosess som innebærer at individer, gjennom interaksjon med det kulturelle og 
sosiale miljø, tilegner seg kunnskaper om religion, religiøse verdier, normer, 
atferdsmønstre og roller, og religiøst bestemte identiteter som gjør det mulig for dem 
å vokse inn i og ta del i fellesskap som i større eller mindre grad bestemmes av 
forholdet til religion (Winsnes 1981:42). 

Den første læringen skjer hovedsakelig ved imitasjon. Små barn kan ikke tenke abstrakt og 

kan ikke forstå ting de ikke har opplevd. Religion handler for barn derfor om praksis heller 
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enn tro. Barnet kan bare imitere de religiøse ytringsformene det faktisk ser rundt seg. De 

signifikante andres handlinger, deres væremåte og personlighet blir modeller for barnet – på 

samme måte som deres verdensbilde blir ”Virkeligheten” fordi det er det ene tilgjengelige 

alternativet. Gjennom praktisk handling kan barnet etter hvert utvikle en religiøs identitet. 

Denne vil først være tett knyttet til familien, men kan siden bli mer individuell (Evenshaug & 

Hallen 1982:29f, 81f). 

Winsnes gjennomgår en rekke arbeider omkring religiøs sosialisering og støtter 

antakelsen om at foreldrenes religiøse standpunkt er den enkeltfaktoren som har størst 

innvirkning på barnets religiøsitet og holdning til religion (Winsnes 1981:208). Teologen 

Sigmund Harbos doktoravhandlingen Barndomserfaringer og voksentro: En religions-

psykologisk undersøkelse av forholdet mellom tidlig påvirkning og senere holdning til 

kristendom (1987, jeg har brukt boken ved samme navn fra 1989) er et noe nyere arbeid – 

riktignok knyttet til kristendom spesielt – som også støtter denne antakelsen. Harbo fant også 

at foreldrenes innflytelse fortsatt gjør seg gjeldende i voksen alder (Harbo 1989:97). 

Hvis vi for enkelhets skyld i første omgang tar utgangspunkt i at fosterforeldrene ofte 

vil overta de biologiske foreldrenes plass som de mest signifikante andre, tilsier denne 

forklaringsmodellen at framtidsoptimistene kan ha rett når de mener at fosterbarna deres er for 

små til å ha en egen religion. Samtidig tar de feil når de mener at det derfor ikke er nødvendig 

å ta hensyn til livssyn før fosterbarna er blitt eldre. Jeg mener som nevnt at framtids-

optimistene sterkt undervurderer sin egen innflytelse på barna – som fremdeles befinner seg i 

primærsosialiseringsfasen. Fosterforeldrenes verdensbilde, religion og livssyn inkludert, vil 

fort bli fosterbarnas ”Virkelighet” hvis det ikke nyanseres allerede på dette stadiet. Man kan 

spørre seg hvordan fosterforeldrene tror at barna skal komme til å bli interesserte i de 

biologiske foreldrenes religion, i disse tilfellene islam, dersom de ikke først blir forespeilet 

dette som et reelt alternativ. La oss se litt nærmere på dette. 

Harbos undersøkelse blant studenter i Stavanger viste at blant de som hadde vokst opp i 

hjem der begge foreldrene hadde samme livssyn, var overensstemmelsen mellom foreldrene 

og barna stor, i troende kristne familier og ikke-religiøse familier hhv. 69,1 % og 87,2 % 

(Harbo 1989:130). Jo mer religiøs praksis studentene hadde kunnet delta i eller observere 

hjemme som barn, jo mer sannsynlig var det at de ble og forble troende (Harbo 1989:144). 

Det var også svært viktig at det var en indre sammenheng mellom liv og lære hos foreldrene 

(Harbo 1989:153). Det nytter ikke å formidle ideer og holdninger man ikke tror på selv. I 

tillegg spilte atmosfæren i hjemmet inn – jo varmere og tettere forholdet var mellom foreldre 

og barn, jo større samsvar var det mellom deres livssyn (Harbo 1989:139f). I hjem der den 
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ene av foreldrene var troende og den andre ikke, fant Harbo at barna var mest lojale mot den 

ikke-troende parten, uavhengig av dennes og barnets kjønn (Harbo 1989:134). Dersom 

foreldrene ikke var religiøse, hang møter med religion – gjennom foreldrenes formidling eller 

andre kanaler som for eksempel skolen – sammen med et mer positivt syn på religion og 

religiøsitet, men det førte ikke til tro (Harbo 1989:111). Harbo forklarte sine funn ut fra at 

primærsosialiseringen er den viktigste for individet (Harbo 1989:85, 122). Sosialisering i 

oppvekstfamilien er riktignok ikke den eneste faktoren som påvirker barnets religiøsitet og 

holdning til religion, sier han, men de viktigste av de øvrige faktorene er også sosiale. Ikke 

overraskende spiller oppvekstmiljøet utenfor den nærmeste familien og de jevnaldrende en 

viktig rolle (Harbo 1989:122). Opprettholdelsen av samsvaret mellom foreldrenes og barnas 

livssyn var avhengig av sosial støtte (bekreftelser) fra personer utenfor hjemmet med 

tilsvarende religiøsitet og holdninger til religion (Harbo 1989:182). Det var særlig her de 

jevnaldrende fikk betydning. 

Harbos undersøkelse viser at sammenfallet mellom foreldre og barns livssyn er størst i 

ikke-religiøse familier. Sannsynligheten for at framtidsoptimistenes fosterbarn skal komme til 

å ”arve” deres ikke-religiøse livssyn ser dermed ut til å være overveiende stor. Harbos under-

søkelse understøtter framtidsoptimistenes holdning om at det uansett er umulig for dem å 

gjøre barna til muslimer når de ikke selv er det. Samtidig fant han at møter med religion førte 

til en mer positiv holdning. Å gi fosterbarna en positiv innstilling til foreldrenes livssyn er et 

uttalt mål for framtidsoptimistene. De burde derfor selv ta initiativ til å introdusere foster-

barna for de biologiske foreldrenes religion, heller enn å vente på at barna skal bli interessert. 

Noen av de fosterforeldrene jeg har kalt de uforpliktede snakker om sin egen påvirkning 

på barna. Det ser likevel ut til at de ikke tar inn over seg den fulle rekkevidden av dette. De 

understreker at når fosterbarna er med på familiens religiøse aktiviteter og er blitt troende, er 

det barnas eget valg. Med utgangspunkt i sosialiseringsteori, er ”det frie valg” et heller 

tvilsomt konsept. Den større filosofiske diskusjonen omkring i dette skal få ligge, men jeg vil 

peke på at de fleste fosterbarna hos de uforpliktede var i førskolealder eller helt i begynnelsen 

av småskolen da de kom til fosterhjemmet, og nok ikke helt ferdige med primær-

sosialiseringen. Harbo fant at jo mer religiøs praksis man har kunnet delta i, jo større er sann-

synligheten for at man blir troende. To av fosterbarna hos de uforpliktede har blitt kristne i 

løpet av den tiden de har tilbrakt i fosterhjemmet. Sjansen for at dette hadde skjedd dersom de 

var blitt plassert i ikke-religiøse fosterfamilier synes heller liten. 

At samsvaret mellom foreldrene og barnas verdensbilde og livssyn skal opprettholdes 

krever bekreftelser. Fosterbarna til mine informanter har i fosterhjemmet møtt det motsatte. 
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Hos de fleste av balansekunstnerne har man imidlertid funnet kompromissløsninger på dette, 

blant annet gjennom omfattende samvær med den biologiske familien eller andre. Dette vil 

ikke alltid være mulig, men i tillegg har fosterbarna fått god støtte fra balansekunstnerne på at 

den biologiske familiens livssyn er noe positivt. 

Ovenfor har jeg tatt utgangspunkt i at fosterforeldrene kan overta de biologiske 

foreldrenes posisjon som de mest signifikante andre. For eksempel hos balansekunstnerne 

Bravo og Juliet er dette imidlertid ikke tilfelle. Det må ses i sammenheng blant annet med 

fosterbarnas alder ved plasseringen. Fosterbarnet hos Golf var ganske lite ved plasseringens 

begynnelse, men har hatt mye samvær med den biologiske familien, og det er ikke mulig for 

meg å si om den ene familien er mer signifikant for ham enn den andre. Hvorvidt fosterbarn 

skal eller bør beholde kontakten med sin biologiske familie var lenge et omdiskutert emne 

innenfor den sosialfaglige tradisjonen. I Norge i dag legges det både sosialfaglig og juridisk 

vekt på at kontakten mellom barn og foreldre skal være best mulig. Det er derfor sjelden slik 

at fosterforeldre fullstendig erstatter de biologiske foreldrene. Både biologiske foreldre og 

fosterforeldre blir signifikante andre for de fleste fosterbarn (Midjo 1997:157), og vi skal se 

på hvordan dette kan påvirke sosialiseringen. 

Når sosialiseringen ikke følger det vanlige mønsteret 

Som allerede nevnt, hevder Berger og Luckmann (2000:144) at virkelighetsbildene man 

møter under sekundærsosialiseringen må stemme overens med primærsosialiseringen for å 

kunne aksepteres. Fullt samsvar vil det selvsagt sjelden være, men til en viss grad kan man 

tilpasse seg forholdene. Selektiv hukommelse er en vanlig utvei. Man modifiserer sin 

virkelighetsforståelse så gradvis at man kanskje ikke merker det en gang (Berger & 

Luckmann 2000:163). En annen løsning, som er mer krevende, er å endre sitt forhold til 

omgivelsene. En signifikant annen kan degraderes til å bli mer perifer dersom man ønsker å 

ignorere de verdiene vedkommende formidler, og så kan man heller oppgradere andre som gir 

de bekreftelsene man vil ha (Berger & Luckmann 2000:153f). 

Mer problematisk er det imidlertid om man befinner seg i en situasjon der ulike 

signifikante andre formidler motstridende verdensbilder allerede under primærsosialiseringen 

(Berger & Luckmann 2000:168f). I en vanlig familie vil dette ikke forekomme, mener Berger 

og Luckmann, fordi familien sannsynligvis vil ha opparbeidet en innbyrdes felles forståelse. 

Berger og Luckmann behandler derfor problemet med motstrid hovedsakelig av teoretisk 
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interesse. Som vi har sett er dette problemet likevel mer aktuelt i en kompleks moderne norsk 

hverdag. I forbindelse med fosterbarn, som på mange måter får to sett foreldre å forholde seg 

til, er problemstillingen ytterst relevant. Med motstridende verdensbilder mener Berger og 

Luckmann verdensbilder som er mer forskjellige enn det som skyldes individuelle særtrekk 

(2000:169). Eksemplene de nevner er tilhørighet i forskjellige sosiale klasser eller etniske 

grupper. Det er forskjell i sosial og/ eller etnisk tilhørighet mellom mange biologiske hjem og 

de respektive fosterhjem. Jeg vil mene at det å ha to sett foreldre – både biologiske og foster-

foreldre – i seg selv må kunne sies å være en situasjon der man lett kan møte motstridende 

verdensbilder, og at ulike livssyn vil forsterke dette. 

