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47		Introduksjonsøkt
Fortsatt Foreldre – Ressurshefte for fagpersoner
er utarbeidet ved Modum Bads Senter for familie og samliv i 2010.
Teorigrunnlaget er i all hovedsak hentet fra boken Fortsatt Foreldre
– Godt nok samarbeid etter samlivsbrudd (Helskog og Lærum 2007,
andre og reviderte utgave Helskog, Lærum og Myrvik 2011).
Boken inneholder fagtekster skrevet ut fra intervjuer med Jesper Juul,
Frode Thuen, Lisbeth Holter Brudal, Kari Moxnes, Gry Stålsett, Odd Arne Tjersland,
Grethe Nordhelle, Katrin Koch, Ingunn Størksen, Kirsti R. Haaland,
Torbjørn Schade og Catharina Boland.
I dette ressursheftet videreføres temaer, struktur og deler av tekst fra
Fortsatt Foreldre – pedagogisk veileder (Helskog, Ek og Thuen 2007).
Kirsti R. Haaland har skrevet et nytt metodekapittel. Kristin T. Lærum og
Helle Myrvik har skrevet innledningstekster til temaøktene, og i samarbeid med
Egil Halleland vært ansvarlige for revideringsarbeidet. Thuen, Koch, Tjersland
og Haaland har på oppdrag gitt tilbakemeldinger på materiellet. Medarbeidere
ved Modum Bad og sertifiserte kursledere har bidratt med verdifulle innspill.
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Forord
Kjære kursledere, terapeuter og veiledere.
Dette ressursheftet skal være en pedagogisk veiviser for deg som skal arbeide
med Fortsatt Foreldre-programmet. Heftet er først og fremst ment for deg
som skal være leder for et foreldrekurs, men kan også være til god hjelp
for fagpersoner som ønsker å bruke materiellet på annen måte.
Fortsatt Foreldre-programmet er i tillegg et faglig fundament for
kompetansestyrking av ansatte som møter foreldre og barn etter
samlivsbrudd i sitt arbeid. Dette gjelder også ansatte i skoler og barnehager.
Mange bør vite mer om hvordan barn, unge og foreldre opplever tiden før,
under og etter et samlivsbrudd, og hvordan man kan bidra til at
denne tiden skal bli så trygg og oversiktlig som mulig.
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) overtok Fortsatt Foreldreprogrammet fra Modum Bads Senter for familie og samliv i november 2010.
Samtlige av landets familievernkontorer har programmet. Programmet er et
viktig supplement til familievernkontorenes øvrige kompetanse på dette feltet,
og kan anvendes som kurs, eller i tilknytning til mekling og andre samtaler
om foreldresamarbeid. Det er direktoratets ønske at relevante kompetansemiljøer
i kommuner og private foretak også skal kunne anvende programmet,
til beste for barn og foreldre etter samlivsbrudd.
For deg som skal være kursleder ønsker jeg lykke til med forberedelser og
gjennomføring av kurs. Å holde kurs for foreldre som har vært igjennom et
samlivsbrudd kan være utfordrende og krevende, men også lærerikt og
stimulerende. Kurset vil for mange bidra til en bedre forståelse av hvordan
man selv som forelder kan medvirke til et GODT NOK samarbeid og en god
nok kommunikasjon omkring felles barn. På denne måten kan også barn bli hørt,
sett og forstått i en situasjon der de har ekstra stort behov for det.
Barn tåler mye, men ikke å bli oversett. Det gjelder oss voksne også.
Du ønskes lykke til i bruken av dette materiellet. Vi håper dette ressursheftet
stimulerer til gode dialoger, og gir hjelp til å holde et løsningsfokusert fokus!