Når uoverensstemmende verdener formidles til barnet under primærsosialiseringen, kan 

barnet oppleve at det må velge mellom separate identiteter som leves ut avhengig av hvem det 

er sammen med på et gitt tidspunkt. Barnet kan komme til å oppleve den ene identiteten som 

dets egentlige jeg, mens den andre bare er en rolle som påtas for å leve opp til omgivelsenes 

forventninger. Eller det kan ha en positiv identifisering med begge parter og få problemer med 

å bestemme seg for hvor lojaliteten skal ligge. I dette ligger en fare for indre konflikter og stor 

skyldfølelse. Barnet kan oppleve seg som en forræder mot den ene signifikante andre når det 

etterlever den andre signifikante andres forventninger, og omvendt om det veksler mellom de 

ulike identitetene. Selv om barnet prøver å gjøre det rette og tilfredsstille alle, blir det likevel 

galt (Berger & Luckmann 2000:170f). I følge Berger og Luckmann kan en direkte mislykket 

sosialisering bli resultatet. 

To sett foreldre, to sett signifikante andre 

Det er ikke mange av mine informanter som har snakket direkte om lojalitetskonflikter, men 

dette er et velkjent fenomen blant fosterbarn – uavhengig av alder. Blant de mange som 

skriver om lojalitetskonflikter er psykologene Sissel Brønserud og Marie-Louise Dessau i 

boken Anbringelse af børn i familiepleje – at navigere i en kompleks virkelighed (2001). Selv 

om forholdet til de biologiske foreldrene i mange tilfeller har vært negativt, identifiserer 

barnet seg likevel med dem – ”dårlige foreldre” er ikke mindre viktige for barna sine enn 

”gode foreldre”, og med tilknytningen følger lojalitet. Ved en plassering i fosterhjem vil 

barnet måtte forholde seg til to sett foreldre. Dersom det finnes – reelt eller i barnets fore-

stillingsverden – motsetninger mellom disse, havner barnet fort i en lojalitetskonflikt. Hvis 

barnet over tid fortsetter å leve med en følelse av dobbel identitet, får det ikke utviklet seg til 

et helt og sunt menneske, sier Brønserud og Dessau (2001:68, 149f) – og er dermed på linje 

med Berger og Luckmann. Brønserud og Dessau understreker derfor viktigheten av at de to 
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foreldreparene samarbeider før og underveis i plasseringen, og at de sender tydelige signaler 

til barnet om at det er lov å være glad i og forholde seg til begge parter. Faktisk ser det ut til at 

barn som får god støtte i sitt forhold til de biologiske foreldrene, har større sannsynlighet for å 

utvikle et positivt forhold til fosterforeldrene (Brønserud & Dessau 2001:157f). Det er 

selvfølgelig lettere å bli glad i noen som anerkjenner de viktige tingene i livet ditt. For barnets 

identitetsfølelse er det viktig å ivareta de følelsesmessige båndene til fortiden. Barnet bør vite 

mest mulig om sin bakgrunn og bevare eller utvikle et positivt forhold til den og sine 

biologiske foreldre så langt som mulig (Backe-Hansen 1984:97). Det er vanskelig for foster-

barnet alene å bevare positive relasjoner til de biologiske foreldrene, og fosterforeldrene må 

hjelpe barnet i dette (Anfinnsen 1997:97). 

Nå vil det imidlertid, særlig ved en tvangsplassering, ofte være reelle motsetninger 

mellom den biologiske familien og fosterfamilien. Ofte er de uenige om hvor barnet bør være, 

og det vil alltid være større eller mindre forskjeller mellom de to familienes måte å organisere 

hverdagen på. Om det i tillegg er forskjeller i sosial og etnisk tilhørighet eller livssyn, under-

strekes forskjellene ytterligere. Selv om man klarer å samarbeide tålig bra, vil forskjellene 

fortsatt være der, med de mulige konsekvenser det kan få for barnet. Det finnes ingen enkel 

løsning på dette problemet. Som Brønserud og Dessau (2001:79) sier, er det forskjell på å 

være fosterforeldre og terapeut. Fosterhjem velges som plasseringssted nettopp for at barnet 

skal kunne vokse opp i en så tilnærmet normal tilværelse som mulig. Man må rett og slett bare 

gjøre så godt man kan innenfor de rammene som er gitt. Dette innebærer blant annet å ha 

respekt for den andre parten. Dersom fosterforeldrene kritiserer de biologiske foreldrene eller 

noe av det de gjør, vil barnet fort kunne oppleve det som en indirekte kritikk av seg selv, noe 

som kan true selvfølelsen alvorlig. 

Jeg har ovenfor så vidt vært inne på at en motsetning mellom de to foreldreparene kan 

være noe som ligger i barnets forestillinger så vel som i realitetene. Det betyr ikke at 

problemet blir mindre betydningsfullt for barnet. For å bruke Thomas’ teorem i en ny 

sammenheng: ”If men define situations as real, they are real in their consequences.”25 Jeg skal 

ikke gå videre inn i psykologien, men det kan være verdt å merke seg at det som er 

ubetydelige forskjeller for de voksne kan oppleves som svært viktige av barna (Keats 

1997:104). Ulike livssyn er et eksempel. Det ligger implisitt i mange av disse at andre livssyn 

nødvendigvis må være feil. Hvis fosterforeldrene ikke snakker med fosterbarnet om at det er i 

                                                 
25 Dette er hentet fra Thomas & Thomas The Child in America 1928. Boken er ikke å oppdrive i Bibsys, men 
internettleksikonet Wikipedia oppgir at sitatet i den andre utgaven av boken fra Alfred Knopf 1929 er å finne på 
side 572. 
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orden å ha forskjellige livssyn, kan barnet fort komme til å tolke dette som en nedvurdering av 

de biologiske foreldrene. Hvis en snakker negativt om noe av det den biologiske familien tror 

på, blir dette enda sterkere. For eksempel snakket en av de kristne informantene mine om at 

de biologiske foreldrene ”elsker alt som har med spøkelser og den slags å gjøre”, mens foster-

foreldrene mener at slik ”overtro” (les: ”feil tro”) ofte vil være direkte skadelig for folk. Hvis 

slike holdninger kommer fosterbarnet for øre uten at de nyanseres, kan det vanskelig oppfattes 

som annet enn kritikk. 

Barnevernloven legger vekt på kontinuitet og stabilitet for barnet. Plassering i foster-

hjem er imidlertid et av de største brudd i tilværelsen et barn kan oppleve. Ikke bare blir det 

tatt bort fra sine nærmeste, men det blir også tatt ut av alle vante omgivelser og rutiner. Når en 

plassering i fosterhjem først er nødvendig, er det neppe mulig fullt ut å ivareta den 

kontinuiteten og stabiliteten som barnevernloven framhever som det beste for barnet. Det har i 

sosialfagene vært mye diskutert hvorvidt det er relasjonen til den biologiske familie eller 

behovet for god daglig omsorg som er det grunnleggende for barnet. Diskusjonen skal ikke 

gjennomgås her, men Brønserud og Dessau legger vekt på at begge deler er nødvendig. En 

slags kontinuitet kan gis ved at barnet får beholde kontakten med sine nærmeste og sin fortid, 

slik at det kan skape seg en helhetlig livshistorie, mens stabilitet kan gis her-og-nå i det nye 

hjemmet (Brønserud & Dessau 2001:98f). 

Å danne et nytt virkelighetsbilde 

Som nevnt ovenfor, krever det stadige bekreftelser å vedlikeholde det subjektive virkelighets-

bildet. Under vanlige omstendigheter kan man for kortere perioder klare seg med rutiner og 

indirekte kontakt med signifikante andre uten å se dem ansikt til ansikt. I krisesituasjoner 

(som en fosterhjemsplassering må kunne sies å være) kreves det imidlertid hyppige, tydelige 

og intense bekreftelser. Hvis ikke kan man komme til å gjennomgå det Berger og Luckmann 

(2000:159ff) kaller en alternering, dvs. et ekstremt tilfelle av forandring, der den subjektive 

verden oppleves som totalt endret. Dette kan være for eksempel en religiøs konvertering, slik 

som hos fosterbarna i familiene India og Mike. For at dette skal være mulig må det en 

resosialisering til. Da trenger individet et nytt sosialt fundament, og må etablere en sterk 

følelsesmessig identifisering med nye signifikante andre som formidler nye sannsynlighets-

strukturer. En fysisk atskillelse fra de gamle signifikante andre er det mest effektive for at det 

nye virkelighetsbildet skal kunne erstatte det gamle. I alterneringsfasen kreves det 

kontinuerlige bekreftelser fra den nye sosiale gruppen, og man må avskjæres fra bekreftelsene 
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fra den forrige gruppen. Først etter at den nye virkelighetsforståelsen har ”satt seg” kan man 

forsiktig gjenoppta kontakten med de tidligere signifikante andre. 

Berger og Luckmann angir en oppskrift for hva som skal til for at alterneringen skal bli 

vellykket, men hva om man snur på det? Man kan si at dersom forholdene legges til rette slik 

Berger og Luckmann beskriver dem, øker sjansene for at en alternering skal finne sted. 

Fosterbarnet tas ut av sine vante omgivelser – både det fysiske og det sosiale miljøet – og 

mister således de fleste bekreftelsene på sin virkelighetsforståelse. Flyttingen fører til en 

mental krise hvor behovet for bekreftelser er mye større enn normalt, og samtidig plasseres 

barnet på fulltid i et nytt sosialt miljø. Dersom fosterfamiliens verdensbilde er vesens-

forskjellig fra den biologiske familiens, vil det åpenbart være muligheter for at en alternering 

finner sted. 

Mange av fosterbarna hos mine informanter har ikke særlig mye samvær med sin 

biologiske familie. En ordning med for eksempel tre timer i måneden under tilsyn gir ikke 

mye rom for å bevare forholdet til de biologiske foreldrene. Hvis man tar utgangspunkt i at 

det er sosialisering og den daglige omgang som bygger et familiefellesskap, er det sannsynlig 

at et barn som tas ut av hjemmet over tid vil miste mye av den sosiale kompetansen som 

kreves for å fungere som et praktisk og følelsesmessig ”fullverdig medlem”, som mine 

informanter ynder å kalle det, av den biologiske familien. Har en alternering funnet sted, for 

eksempel i form av et endret livssyn, vil avstanden mellom fosterbarnet og dets biologiske 

familie øke ytterligere. Brønserud og Dessau (2001:267) viser til flere undersøkelser som sier 

at de fleste fosterbarn forsøker å etablere ny kontakt med den biologiske familien etter endt 

plassering – uavhengig av hvor mye kontakt de har hatt med dem underveis. Jo mindre 

avstanden er mellom de to familiene, jo lettere må man kunne anta at en slik ”nyetablering” 

vil være for fosterbarnet. 

En fosterhjemsplassering er ikke det samme som en adopsjon, og jeg mener at foster-

foreldre generelt burde gjøre sitt beste for å ikke påvirke fosterbarnet i retning av for store 

endringer bort fra den biologiske familien. En omsorgsovertakelse er i prinsippet alltid 

midlertidig og skal oppheves dersom de biologiske foreldrene igjen er i stand til å ivareta 

barnets beste. Dette er nok et sterkt argument for at fosterbarnet må hjelpes til å beholde et 

best mulig forhold til den biologiske familien. 

Hvis sosialisering har så stor betydning for et menneskes livssyn – religiøst eller ikke – 

som Berger og Luckmanns modell antyder, og Harbos funn synes å vise, kan man spørre seg 

hvor mye de biologiske foreldrene egentlig kan styre når barnet er tatt ut av hjemmet. Den 

formelle tilhørigheten til en livssynsorganisasjon er forholdsvis enkel å kontrollere, men hva 
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med de mer personlige anliggender? Hva med tro? Og hva med religiøs praksis? Retnings-

linjer for fosterhjem åpner eksplisitt for at ”religionsutøvelse som har innvirkning på mer 

daglige gjøremål” kan endres ved en fosterhjemsplassering (retningslinjer for fosterhjem 

kapittel 13.1). Det er imidlertid nettopp gjennom religiøs praksis at barn kan lære religion og 

etter hvert kan finne en eventuell religiøs identitet. 

Men barn er ikke bare passive mottakere av foreldrenes oppdragelse, slik det lenge har 

vært vanlig å se dem, og i en kompleks, moderne vestlig verden preget av individualisering er 

ikke lenger identiteten bare styrt av tildelte roller. Mennesket må skape seg selv heller enn å 

lene seg på tradisjon og ytre autoriteter. Det må velge hvem det vil være, og like mye hvem 

det ikke vil være. Dermed blir sosialiseringen avhengig av den enkeltes evne til refleksjon vel 

så mye som av de ytre omstendighetene, hevder sosiologen Ivar Frønes (2002:54f, 187). Dette 

modifiserer Berger og Luckmanns modell noe, men våre nærmeste er likevel en av de 

viktigste faktorene som påvirker våre liv. 

Å ha omsorg for fosterbarn er utvilsomt en vanskelig oppgave, særlig når man tar i 

betraktning at fosterbarn ofte kommer fra forhold som allerede har gitt dem en skjev start, det 

være seg i kognitiv utvikling, tilknytningsevner eller annet. Det går som oftest bra, også med 

fosterbarn. Mange av dem klarer å finne en balanse mellom sine to familier, men det krever 

gjerne at de får mer støtte enn det andre barn trenger, og at fosterforeldre og hjelpeapparat er i 

stand til å ta imot dem på god måte. Når fosterforeldre og biologiske foreldre har ulike 

livssyn, kreves det ikke bare toleranse, men også religiøs kompetanse fra fosterforeldrenes 

side. 

Dilemmaene omkring hvordan de biologiske foreldrenes rettigheter i forhold til barnas 

religion skal ivaretas kan synes uoverkommelige, og jeg skal ikke forsøke meg på å gi noen 

enkle løsninger. Jeg vil i slutten av oppgaven likevel driste meg til å komme med forslag. I 

kapittel 6 nevnte jeg noen elementer som kan påvirke det jeg har kalt fosterforeldrenes ”gode 

vilje” når det kommer til håndteringen av fosterbarnets religiøse oppdragelse. I neste kapittel 

vil jeg se på ytterligere ett, nemlig fosterforeldrenes religionsbegrep. I den forbindelse vil jeg 

basere meg på et mer religionsvitenskapelig perspektiv og til slutt komme med et forslag til 

hvordan fosterforeldre bør forholde seg til religion. Forhåpentligvis kan dette hjelpe dem til 

bedre å ivareta de biologiske foreldrenes rettigheter enn jeg synes regelverket i praksis legger 

opp til. 
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8. Hvordan kan fosterforeldrenes religionsbegrep 
påvirke deres håndtering av fosterbarnets religiøse 
oppdragelse? 

I kapittel 6 tok jeg opp hvordan familiene ”mine” i grove trekk har valgt en av tre mulige 

tilnærminger til oppgaven med fosterbarnets religiøse oppdragelse. Her vil jeg se på hvordan 

dette kan påvirkes av deres religionsbegrep. Selv om familienes religionsbegrep varierer 

innad i hver gruppe, mener jeg å finne trekk som tyder på at tilnærmingen til religiøs opp-

dragelse av fosterbarnet henger sammen med informantenes forståelse av religion. Det er ikke 

mulig for meg å si noe om hva som er årsak og hva som er virkning – eller om begge deler er 

virkninger av bakgrunnsvariabler jeg ikke ser. Min tolkning er likevel at det er en sammen-

heng av et eller annet slag. Derfor mener jeg også det er interessant å se fosterforeldrenes 

religionsbegrep i forhold til noen sider ved religionsvitenskapens religionsbegrep. 

Det vil alltid måtte være forskjell på dagligdags og akademisk bruk av begreper. Jeg 

synes man skal være ytterst varsom med å se dette som et forhold mellom lekfolk og 

ekspertise, for det er ikke gitt at den teoretiske bruken er viktigere eller riktigere enn den mer 

pragmatiske. Samtidig vil en hel fagtradisjons oppsamlede kunnskap nødvendigvis gi et langt 

bredere perspektiv enn det man kan forvente å finne hos fosterforeldre eller barneverns-

ansatte. Slik kunne dette kapittelet skrives som et tradisjonelt religionsvitenskapelig arbeid 

med hovedvekt på kritisk analyse av fosterforeldrenes holdninger ved bruk av fagets 

kategorier og begreper. Jeg skal gjøre litt av det også, men jeg tror at oppgaven vil tjene på en 

noe mer tverrfaglig tilnærming som kan gi fosterforeldre og barnevernsarbeidere et nytt, og 

ikke minst et nyttig perspektiv på hvordan en kan forholde seg til religion. 

I neste kapittel vil jeg driste meg til å komme med en anbefaling om hvordan foster-

foreldre og barnevernsarbeidere bør forholde seg til religion i sitt møte med fosterbarn med 

bakgrunn i andre livssyn. Først skal vi imidlertid se nærmere på informantenes eget religions-

begrep. Under intervjuene ble de alle bedt om å definere religion, og i tillegg har de også 

kommet med flere andre utsagn som er illustrerende for hvordan de tenker om religion 

generelt – utover den aktuelle situasjonen med fosterbarna. 
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Balansekunstnerne 

Balansekunstnerne er, som vi så i kapittel 6, oppmerksomme på sin egen innflytelse på 

fosterbarna, og at dette kan få konsekvenser for deres forhold til religion. Disse foster-

foreldrene tar også mer hensyn til at religion for de biologiske foreldrene innebærer 

forskjellige former for religiøs praksis som de ønsker at barna skal delta i. Jeg tror dette 

gjenspeiler at særlig Bravo, Ekko og Juliet definerer religion først og fremst som betydnings-

fullt for hvordan en konkret lever sitt liv. Dette bygger på ”tro”, men blant balansekunstnerne 

er det bare Golf som nevner tro uten eksplisitt å inkludere praksis. Golf og Juliet snakker også 

om betydningen av ritualer og deres positive funksjoner menneskene imellom. Alle familiene 

i denne gruppen uttrykker relativt stor toleranse og respekt for forskjellige livssyn og 

forskjellige måter å leve på. Dette gjelder også familien Juliet som er personlig kristne, men 

som likevel sier at det nok ikke er så viktig akkurat hvilken gud man tror på eller hvilke 

former for religiøs praksis man forholder seg til. Bravo og Ekko er ikke religiøse, men de er 

åpne for at de kan ta feil, og kanskje kan endre livssyn senere. Golf, derimot, er ganske sikre i 

sitt ateistiske syn på verden. Samtidig mener de at religiøsitet kan være positivt for den 

enkelte. Slik er det ikke vanskelig for disse familiene å forholde seg til andres religion – om 

enn med et lite forbehold om at religiøs tro og praksis må holde seg innenfor uuttalte grenser 

for hva som er ”normalt”. I den forbindelse snakket de fleste av dem om religiøs 

fundamentalisme i negative ordelag. De tok også klar avstand fra religiøs indoktrinering, og 

mente at religion ikke må bli for påtrengende i form av forsøk på misjonering eller lignende. 

Framtidsoptimistene 

Blant framtidsoptimistene er det bare Delta som sier noe direkte om at religion får konse-

kvenser for livsførselen. Det er også denne familien som har lagt mest konkrete planer for 

hvordan de skal gjøre tilpasninger i forhold til den biologiske familiens livssyn. Basert på 

helhetsinntrykket av informantene i denne gruppen, tror jeg nok det er familien Delta som har 

størst grunn til å være optimistisk med tanke på hvordan de kommer til å løse situasjonen i 

framtiden. 

Delta nevner tro som utgangspunktet for hvordan man velger å leve livet sitt når de 

definerer religion. Charlie, derimot, definerer religion som tro (”på noe overnaturlig”) alene. 

Også Kilo er opptatt av tro, men de nevner i tillegg at man som oftest styres av sin kulturelle 

kontekst, og Alfa definerer religion som ”en historisk og kulturelt betinget måte å prøve å 
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forklare det ukjente på”, med hovedvekt nettopp på kontekst. Dette synet på religion som 

kulturelt betinget – som også finnes hos Charlie og Delta, men ikke så eksplisitt – kan hos 

Alfa, Charlie og Kilo ses i sammenheng med en holdning om at religion, i disse tilfellene 

islam, bør være mindre viktig for fosterbarna i og med at de (sannsynligvis) skal vokse opp i 

”vanlige”, dvs. norske, familier. 

De uforpliktede 

Fosterforeldrene i denne kategorien kan deles i to når det kommer til religionsforståelsen. 