Anne Kristine Due-Sørensen
seksjonssjef
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
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Notater:

Innledning
Dette heftet er en del av Fortsatt Foreldre-programmet og bygger på
teorigrunnlaget i boken Fortsatt Foreldre – Godt nok samarbeid etter
samlivsbrudd (Helskog og Lærum 2007, Helskog, Lærum og Myrvik 2011).
Det gir en begrunnelse for Fortsatt Foreldre-programmet, reflekterer
over formål og innhold, og gir praktisk-pedagogiske råd og tips om å
holde kurs eller anvende stoffet i konsultasjoner.
Fortsatt Foreldre er ment som en ressurs for fagpersoner som driver
forebyggende arbeid og tilbud for familier som opplever samlivsbrudd.
Programmet er utviklet for å forebygge psykososiale problemer hos
barn og voksne i en situasjon som krever store omstillinger. Det retter
seg mot foreldre fordi samarbeidsklimaet mellom dem er den viktigste
enkeltfaktor når det gjelder hvordan de unge berøres av samlivsbrudd.
I den sammenheng er foreldrenes evne til å håndtere egne følelsesmessige reaksjoner og ivareta barnas behov av grunnleggende betydning. Dette er derfor gjort til sentrale temaer i programmet. Den beste
hjelpen barn kan få, er den hjelpen de får av sine foreldre – når det
er mulig.
Målet er å bidra til at voksne får innsikt og forståelse som kan hjelpe
dem til
• å håndtere sine egne følelsesmessige prosesser på en slik
måte at de kan makte å akseptere situasjonen, og ta ansvar
for seg selv og barna videre i livet
• å bli mer bevisst sine væremåter og kommunikasjonsformer, både overfor ekspartner og barn
• å bearbeide og lære av det som har vært, og å løfte blikket
framover mot det livet de ønsker skal komme

“Håpet er at Fortsatt Foreldre kan
bidra til å forebygge psykososiale
problemer hos barn og voksne i
kjølvannet av samlivsbrudd.”
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Hvordan man samhandler som foreldre etter et samlivsbrudd, er ikke
bare et resultat av den enkelte parts holdninger, erfaring og valg. Mange
utenforliggende forhold virker selvfølgelig inn. Venner og slektninger
kan tjene som brobyggere mellom eks-partnere, eller bidra til å øke konfliktnivået. Sosialt funderte forventninger om at det er mest ”naturlig”
at mødre er bostedsforeldre, store endringer i forventningene knyttet
til fedres rolle, og en lang rekke økonomiske og juridiske faktorer utgjør
kontekst for foreldreskap etter samlivsbrudd. Å arbeide for å styrke
foreldres muligheter for å samarbeide med tanke på å bedre barnas
situasjon etter samlivsbrudd, handler i høy grad om å se ut over det
enkelte foreldrepar og den enkelte familie. I Fortsatt Foreldre er imidlertid oppmerksomheten først og fremst rettet mot utfordringer som den
enkelte blir stilt ovenfor og må håndtere.
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Boken ”Fortsatt foreldre – Godt nok samarbeid etter samlivsbrudd” inneholder tekster skrevet med utgangspunkt i intervjuer med 12 erfarne
fagpersoner på området familie, samlivsbrudd og foreldreskap. Dette er
Jesper Juul, Frode Thuen, Lisbeth Holter Brudal, Kari Moxnes, Gry Stålsett, Odd Arne Tjersland, Grethe Nordhelle, Katrin Koch, Ingunn Størksen,
Kirsti R. Haaland, Torbjørn Schade og Catharina Boland. Disse fagpersonene representerer ulike innganger til temaområdet som Fortsatt Foreldre omhandler. Samlet sett bidrar de til en nyansert og grundig framstilling. På enkelte områder overlapper de hverandre, på andre områder
motsier de hverandre. Dette har vært et bevisst valg for å synliggjøre
både enighet og motsetninger i feltet. Her finnes det ikke ett svar eller
en tenkemåte som kan gjøres gjeldende for alle. Språket i tekstene
holder seg tett opp til fagpersonenes egne formuleringer.
Informasjon om og markedsføring av Fortsatt Foreldre-kursene har
barnet i fokus. Når folk kommer på kurs, er de kanskje ikke forberedt på
at så mye av kursinnholdet vil dreie seg om hvordan de voksne håndterer
og utformer sine liv og samarbeid. Begrunnelsen for dette er, som nevnt,
at det å ta ansvar for barn krever at foreldre evner å ta ansvar for det de
selv bringer inn i samspillet — både seg imellom og overfor barn.