Familiene Foxtrot og India definerer religion som tro. Foxtrot er ellers ikke så veldig 

interessert i spørsmålet, og de er også den familien som var mest kortfattet i sine svar. India er 

kristne og opptatt av at fosterbarnet også er blitt det, men samtidig er de også på et vis 

uinteresserte. De synes det er positivt for dem å tro på Gud, men sier at hvis noen ikke tror, 

eller kanskje heller vil forholde seg til de gamle norrøne gudene og delta i midtvintersblot, så 

er det fint også. Dette virker for meg annerledes enn når balansekunstnerne Juliet er inne på 

noe av det samme. Begge familiene er kristne, men Juliets formuleringer tyder på at de har et 

mer gjennomtenkt og bevisst forhold til trosspørsmål, mens India på sin side kan si at alt er 

greit fordi de ikke er så engasjerte og tilsynelatende ikke har tenkt igjennom rekkevidden av et 

slikt utsagn. Ettersom India selv synes det meste er greit, har de vanskelig for å forstå at det 

ikke er greit for fosterbarnets biologiske familie at han har ytret ønske om å bli døpt. 

Familiene Hotell, Lima og Mike derimot, har tydelige meninger om hva de mener er rett 

og feil når det kommer til religion. Hotell definerer religion som ”et menneskeskapt system 

for gudstro”. Lima og Mike uttaler seg i lignende ordelag, men på et annet grunnlag enn 

Hotell. Hotell mener at det ikke betyr noe hva en tror her i livet, eller hva slags form for 

religiøs praksis en forholder seg til, men de er sikre på at det finnes en gud – hvordan han nå 

enn måtte være. De mener at det å tro på Gud er naturlig for mennesket. Man må aktivt ha 

blitt fratatt troen hvis man ikke (lenger) har den, sier de. Å ikke tro på Gud er for dem altså en 

misforståelse. Lima og Mike mener også at religion er menneskeskapt. I dette legger de et 

tydelig skille mellom andre religioner – som tar feil – og deres egen sanne tro som er gitt 

dem av Gud og ikke defineres som religion i det hele tatt. Det synes klart for meg at Hotell, 

Lima og Mikes holdninger som mer eller mindre uforpliktede i forhold til de biologiske 

foreldrenes livssyn har en sammenheng med deres overbevisning om at det de selv tror på er 
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riktig. Til forskjell fra de øvrige informantene tar de ikke særlig høyde for at de selv kan ta 

feil, og viser mindre åpenhet for at andres tro og livsførsel kan være rett for dem. 

Religionsbegrepet i religionsvitenskapen 

Ivan Strenski skriver i sin artikkel ”On ”Religion” and its Despisers” (1998:116f) om hvordan 

religion er et begrep vi bruker i dagligtalen med den største selvfølgelighet og tar for gitt at vi 

kjenner betydningen av, uten at vi trenger eksperter til å fortelle oss det. De fleste kan uten 

videre liste opp forskjellige religioner og til og med gi en formell definisjon av begrepet, 

påpeker han. Religion er blitt en kategori å tenke med på linje med for eksempel kunst, nasjon 

eller økonomi.  

I akademiske religionsstudier er begrepet brukt både som et fellesnavn, og som en 

referanse til noe i den menneskelige natur som manifesterer seg i de forskjellige religionene. 

Målet for den teoretiske delen av religionsfagene har i stor grad vært å avsløre hva dette noe 

er (Byrne 1999:379f). Som Gavin Flood sier, ”we recognize religion when we see it” (Flood 

1999:48), men problemet er at det er vanskelig å si nøyaktig hva som gjør religion til religion. 

Arbeidet med dette har blant annet resultert i en rekke ulike akademiske definisjoner. 

Imidlertid er religionene (i flertall) vidt forskjellige, spredt i tid og rom som de er. Hver av 

dem som regnes som én religion er så uhyre komplekse at deres ulike innholdselementer og 

funksjoner vanskelig lar seg oppsummere. Den nederlandske religionshistorikeren Jan G. 

Platvoet – og mange med ham – mener derfor at ”it is highly unlikely that a definition of 

religion will ever be constructed which will adequately express, in clear and concise terms, 

what religions have always, and everywhere, had in common, and will always have in 

common, that differentiates them unequivocally from everything that is not ’religion’” 

(Platvoet 1999:248). Ikke bare er dette vanskelig med de data vi allerede besitter, i tillegg sier 

Platvoet at det i den ikke alt for fjerne framtid sannsynligvis vil dukke opp nye former for 

religion som er helt annerledes enn dem vi kjenner i dag. Dette fordi religioner i stor grad 

formes av konteksten, altså utenforliggende faktorer som for eksempel hvilken teknologi 

samfunnet har tilgjengelig på forskjellige områder, demografiske forhold, intellektuell 

utvikling osv. Det er ikke et fast årsak-virkning-forhold mellom slike elementer og utvikling 

innenfor religion. Likevel er det nærliggende å tro at de store omveltningene verden gjennom-

går, med blant annet modernisering og globalisering, vil få betydning for religion så vel som 

for resten av menneskenes levevis, mener Platvoet. 

  74 
 



”Hun kan jo bli muslim når hun blir stor” 

Han har også et tredje argument som taler imot muligheten for å kunne finne en 

universell definisjon av religion: ”As is well known, ’religion’ is a very modern, Western 

term” (Platvoet 1999:249). Jeg skal ikke gå inn i den mer generelle orientalismedebatten her, 

men nøye meg med å konstatere at religion er et av de begrepene som lenge ble antatt å 

referere til et allmenngyldig fenomen, til tross for at de egentlig er forankret i vår egen 

spesielle historiske og kulturelle kontekst. Begrepet har så mange konnotasjoner at det er 

diskutabelt om det i det hele tatt kan brukes på andre ”religioner” enn de som hører hjemme i 

den moderne vestlige kultursfæren. Selv om det finnes et universelt fenomen som vi kjenner 

igjen som religion, er dette et resultat av at vi bruker våre egne begreper på andre samfunn og 

historiske perioder. 

La oss se nærmere på noen av de trekkene ved begrepet religion som er utpreget 

vestlige. Det mest iøynefallende er at religion i den vestlige verden, som en følge av den 

omfattende institusjonelle differensieringen de siste hundreårene, er redusert fra ”a pervasive 

cosmology and a largely public affair to a matter of private persuasion and individual 

practice” (Platvoet 1999:249). Dette har ført med seg en antakelse om at det alltid er mulig å 

skille religion fra det som ikke er religion, noe som slett ikke er tilfelle i de fleste ikke-

vestlige samfunn. ”[R]eligion is not conceived in most societies as separate from e.g., kinship, 

modes of production, or the social and political order of a society, or indeed its warfare, 

genocide, peace and prosperity” (Platvoet 1999:250). Som oftest har ikke disse samfunnene 

engang et begrep for å skille “religion” fra det ikke-religiøse. Også i Vesten er dette skillet 

relativt nytt. Meredith B. McGuire tar i sin artikkel ”Contested Meanings and Definitional 

Boundaries: Historicizing the Sociology of Religion” (2003) opp hvordan de protestantiske og 

katolske reformasjonene på 1500-tallet bidro til å skille det hellige ut ved å avgrense det både 

i tid, rom og handling. Dette mener McGuire hang sammen med kirkenes behov for å få mer 

kontroll over religionen. Som en del av dette ble det også innført et nytt skille mellom det som 

var ”sann” religion og det som var overtro og for eksempel magi som ble underlagt strenge 

sanksjoner. Også det å forstå religiøsitet ut fra tro heller enn handling eller praksis var et 

resultat av reformasjonenes nye grenselinjer (McGuire 2003:129ff). 

En som har kritisert religionsstudienes fokus på tro er Catherine Bell. Å være så opptatt 

av tro er problematisk, sier hun, fordi det er farget av en vestlig-kristen tenkemåte. Tro er ikke 

like viktig i alle religioner, og heller ikke alltid like enkelt å identifisere (Bell 2002:100f). Det 

er også andre forhold vi har en tendens til å ta for gitt når vi legger så stor vekt på tro. Tro blir 

ofte sett som et spørsmål om dyp overbevisning, et ”enten-eller” fenomen, mens det i 

realiteten ofte er et spørsmål om grader. Vi tenker gjerne på tro som ”a prior shaper and 
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instigator of action” (Bell 2002:107) og bruker troen til å forklare handlingene, mens det like 

gjerne kan være omvendt. I møtet med elementer av tro som er oss fremmed, har vi behov for 

å kunne se dem som meningsfulle, påpeker Bell. Dette gjør vi ved å tilskrive dem plass i et 

større sammenhengende system av ideer, det vi kaller religion. Bell mener imidlertid at vi 

heller bør se ”beliefs and believing as a matter of specific sets of actions or situations, that is, 

approaching believing as a type of social practice” (2002:108). Faktisk viser sosiologiske 

studier gjennomgående at religiøs tro er relativt ustabil og lite systematisert hos folk flest 

(Bell 1992:184f). Det er også lite samsvar mellom forskjellige trosforestillinger og rituell 

praksis, påpeker Bell. Folk vil oftest forklare sine ritualer med at det er tradisjon og/ eller at 

de har forskjellige positive konsekvenser. I de fleste samfunn trenger man heller ikke noen 

forklaring på hvorfor man deltar i religiøse riter, det bare er sånn (Bell 1997:167). Om de 

konkrete, fysiske, sidene ved praksisen har folk derimot mye mer omfattende og mer nøyaktig 

kunnskap (Bell 1992:185). 

På bakgrunn av denne diskusjonen av religionsbegrepet er det på sin plass å spørre 

hvordan vi likevel kjenner igjen disse fenomenene som religion? Som nevnt ovenfor kan dette 

ses som et resultat av at vi bruker våre egne konsepter på andre samfunn og historiske 

perioder. Jonathan Z. Smith går i et velkjent sitat av mer polemisk art så langt som å hevde at 

det derfor ”is no data for religion. Religion is solely the creation of the scholar’s study. It is 

created for the scholar’s analytic purposes by his imaginative acts of comparison and 

generalization” (Smith 1982:xi). Dette er et poeng vi er nødt å forholde oss til, men jeg vil 

mene at det først og fremst hører hjemme i en mer filosofisk diskusjon. I religionsstudiene 

forøvrig (og tilsvarende i en rekke andre fag) er det nødvendig å være mer pragmatisk. Vi må 

ta utgangspunkt i at det finnes en verden ”der ute” som vi faktisk har mulighet til å forstå på 

en eller annen måte, ellers river vi bena bort under både empirisk vitenskap og mer dagligdags 

kommunikasjon. Religion er en kategori å tenke med, og vi trenger slike kategorier i vårt 

møte med omverdenen. Smiths syn er relevant for oss i den grad det gjør oss oppmerksomme 

på at vår kategori religion, vestlig-kristen som den er, er nettopp bare et utgangspunkt. 

I tillegg til at det finnes mange ulike typer religioner, vil det også være forskjellige 

perspektiver på en og samme religion, selv om vi skulle begrense oss til den vestlige verden. 

Her mener jeg ikke å vise til at det vi regner som én religion består av ulike retninger, men at 

den som selv tilhører en religion og den som forsøker å forstå en religion utenfra ofte kan ha 

svært forskjellig oppfatning av den. Vi har forskjellige syn på virkeligheten, og det er ikke 

mulig å si at en oppfatning er riktigere enn et annet. 

  76 
 



”Hun kan jo bli muslim når hun blir stor” 

Religionsstudiene har tatt konsekvensen av denne tankegangen ved at stadig flere 

forskere fremmer det syn at en må velge hvilke definisjoner en vil bruke der og da ut fra 

hvilken nytteverdi de har i den aktuelle situasjonen, heller enn å lete etter en allmenngyldig 

definisjon. Valget av en bestemt definisjon framfor en annen har alltid en underliggende 

motivasjon. På det akademiske området vil valget henge sammen blant annet med ens større 

teoretiske perspektiv, og det legger føringer på hva man studerer og hvilke resultater man får. 

Som William E. Paden uttrykker det, ”Emile Durkheim studied totemic objects and, behold, 

found his theory of the totemic principle” (Paden 1998:93). 

Men det er ikke bare i teorien det er av betydning hvilken definisjon man bruker. 

Utenfor akademia kan valget av definisjoner få mer håndfaste konsekvenser. Blant annet kan 

det få betydning for hvilke handlinger som beskyttes av menneskerettighetenes religionsfrihet. 

Når religioner er så forskjellige, og det finnes så mange perspektiver, hvem skal da sitte med 

retten til å velge en definisjon? Den europeiske menneskerettighetsdomstolen har, som vi så i 

kapittel 3, gjort det klart at det i hvert fall ikke kan være statens oppgave. I forlengelsen av 

dette mener jeg at det heller ikke kan være barnevernets saksbehandlere eller fosterforeldrenes 

oppgave. I retten til religionsfrihet må det nødvendigvis ligge til grunn at innenfraperspektivet 

skal respekteres, ellers blir religionsfriheten meningsløs for den enkelte. Jeg mener ikke med 

dette å forsvare en fullstendig verdirelativisme, man må kunne komme med kritiske 

synspunkter. Det er likevel viktig at man ikke alene baserer seg på en moderne vestlig-kristen 

religionsforståelse med dens implisitte verdivurderinger, men det er nettopp det jeg mener 

informantene mine har en tendens til å gjøre. 

Et moderne vestlig religionsbegrep 

Særlig blant de familiene som har fosterbarn med utenlandsk bakgrunn er det flere av 

informantene som skiller mellom religion og kultur. Kultur forstår de i denne sammenhengen 

som en nasjons eller et samfunns måte ”å være på”, det vil si handle- og tenkemåter folk i 

samme geografiske område har mer eller mindre felles. At de ser religion som et felt som kan 

avgrenses mot kultur får to forskjellige utslag. For noen betyr det at de kravene som de 

biologiske foreldrene stiller som ”bare” er kulturelt betinget ikke trenger å respekteres i like 

stor grad som det som er knyttet til religion. Andre er opptatt av at fosterbarnet bør kjenne sin 

eller foreldrenes kulturelle bakgrunn, men ser ikke religion som en vesentlig del av dette. 
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Religion kan også avgrenses mot det som noen av fosterforeldrene definerer som 

”overtro”. Jeg nevnte i forrige kapittel at en av de kristne familiene snakket om at de 

biologiske foreldrene var opptatt av ”spøkelser og den slags”. Dette synes fosterforeldrene 

ikke er noe å ta hensyn til, eller i det hele tatt snakke med fosterbarnet om. Selv om de også 

snakker om egen tro som det rette, i motsetning til andres religion som misforståelser, vil jeg 

anta at de i større grad ville tatt hensyn til noe de kunne definert som ”skikkelig” religion. 

Det ser også ut til at mange ser religion som hovedsakelig en privatsak heller enn noe 

som hører til i et sosialt fellesskap. Noen av framtidsoptimistene nevner at de kanskje kan 

hjelpe fosterbarnet til å få kontakt med et ”muslimsk miljø”, men da må fosterbarnet først vise 

sin interesse for islam. Fosterforeldrene ser det ikke som aktuelt at fosterbarnets interesse 

heller skulle komme gjennom slik kontakt. I dette ligger også at de forutsetter at religion skal 

være et bevisst valg hos den enkelte, noe som igjen bringer oss over på at mange av dem anser 

religion for å skulle være noe systematisert og et gjennomtenkt, sammenhengende hele. 

Fosterforeldrene forventer for eksempel at de biologiske foreldrenes eventuelle krav skal være 

konsekvente, ellers kan de ikke være så viktige, og ikke så nødvendige å ta hensyn til. 

Holdningen til religion som noe som er den enkeltes valg gjør at mange av informantene 

er lite bevisst på sosialiseringens betydning for religion og sin egen rolle som oppdrager. Heri 

ligger også en tanke om at religion først og fremst er et spørsmål om tro heller enn praksis, og 

at praksis dermed er mindre viktig å ivareta. 

Selv om de fleste av informantene mine er opptatt av at den enkelte må få tro og gjøre 

som han vil, er de sterkt farget av en vestlig-kristen tenkemåte omkring religion. I det neste og 

avrundende kapittelet vil jeg si noe om hvordan de kan unngå dette. 

  78 
 



”Hun kan jo bli muslim når hun blir stor” 

9. Oppsummering og avslutning: Hvordan bør 
fosterforeldrene forholde seg til religion? 

Den overordnede problemstillingen for oppgaven har vært hvordan håndterer fosterforeldre 

den religiøse oppdragelsen av barn med bakgrunn i et annet livssyn enn deres eget? Dette er 

interessant både fordi det er de biologiske foreldrene som i kraft av sitt foreldreansvar har rett 

til å bestemme over sine barns religion, eller mangel på sådan, og fordi den religiøse 

oppdragelsen nødvendigvis vil få konsekvenser for barnet. 

Vi har sett at fosterforeldrene jeg har intervjuet i grove trekk har valgt én av tre 

forskjellige tilnærmingsmåter til fosterbarnets religiøse bakgrunn. Noen er ikke veldig opptatt 

av de biologiske foreldrenes livssyn i det hele tatt, men mest fokusert på sitt eget, noen ned-

prioriterer spørsmål om livssyn til fordel for andre problemområder hos fosterbarna og tenker 

at de sikkert vil bli mer engasjerte etter hvert, og noen lager kompromissløsninger der både 

deres eget og de biologiske familienes livssyn blir tatt hensyn til. Det er en rekke faktorer som 

spiller inn på hvordan man håndterer den religiøse oppdragelsen, og enhver fosterfamilie må 

forholde seg til sin egen situasjon. Når jeg nå har tenkt å komme med en avrundende opp-

summering av de viktigste områdene oppgaven har tatt for seg, vil jeg likevel gjøre dette på et 

mer generelt grunnlag. 

Et fosterhjem velges som plasseringssted ved de fleste omsorgsovertakelser nettopp for 

at barnet skal kunne vokse opp under mest mulig normale forhold. Av forskjellige årsaker 

anses ikke de biologiske foreldrene å kunne gi barna sine dette, og fosterforeldre velges ut fra 

tanken om at barnas beste er å tilbringe oppveksten i ”et helt alminnelig hjem”. I tråd med 

dette regnes fosterforeldre som ”selvstendige oppdragstakere” på vegne av barnevern-

tjenesten, og gis nokså frie tøyler med hensyn til hvordan barnet skal oppdras. 

Å inngå i et familiefellesskap innebærer blant annet å delta i de forskjellige sosiale 

aktivitetene voksne og barn gjør sammen. For mange familier vil større eller mindre deler av 

det sosiale livet også ha et religiøst eller annet livssynsmessig innhold, det være seg i form av 

deltakelse i trossamfunn eller andre livssynsorganisasjoner, eller innenfor husets fire vegger. 

En såkalt normal oppvekst skulle tilsi at barna er med på dette, i hvert fall fram til de er gamle 

nok til selv eventuelt å ta andre valg. Som fosterforeldre kan en imidlertid ikke uten videre 

inkludere fosterbarnet i slike aktiviteter. Retningslinjer for fosterhjem sier i kapittel 13.1 

eksplisitt at man ikke bør ta med fosterbarnet på religiøse møter i regi av trossamfunn dersom 

de biologiske foreldrene ikke ønsker at barnet skal påvirkes av dette. Særlig i familier der 
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kirken eller en annen livssynsorganisasjon er en viktig sosial arena, vil det kunne oppleves 

som et stort tap både for fosterforeldrene og fosterbarnet. Likevel er dette et område der 

grensene er tydelige, og selv om det kan kreve praktisk organisering, for eksempel av barne-

vakt for mindre barn, er det relativt enkelt å følge regelverket og de biologiske foreldrenes 

ønsker her. 

Fullt så enkelt er det ikke innenfor hjemmet. Vi så i kapittel 7 at barns livssyn i stor grad 

formes av sosialisering. Sosialisering består ikke bare av deltakelse i konkrete aktiviteter, men 

også av hva man ser og hører og hvilke underforståtte verdier som formidles av ens nærmeste. 

Når et barn skal være en del av familielivet, kan man ikke lukke døren hvis man skal lese i 

Bibelen sammen eller be bordbønn før middag, og selv i hjem der man ikke har noen 

aktiviteter knyttet til livssyn, vil det være vanskelig å unngå at fosterbarnet blir påvirket av 

familiens generelle holdninger. 

De biologiske foreldrenes rett til å bestemme over barnets religion innebærer på den ene 

siden å si noe om hva de ikke ønsker barnet skal påvirkes av, men som vi ser kan dette være 

vanskelig å etterkomme fullt ut. På den annen side må retten til å bestemme over barnets 

religion også inkludere retten til å kunne bestemme hva barnet mer aktivt skal påvirkes av. 

Det er ikke mulig for fosterforeldre å påvirke fosterbarnet med holdninger de ikke har. I 

tillegg åpner retningslinjer for fosterhjem for at konkret religiøs praksis ”vil kunne bli noe 

endret ved omsorgsovertakelser” – eller i mindre diplomatiske ordelag: Ikke trenger å ivaretas 

i ”en fosterfamilie som ikke praktiserer samme religion som fosterbarnet” (retningslinjer for 

fosterhjem kapittel 13.1). De biologiske foreldrene kan styre den formelle tilknytningen til en 

livssynsorganisasjon, men det er gjennom møtet med holdninger, observasjon, og ikke minst 

deltakelse i konkret religiøs praksis at barn lærer religion. Når retningslinjene mer eller 

mindre direkte fratar de biologiske foreldrene retten til å bestemme over det siste, kan man 

spørre seg om hvor mye kontroll de de facto sitter igjen med. 