Notater:

Notater:

Strukturen i
Fortsatt Foreldre
Innholdet i Fortsatt Foreldre-programmet har fem hovedtema og
følgende struktur:

Introduksjon
I introduksjonen presenterer kursledere og deltakere seg for hverandre.
Man samtaler om forventninger til kurset, formålet med kurset og
rammene for kurset.

Temaøkt 1: Bruddprosessen
Det første hovedtemaet dreier seg om bruddprosessen. Målet er at deltakerne skal reflektere over bruddprosessen og få innspill til å forstå sine
egne og barnas reaksjoner. Det presenteres fagkunnskap omkring utbredte krisereaksjoner og mestringsstrategier hos barn og voksne i
forbindelse med samlivsbrudd.

Temaøkt 2: Kommunikasjon, konflikt og samspill
Denne temaøkten omhandler kommunikasjon, konflikt og samspill. Det
belyses at frykt og fortvilelse kan være drivkrefter i konflikter. Vi tar for
oss kjennetegn på ikke-provoserende kommunikasjon og presenterer en
metode for empatisk kommunikasjon. Ønsket er å gi deltakerne innspill
til hvordan de kan bryte egne negative mønstre, håndtere konfliktsituasjoner med eks-partner og få til gode samtaler med barna.

Temaøkt 3: Å se barnas livssituasjon
Målet med denne økten er å bidra til å styrke foreldres evne til å møte
sine barns behov for å bli sett, hørt og forstått. Oppmerksomheten rettes
mot hvordan barna opplever sine liv og sin situasjon. Vi tematiserer barns
reaksjoner på samlivsbrudd og spør hva som skal til for at barn kan
skjermes fra å bli stående mellom foreldrene dersom de er i konflikt.

Temaøkt 4: Foreldresamarbeid
Denne temaøkten har som mål å stimulere til at deltakerne kan danne
seg bilder av hva et godt nok foreldresamarbeid med eks-partner vil innebære. Vi peker på at det for barna først og fremst er viktig å slippe å stå
i sterke konfliktsituasjoner over tid, og at det er viktig å ha realistiske
forventninger til hva man kan få til. Et godt nok foreldresamarbeid kan
være å forholde seg til hverandre som kolleger med en felles oppgave.
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Notater:

Temaøkt 5: Veien videre
Det femte og siste hovedtemaet handler om veien videre. Det er en stor
oppgave å skulle utforme rammene for det nye livet etter samlivsbruddet. Det er derfor viktig å sette seg realistiske mål. Dette gjelder ikke
minst når man skal etablere en ny familieenhet. Med denne økten ønsker
vi å bidra til at deltakerne blir bevisst egne ønsker, forventninger og håp
for fremtiden. Det gis innspill til hvordan man kan forstå nyfamiliens
utfordringer og muligheter og vokse på sine erfaringer.

Avrunding
Det kan være naturlig å runde av med en reflekterende oppsummering
der hovedmålsetningene for kurset drøftes med deltakerne. Hvis man
derimot har oppsummert underveis og samlet trådene i løpet av den
siste temaøkten, trenger man kanskje bare å gi deltakerne en mulighet
til å ta avskjed med hverandre.
Fortsatt Foreldre er et svært fleksibelt program og kurstilbud kan organiseres på mange forskjellige måter. Det kan strekke seg over et halvt år
eller ett år – der man har kurssamling en gang i uka, en gang hver andre
uke, en gang i måneden, avhengig av hva man har ønske om og mulighet
til å tilby. Man kan arrangere kurs som strekker seg over noen kvelder –
det kan for eksempel dreie seg om tre kvelder i flukt, eller en kveld i uka
over en viss periode. Fortsatt Foreldre-stoffet kan komprimeres og
tilpasses kurs som varer en helg eller en dag. Man kan anvende deler av
Fortsatt Foreldre-materiellet i mekling med separerte par og andre
klientsamtaler.