Med tanke på at fosterforeldre ikke er profesjonelle arbeidstakere, men privatpersoner 

hvis viktigste funksjon er å gi barnet et normalt familieliv, er det i og for seg naturlig at de 

ikke forventes å lære barnet opp i en religiøs tradisjon de ikke selv tilhører. Samtidig er foster-

foreldrene også myndighetenes representanter ved at de oppdrar barnet på det offentliges 

vegne. Når myndighetene utøver sin makt ved å gripe inn i en familie og overta omsorgen for 

et barn, har de også ansvaret for at denne omsorgen blir til barnets beste og slik den etter lover 

og regler skal være. 

Retningslinjenes skille mellom ”kirkelige handlinger” og ”religionsutøvelse som har 

innvirkning på mer daglige gjøremål” (kapittel 13.1) kan kritiseres på grunnlag av sosial-
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iseringsteori, men det er ikke det eneste mulige utgangspunktet for kritikk. Gjennom 

menneskerettsloven er flere internasjonale konvensjoner i sin helhet inkorporert i norsk 

lovverk. Blant de reglene som finnes her, er Den europeiske menneskerettighets-

konvensjonens første tilleggsprotokoll artikkel 2 som sier at når staten har del i barns 

”education”, skal den respektere foreldrenes rett til å besørge slik ”education” i overens-

stemmelse med sin egen religiøse overbevisning. Den europeiske menneskerettighets-

domstolen – hvis avgjørelser er bindende for Norge – definerer ”education” slik at det 

inkluderer hele barnets oppdragelse. Domstolen understreker også at staten ikke har anledning 

til å vurdere hvilke deler av religiøs tro og praksis som er legitime. Retningslinjenes kapittel 

13.1 står ikke i overensstemmelse med dette, og ved motstrid mellom ulike regler er det de 

internasjonale konvensjonene som skal ha forrang (menneskerettsloven § 3). 

Det er også et tredje perspektiv som kan brukes til å kritisere skillet mellom 

institusjonell og privat tro og praksis som finnes i retningslinjene og hos mange av 

fosterforeldrene, nemlig det religionsvitenskapelige. Vi har sett at synet på religion som et 

eget, avgrenset område og som en systematisk, sammenhengende enhet man bevisst velger å 

forholde seg til, en vurdering av tro som viktigere enn praksis, og et skille mellom ren religion 

i motsetning til overtro er holdninger som hører hjemme i et vestlig-kristent religionsbegrep, 

og ikke stemmer overens med de mange forskjellige formene for religion som finnes. En slik 

tenkemåte kan fort føre til en nedvurdering av deler av de biologiske foreldrenes religion, noe 

som kan bidra til at deres rettigheter ikke ivaretas på en ordentlig måte. 

* 

Det er ingen som forventer at fosterforeldre skal være skuespillere som kan formidle et 

livssyn de ikke selv er tilhengere av og oppdra fosterbarna fullt ut i samsvar med de 

biologiske foreldrenes ønsker, eller supermennesker som skal klare å ivareta både sine egne 

familieforpliktelser, alle fosterbarnas behov og hvert minste krav som måtte komme fra de 

biologiske foreldrene. Med bakgrunn i det vi har sett på av juss, sosialiseringsteori og 

religionsvitenskap, vil jeg likevel mene at når de har påtatt seg den store oppgaven det er å 

være fosterforeldre, er de forpliktet til å gjøre sitt aller beste. 

Ikke alle fosterforeldrene jeg har intervjuet føler seg forpliktet til å ta hensyn til foster-

barnas livssynsmessige bakgrunn. Ikke alle ser seg i stand til å sette ut i livet de forpliktelsene 

de føler de har. Ikke alle har de kunnskapene de trenger for å se de fulle konsekvensene av de 

forpliktelsene de har påtatt seg. Fosterforeldre er ikke profesjonelle sosialarbeidere, og det er 

heller ikke meningen at de skal være det. Når det er sagt, er det ingen motsetning mellom å 

kunne tilby fosterbarna en mest mulig normal familietilværelse og samtidig ha en profesjonell 
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holdning i den forstand at man har et reflektert forhold det man driver med. Det må være 

barnevernets ansvar å sørge for at fosterforeldre har eller blir lært opp til en slik holdning, og 

et godt utgangspunkt for dette er kunnskap. Med kunnskap kommer en mer bevisst holdning 

til at en sak har flere sider. For at fosterforeldre skal ha best mulig forutsetninger for å 

håndtere den religiøse oppdragelsen av fosterbarn med bakgrunn i andre livssyn, kan mange 

av dem trenge mer kunnskap om flere temaer knyttet til religion. Hvilke føringer for religiøs 

oppdragelse som ligger i regelverket er ett sentralt område. Hvordan barns forhold til egen og 

andres religion påvirkes av sosialisering er et annet. Jeg mener at en grunnleggende kjennskap 

til religionsvitenskapelige perspektiver også kan være nyttig for at fosterforeldrene skal bli 

mer bevisste på sitt eget syn på religion. Med slik kunnskap vil de ikke bare ha et bedre 

grunnlag for å sette seg inn i fremmede religioner, men også bli mer bevisst sin egen religiøse 

tro og praksis, eller mangel på sådan. 

Jeg tror ikke at kunnskap alene nødvendigvis resulterer i et annerledes handlings-

mønster, men jeg velger å være så optimistisk å tro at større innsikt i andre menneskers 

perspektiver som oftest fører med seg en større vilje til å respektere deres holdninger og 

livsførsel. Samtidig er heller ikke kunnskap nødvendigvis en forutsetning for at viljen skal 

være til stede, og viljen er det aller viktigste. 

Istedenfor å spørre hvilken definisjon som er den rette, har man i religionsforskningen 

blitt mer opptatt av hvordan man skal komme fram til gode definisjoner. En som var relativt 

tidlig ute med dette var Frederick Ferré. I sin bok Basic Modern Philosophy of Religion fra 

1967 setter han fram sju kriterier for hvordan en religionsdefinisjon bør være. Jeg mener ikke 

at fosterforeldre skal definere religion, hva det er eller hva det burde være for fosterbarnet og 

dets foreldre. For at de nettopp ikke skal gjøre slike vurderinger ubevisst eller på et for snevert 

grunnlag, men heller forholde seg konstruktivt til fosterbarn med en annen religiøs bakgrunn, 

kan Ferrés kriterier (1967:59f) være et godt utgangspunkt: 

1. Be as inclusive as possible of all varieties of religion. 

2. Be as specific as possible in distinguishing religion from everything else. 

3. Be as unspecialized as possible regarding religion’s relevance to types of people and 

aspects of life. 

4. Be as hospitable as possible to diversity in specific doctrine and practice among 

religions. 

5. Be as permissive as possible in acknowledging religion’s personal and social roles. 

6. Be as open as possible on the questions of truth or falsity in religion. 
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7. Be as unprejudiced as possible in terms of the beneficial or harmful effects of 

religion.
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Vedlegg I: Spørreguide 

1) Hvem består denne familien av? foreldre – alder, utdannelse, jobbsituasjon, egne 

barn og fosterbarn – kjønn, alder, ev. andre (besteforeldre eller andre som bor her), husdyr 

2) Kan dere kort si noe om motivasjonen for å bli fosterforeldre? 

3) Hvordan vil dere beskrive deres eget livssyn i to setninger? 

4) Hva er religion? 

5) Hører dere til noen gruppe/ organisasjon/ menighet? 

6) Deltar dere i noen aktiviteter der? hvilke 

7) Deltar dere i noen aktiviteter i andre grupper? 

8) Er egne barn døpt/ konfirmert? hvordan 

9) Har dere noen form for daglig praksis/ ritualer i hjemmet som følge av livssynet 

deres? (bønn, sang, lesing - bibel, bibelbøker, ymse tekster knyttet til livssyn, skjønnlitteratur 

voksne og barn, aviser/ tidsskrifter mm. – annet) 

10) Hvordan markerer dere høytider? (jul (advent), påske (faste), pinse, st. hans, 17. 

mai, andre) 

11) Får egne barn noen opplæring knyttet til livssyn? organisert eller privat, av hvem, 

omfang 

12) Kan dere utdype hva dere tror på? det teoretiske grunnlaget for livssynet 

13) Følger det av dette et ønske om å leve på en bestemt måte? konkrete leveregler å 

forholde seg til, generell etikk, privat og offentlig (mat, alkohol, påkledning, sex, oppførsel) 

14) Hvilke type aktiviteter gjør familien sammen? med egne barn, med fosterbarn, barn 

uten voksne, fosterbarn alene 

15) Hvor og når er det rom for å snakke sammen? temaer 

16) Stiller dere generelt samme krav/ har samme forventninger til egne barn og 

fosterbarn? 

17) Hvor kommer fosterbarnet fra? 

18) Hvor lenge har fosterbarnet vært i denne familien? 

19) Har fosterbarnet vært i andre fosterhjem/ tiltak før? 

20) Vet dere ca alder da omsorgsovertakelsen først fant sted? 

21) Uten å gå i detaljer – hvordan er fosterbarnets situasjon, er det noen 

”tilleggsproblemer”? (handikap, psykologtimer, språkopplæring pga. fremmedspråklig, lese- 

og skrivevansker) 
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22) Har fosterbarnet samvær med biologiske foreldre eller andre? hvem, hyppighet, 

varighet, form (sted, ferie, tilsyn mv.) 

23) Har dere kontakt med de biologiske foreldrene/ andre? 

24) Har de biologiske foreldrene stilt spesielle krav til fosterhjemmet? om religion eller 

annet 

25) Hvordan vil dere beskrive de biologiske foreldrenes livssyn i to setninger? 

26) Hva vet dere om de biologiske foreldrenes livssyn? de biologiske foreldrene spesielt 

og deres gruppe generelt (definer på hvilket plan) 

27) Hvordan vet dere dette? 

28) Har dere satt dere spesielt inn i dette livssynet? 

29) Hva synes dere generelt om dette livssynet? før og nå 

30) Er livssyn/ tro/ eksistensielle spørsmål et samtaleemne i familien? hvordan, mellom 

hvem, i hvilke sammenhenger  

31) På det mentale plan, hvordan opplever dere situasjonen med at fosterbarnet kommer 

fra et annet livssyn? er dette noe en tenker på i det hele tatt, betyr det noe spesielt for dere i 

forhold til eget livssyn 

32) Er disse forskjellene et samtaleemne? mellom hvem 

33) Hvordan deltar fosterbarnet ev. i praksis knyttet til livssyn i det daglige? 

34) Hvordan deltar fosterbarnet ev. i markering av høytider? 

35) Stiller dere ulike krav til dere selv, egne barn og fosterbarnet pga. livssyn? ulike 

leveregler som følge av religion 

36) Hvordan vil dere kort beskrive fosterbarnets livssyn? 

37) Hvordan har fosterbarnet selv gitt uttrykk for sitt livssyn? ved ankomst, ev. 

endringer 

38) Hvordan praktiserer fosterbarnet sitt livssyn? praksis som skiller seg fra den øvrige 

familien, hva slags, i og utenfor hjemmet (bønn, påkledning, mat, faste, større aktiviteter) 

39) Pålegger dere fosterbarnet å følge noen deler av praksis knyttet til livssyn, deres 

eller dets eget? 

40) Hvordan legger dere til rette for dette? hvorfor/ hvorfor ikke 

41) Påvirker fosterbarnets praksis familien for øvrig? 

42) Deltar fosterfamilien i noe av fosterbarnets praksis? (markere høytidsdager, være 

med i ritualer/ gudstjenester etc. lesing, kontakt med større religiøs gruppe fosterbarnet 

tilhører) 
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43) Får fosterbarnet noen form for opplæring i livssyn? deres eller eget, av hvem, i eller 

utenfor hjemmet, hva slags – form og innhold 

44) Er fosterbarnet blitt en del av familien? følelsesmessig, ”norsk” 

45) Hvilke forventninger hadde dere til situasjonen med ulike livssyn før fosterbarnet 

ankom? 

46) Var dette et tema fra barnevernets side? 

47) Hva var de viktigste forskjeller/ likeheter mellom forventinger og virkelighet? 

48) Har situasjonen endret seg over tid? 

49) Har situasjonen med å ha fosterbarn generelt og det å ha fosterbarn med et annet 

livssyn spesielt påvirket dere? hvordan (livssyn/ tro/ generelle syn på verden, tenker mer over 

livssyn/ eksistensielle spørsmål, ført til annerledes tro, andre verdier, fått mer kunnskap, blitt 

mer tolerant) 

50) Er det andre ting dere synes jeg burde vite? 
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Vedlegg II: Utdrag fra retningslinjer for fosterhjem 

Dette er de avsnittene fra Barne- og familiedepartementets retningslinjer for fosterhjem jeg 

siterer i kapittel 3. De er gjengitt direkte fra Barne- og likestillingsdepartementets sider på 

www.odin.no. 

4.3 Nødvendig opplæring og generell veiledning av fosterhjem 

I tillegg til ansvaret for å rekruttere og formidle fosterhjem, har statlig regional 

barnevernmyndighet ansvaret for at fosterhjemmet får nødvendig opplæring og generell 

veiledning, jf fosterhjemsforskriften § 3 annet ledd. Statlig regional barnevernmyndighet sitt 

ansvar er avgrenset mot barneverntjenestens ansvar, som har ansvaret for opplæring og 

veiledning av fosterforeldrene i forhold til det enkelte barn, se kap. 11. Statlig regional 

barnevernmyndighet sitt ansvar for fosterhjemmene omfatter for det første ansvaret for 

opplæring og veiledning av blivende eller nye fosterforeldre, men statlig regional 

barnevernmyndighet har også et ansvar for generell skolering og opprusting av mer erfarne 

fosterforeldre.  

Nødvendig opplæring og generell veiledning av fosterhjemmene er vesentlige 

forutsetninger for vellykkede fosterhjemsforhold. Statlig regional barnevernmyndighet bør 

ivareta sitt ansvar for oppfølging og veiledning ved å avholde kurs og lignende for 

fosterforeldre. Kurs- og opplæringstilbudet bør også omfatte opplæring som tar sikte på å 

sette fosterforeldre i stand til å møte barn med mer spesielle behov, herunder veiledning til 

fosterforeldre som tar imot barn og ungdom med minoritetsetnisk bakgrunn. I de tilfellene der 

fosterforeldrene har egne barn er det viktig at opplæringen av fosterhjemmet også omfatter 

barna og deres behov. 

Det har etter hvert blitt mer vanlig å se rekruttering og opplæring av fosterforeldre i 

sammenheng. PRIDE er både et rekrutterings- og opplæringsprogram, med en del før man blir 

fosterforeldre (Pre-service) og en del for videre opplæring etter at barnet er plassert (In-

service). Gjennom første del av PRIDE forberedes og utredes familier som er interesserte i å 

bli fosterforeldre. Gjennom andre del av PRIDE gis de som allerede er blitt fosterforeldre økt 

kompetanse på områder som er spesielt viktig i forhold til deres fosterbarn.  

Når fosterforeldre rekrutteres direkte til et spesielt barn, som for eksempel ved slekts- 

og nettverksplasseringer, er ikke PRIDEs første del så godt egnet, siden utvelgelsen allerede 
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er foretatt. Innføringen i hva fosterforeldrerollen innebærer, kan da skje ved hjelp av andre 

kurs, for eksempel ”Grunnkurs for fosterforeldre”.  

Ansvar for å gi generell veiledning etter at barnet er plassert kan utøves på forskjellige 

måter, for eksempel ved at fosterhjemstjenesten (eventuelt i samarbeid med den kommunale 

barneverntjenesten) driver veiledningsgrupper for fosterforeldrene eller ved at 

familievernkontorene, som har spesiell kompetanse som kan nyttes i opplæring og veiledning 

av fosterforeldrene, tas i bruk. 

6.5 Barnets etniske, religiøse, kulturelle og språklige bakgrunn 

Barneverntjenesten skal ved fosterhjemsplasseringen ta tilbørlig hensyn til barnets etniske, 

religiøse, kulturelle og språklige bakgrunn. Dersom barnets foreldre tilhører en religiøs eller 

språklig minoritet, vil dette ikke alltid være mulig. Når det gjelder religiøs bakgrunn bør 

barneverntjenesten likevel så vidt mulig unngå å plassere barn hos fosterforeldre som har et 

livssyn som skiller seg vesentlig fra foreldrenes.  

6.9 Foreldrenes rett til å uttale seg om valg av fosterhjem 

Etter fosterhjemsforskriften § 4 fjerde ledd skal barnets foreldre gis anledning til å uttale seg 

om valg av fosterhjem. Dette gjelder enten barnet skal plasseres etter et vedtak om 

omsorgsovertakelse eller etter et vedtak om hjelpetiltak. Unntatt er situasjoner der det ikke er 

mulig å innhente foreldrenes uttalelse, for eksempel ved akuttplasseringer eller i situasjoner 

der foreldrene ikke lar seg spore opp. 

Hensikten med å la foreldrene uttale seg er at de skal ha en reell mulighet til å påvirke 

valget. Foreldrene bør derfor få si sin mening så tidlig som mulig i utvelgelsesprosessen, og 

senest når barneverntjenesten har funnet fram til ett eller flere plasseringsalternativer. 

Barneverntjenesten kan imidlertid ikke kreve at foreldrene skal uttale seg, eller at de må 

begrunne en eventuell uttalelse. Det skal fremgå av sakens dokumenter at foreldrene er gitt 

anledning til å uttale seg. 

Hvor stor vekt det skal legges på foreldrenes uttalelse vil avhenge av situasjonen i det 

enkelte tilfellet, herunder om fosterhjemsplasseringen skjer frivillig fra foreldrenes side eller 

etter et tvangsvedtak. Det vil også avhenge av hvilken evne foreldrene har til å sette barnets 

behov framfor sine egne, og vilje og evne til å samarbeide med barneverntjenesten og det 

aktuelle fosterhjemmet. Foreldrenes mening skal inngå i barneverntjenestens samlede 

vurdering av hvilket fosterhjem som velges for barnet. Valg av fosterhjem som foreldrene 
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klart motsetter seg, for eksempel av religiøse eller kulturelle grunner, bør imidlertid unngås 

dersom det er mulig.  

Barneverntjenestens valg av fosterhjem til det enkelte barn kan ikke påklages.  

6.10 Barnets rett til å uttale seg om valg av fosterhjem 

Etter barnevernloven skal barn som er fylt 7 år, og yngre barn som er i stand til å danne seg 

egne synspunkter, informeres og gis anledning til å uttale seg før fosterhjem velges, jf. 

barnevernloven § 6-3, 1. ledd og fosterhjemsforskriften § 4 femte ledd. 

På hvilken måte informasjonen skal gis vil avhenge av barnets alder og 

omstendighetene i saken for øvrig. Det er ingenting i veien for at en ekstern, nøytral fagperson 

bistår under samtalen med barneverntjenesten, eller at barnet ledsages av en person barnet 

kjenner og har tillit til. Det sentrale vil være å skape en situasjon som barnet føler seg mest 

mulig komfortabel i, og som i tillegg er egnet til å gi barnet mulighet til å gi uttrykk for sine 

synspunkter uten at det settes i lojalitetskonflikt i forhold til sine nærmeste. 

Barnet har en rett, men ikke en plikt til å uttale seg. Utgangspunktet er derfor at 

barneverntjenesten ikke kan pålegge barnet å uttale seg før fosterhjem velges dersom ikke 

barnet selv ønsker det. Det er viktig at barnet heller ikke følger seg presset til å uttale seg. 

Barnet må derfor informeres ikke bare om saken, men også om at det står fritt til å uttale seg. 

Det bør heller ikke være slik at barnet må ha en mening om utfallet av en sak for å få uttale 

seg. Det viktige er at barnet får uttale seg om forhold det selv ønsker, og at samtalen 

tilrettelegges slik at barnet i minst mulig grad blir satt i lojalitetskonflikt i forhold til personer 

som står dem nær, som for eksempel foreldre og fosterforeldre. 

Barnets mening skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet, men skal ikke 

nødvendigvis tillegges avgjørende vekt. Dette innebærer at barnets oppfatning i enkelte 

tilfeller kan bli avgjørende for hvilket fosterhjem barneverntjenesten velger. Selv for store 

barn vil imidlertid situasjonen ofte være slik at barnet ikke fullt ut kan overskue 

konsekvensene av sine valg. Dessuten kan barnets mening ofte være preget av foreldrenes 

eller andre nære omsorgspersoners oppfatning av spørsmålet. Barneverntjenesten må vurdere 

hvilket fosterhjem som skal velges ut fra hva som totalt sett er den beste løsningen for barnet, 

og det er som del av denne vurderingen at barnets egen mening skal vektlegges ut fra dets 

alder og modenhet. 
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9.1 Innledning 

Fosterforeldre er ikke å betrakte som arbeidstakere i arbeidsrettslig forstand. På grunn av 

graden av selvstendighet og oppgavens art er det mer naturlig å betrakte dem som 

selvstendige oppdragstakere for barneverntjenesten. Dette gjelder også fosterforeldre i såkalte 

forsterkede fosterhjem. Også når det gjelder disse hjemmene vil formålet med plasseringen 

være at det skal etableres et forhold som er mest mulig lik et vanlig familieforhold.  

Når et barn som av ulike årsaker ikke kan bo hos sine biologiske foreldre plasseres i 

fosterhjem, er formålet nettopp å gi barnet et erstatningshjem. Barnet skal i størst mulig grad 

inngå i fosterfamilien som et vanlig familiemedlem og delta i de samme aktiviteter som 

familiemedlemmene for øvrig, for eksempel når det gjelder ferier. 

Som oppdragstakere for barneverntjenesten har fosterforeldrene en relativt fri og 

selvstendig stilling, og kommunen anses ikke å ha den styrings- og kontrollrett som er vanlig 

mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. At fosterforeldre ikke anses som arbeidstakere 

innebærer at de faller utenfor mange av de alminnelige regler om rettigheter i arbeidsforhold 

etter arbeidsmiljøloven og folketrygdloven. Både arbeidsmiljøloven og folketrygdloven har 

imidlertid bestemmelser som er utformet nettopp med sikte på å ivareta oppdragstakere som 

ikke kan anes som arbeidstakere eller vanlig selvstendige næringsdrivende. Om 

fosterforeldrenes rettigheter vises det for øvrig også til fosterhjemsavtalen. 

13.1 Etter vedtak om omsorgsovertakelse 

Daglig omsorg  

Når barnet plasseres i fosterhjem etter vedtak om omsorgsovertakelse, skal 

fosterforeldrene utøve den daglige omsorgen for barnet på vegne av barneverntjenesten, jf. 

barnevernloven 

§ 4-18. Samtidig beholder de biologiske foreldrene med del i foreldreansvaret et 

begrenset foreldreansvar for barnet. Dette innebærer at ansvaret og bestemmelsesretten 

overfor barnet er delt mellom barneverntjenesten som har ansvaret for omsorgen i sin helhet, 

fosterforeldrene som har ansvaret for den daglige omsorgen og foreldrene som har et 

begrenset foreldreansvar.  

Fosterforeldrene har ansvaret for alle spørsmål som gjelder den generelle oppdragelse 

av barnet. Dette omfatter vanlig oppfølging i forhold til skole, barnehage og fritid og det å 

sørge for at barnet får nødvendig oppfølging ved sykdom. Også spørsmålet om barnet skal gå 

i barnehage anses å høre under den daglige omsorg. Enkelte spørsmål må imidlertid antas å ha 

  96 
 



 

så stor betydning for barnet at de hører under barneverntjenestens ansvar for omsorgen i sin 

helhet, slik at ansvaret ikke går over på fosterforeldrene uten at barneverntjenesten har tatt 

særlig stilling til dette. Det kan for eksempel gjelde spørsmålet om barnet skal kunne reise 

utenlands eller om barnet skal kunne bo utenfor fosterhjemmet i kortere eller lengre perioder. 

Begrenset foreldreansvar

Andre spørsmål hører under foreldrenes begrensede foreldreansvar. Disse spørsmålene 

kan ikke fosterforeldrene ta avgjørelser om. Hva det begrensede foreldreansvaret består av er 

ikke fullt ut avklart. I Inst.O.nr. 80 (1991-92) ga Forbruker- og administrasjonskomiteen 

uttrykk for følgende: ”Vesentlige spørsmål som valg av skole, utdanning og religiøse 

spørsmål er en del av foreldreansvaret, hvis foreldrene ønsker innflytelse på disse spørsmål.” 

mange spørsmål er imidlertid etter dette løst gjennom tolkninger og reguleringer i 

særlovgivning, for eksempel i pasientrettighetsloven. 

Utdanning og valg av skole 

Spørsmålet om utdanning og valg av skole hører i utgangspunktet under det begrensede 

foreldreansvaret. Men dersom foreldrenes valg får praktiske konsekvenser av en viss 

betydning for fosterforeldrene kan det gjøres unntak fra denne hovedregelen. For eksempel 

dersom foreldrene ønsker at barnet skal gå på skole langt fra barnets bosted. Ved vurderingen 

av om det skal gjøres unntak fra hovedregelen vil det være relevant å se hen til den forventede 

varigheten av omsorgsovertakelsen. Er den ment å være kortvarig, kan det tilsi at man bør 

være mer tilbakeholden med å foreta valg i strid med foreldrenes ønsker, selv om foreldrenes 

valg har praktiske konsekvenser for fosterforeldre. Grunnen er at tilbakeføring av omsorgen 

høyst sannsynligvis vil føre til at barnet må bytte skole, noe som kan være uheldig for barnet. 

Generelt oppstår sjelden spørsmål om utdanning og skolevalg av betydning før 15-års 

alder, og da har barnet selvbestemmelsesrett når det gjelder denne type spørsmål. 

Religiøs oppdragelse 

Bestemmelsesretten i forhold til spørsmål knyttet til religion hører til det begrensede 

foreldreansvaret. Dette medfører at beslutninger om gjennomføring av kirkelige handlinger 

som f.eks. dåp og konfirmasjon, hører under foreldreansvaret. 

Spørsmålet om religiøs oppdragelse forutsettes først og fremst løst ved valg av 

fosterhjem. Ved valg av fosterhjem skal barneverntjenesten ”ta tilbørlig hensyn til barnets 

etniske, religiøse, kulturelle og språklige bakgrunn”, jf. fosterhjemsforskriften § 4 første ledd. 

Dersom barnets biologiske foreldre tilhører en religiøs minoritet, vil dette ikke alltid være 

mulig. I andre tilfeller bør barneverntjenesten så vidt mulig unngå å plassere barn hos foreldre 

som har et livssyn som skiller seg vesentlig fra de biologiske foreldrenes livssyn.  
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Fosterforeldre må ved utøvelsen av den daglige omsorg strekke seg langt for å 

imøtekomme og legge forholdene til rette for de ønsker foreldre med foreldreansvar har i 

forhold til religiøs oppdragelse. Dette innebærer at fosterforeldrene må innrette den daglige 

omsorgen på en måte som i størst mulig grad respekterer de biologiske foreldrenes rett til å 

velge religion for barna. Dersom fosterforeldrene unntaksvis tilhører et trossamfunn som de 

biologiske foreldrene ikke ønsker at deres barn skal påvirkes av, bør ikke fosterforeldrene ta 

med fosterbarnet på religiøse møter i regi av trossamfunnet. På den andre siden vil et barns 

religionsutøvelse som har innvirkning på mer daglige gjøremål kunne bli noe endret ved 

omsorgsovertakelser. En religionsutøvelse som for eksempel omfatter spesiell bekledning og 

hyppig bønn vil kunne bli noe endret når den daglige omsorgen overtas av en fosterfamilie 

som ikke praktiserer samme religion som fosterbarnet.  

Samtykke til innleggelse i institusjon som omfattes av barnevernloven § 4-26 

For at et barn under 15 år skal kunne plasseres på en institusjon som omfattes av 

barnevernloven § 4-26 basert på samtykke, må både barnet selv og de som har 

foreldreansvaret for barnet samtykke, jf. barnevernloven § 4-26. Dette innebærer at dersom 

foreldrene ikke er fratatt foreldreansvaret for barnet, er det disse som i tillegg til barnet må 

samtykke til innleggelse, selv om barneverntjenesten har overtatt omsorgen for barnet. Har 

barnet fylt 15 år, er barnets samtykke tilstrekkelig. 

Samvær

Når det er fattet vedtak om omsorgsovertakelse skal fylkesnemnda ta standpunkt til 

omfanget av samvær mellom barnet og foreldrene og evt. andre som det er ønskelig at barnet 

skal ha samvær med, jf. barnevernloven § 4-19. Fylkesnemnda kan overlate til 

barneverntjenesten å regulere den nærmere gjennomføringen av samværet. Fylkesnemnda kan 

også bestemme at det ikke skal være samvær, samt at barnet skal plasseres i et fosterhjem 

hvor adressen holdes skjult.  

Videre kan barneverntjenesten etablere samværsordninger selv om samvær ikke er 

fastsatt av fylkesnemnda. Barneverntjenesten kan også utvide samværsordninger som allerede 

er fastsatt av fylkesnemnda. Dette gjelder imidlertid bare når samvær ikke er i strid med klare 

forutsetninger i fylkesnemndas vedtak. Barneverntjenesten kan ikke begrense eller stanse 

samvær som er fastsatt av fylkesnemnda. 

Samvær mellom barnet og de biologiske foreldre skal utformes ut fra fylkesnemndas og 

barneverntjenestens vurdering av hva som er best for barnet. I den grad det tas sikte på å 

etablere samværsordninger som i stor grad involverer fosterforeldrene, f.eks. ved at barnet 
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skal ha samvær med foreldrene i fosterforeldrenes hjem, bør barneverntjenesten drøfte den 

nærmere gjennomføringen av samværsordningen med fosterforeldrene før den settes i verk.
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Vedlegg III: Sammendrag 

Det er de biologiske foreldrene som har rett til å bestemme over sine barns religion, eller 

mangel på sådan, også når de bli plassert i fosterhjem. Barnevernet forsøker så langt de kan å 

plassere fosterbarn i familier med samme religiøse tilhørighet som foreldrene, men dette er 

ikke alltid mulig. Blant de nesten 7 000 fosterbarna i Norge har et økende antall utenlandsk 

bakgrunn. Særlig for barn fra etniske minoriteter kan det å finne matchende fosterhjem være 

vanskelig, men også barn med norsk bakgrunn kan ha en religiøs tilhørighet få andre har. 

Der plasseringer gjøres på tvers av livssyn pålegges fosterforeldrene å strekke seg langt 

i forhold til de biologiske foreldrenes ønsker omkring den religiøse oppdragelsen. I prinsippet 

er en fosterhjemsplassering alltid midlertidig, og dersom de biologiske foreldrene igjen anses 

å være skikket til å ivareta barnets beste, kan en tilbakeføring av barnet være aktuelt. Man kan 

tenke seg vanskelighetene som kan oppstå når fosterbarnet kommer hjem og ”ateistens sønn 

til og med ber aftenbønn”. Men hvordan skal man for eksempel som kristen kunne oppdra et 

barn til å bli muslim? 

Undersøkelser viser at foreldrenes religiøse standpunkt er den faktoren som har størst 

innvirkning på barnas livssyn. Når et barn plasseres i fosterhjem er det nettopp med tanke på 

at det skal få en mest mulig normal oppvekst og bli en del av fosterfamilien. Hvis barnet har 

lite kontakt med sine biologiske foreldre, er det store muligheter for at deres rolle som 

påvirkningskilde nummer en erstattes av fosterforeldrene. Sjansen for at barnet overtar 

fosterforeldrenes livssyn er betydelig større enn muligheten for å beholde de biologiske 

foreldrenes. 

Oppgaven tar for seg både formelle og mer praktiske sider ved dette temaet. Med de 

juridiske forholdene som bakgrunn, er det gjort intervjuer med foreldrene i 13 fosterfamilier 

for å finne ut hvordan de håndterer den religiøse oppdragelsen av fosterbarna. Videre blir 

dette sett i sammenheng med sosialisering og religionsbegreper, før det til slutt gis en kort 

anbefaling om hvordan man kan forholde seg til religion for å kunne møte fosterbarn med 

andre livssyn på en mest mulig konstruktiv måte. 
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