Notater:
Bruk av Fortsatt Foreldre i
ulike sammenhenger og format
I familievernet
I pilotfasen til Fortsatt Foreldre ble det arrangert flere kurs som et samarbeid mellom Modum Bad og familievernkontorene i henholdsvis
Hønefoss og Kongsberg. Kursene ble gjennomført en kveld i uken over
en fireukers periode, hver kveld innenfor en tidsramme på 2,5 timer. Det
ga et samlet timeantall på 10 timer. Pr. 2011 holdes de fleste Fortsatt
Foreldre-kurs i regi av familievernet, og dette formatet synes å være
mest utbredt.

Åpne kurstilbud
Modum Bads Senter for familie og samliv har henvendt seg til en åpen
målgruppe, og avholdt Fortsatt Foreldre-kurs utenfor institusjonens
lokaliteter. Deltakere har vært rekruttert gjennom internettannonsering
og brosjyrer på helsestasjoner, legekontor, svømmehaller med mer. Når
man går bredt ut, er erfaringen at det har vært lettere å rekruttere deltakere til kurs med en mer intensiv og avgrenset tidsramme. I de siste
årene har senteret arrangert Fortsatt Foreldre-kurs som går over en eller
halvannen dag, i helger. Man har nok da mistet noe av effekten som følger
med det å gjennomføre et opplegg over tid. Til gjengjeld kan man bidra
til at deltakerne får mer av en kick-start på sin prosess.

I psykiatrisk poliklinikk
Modum Bads psykiatriske poliklinikk arrangerte høsten 2007 Fortsatt
Foreldre-kurs som et psykoedukativt tilbud over 6 ganger, med en etterfølgende samling en måned etter at kurset var gjennomført. Kurset var
del av et terapeutisk behandlingstilbud med refusjonsrett over trygdesystemet. Hver samling varte i 1,5 timer. Samlet sett inneholdt kurstilbudet 10,5 undervisnings-/gruppeterapitimer. I dette tilbudet ble det
ikke differensiert etter alder, erfaringer eller avstand til bruddet. Noen
hadde voksne barn, andre små. En deltaker hadde aldri bodd sammen
med barnefaren, og for flere lå bruddet 4-5 år tilbake i tid. Nettopp denne
heterogeniteten viste seg å bli en ressurs i gruppa. Deltakerne klarte å
se både likhetstrekk og forskjeller på tvers av sine ulike situasjoner.

Selvhjelpsgrupper
I Bergen har man i en årrekke arrangert støttegrupper etter samlivsbrudd. Her deler man ofte deltakerne inn i grupper etter alder. Tilbudet
går vanligvis over syv ganger, men en del av gruppene fortsetter å møtes
på egenhånd etter at opplegget er ferdig. Gruppesamlingene er
organisert etter selvhjelpsprinsippet, og får gode evalueringer fra
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deltakerne. Man kan tenkte seg at Fortsatt Foreldre kan anvendes
som en ressurs inn i slike tilbud. Gruppen kan for eksempel ha glede
av å lese og diskutere stoff fra Fortsatt Foreldre-boken eller se
Fortsatt Foreldre-DVD’en sammen.≤

Notater:

Fortsatt Foreldre som del av mekling
Som mekler kan man bruke deler av Fortsatt Foreldre-materiellet direkte
i samtaler med par. De kan få med seg bøkene til selvstudium, og ved
gjentatte samtaler kan man følge temaoppsettet i boka om man som
mekler ønsker det. Foreldre kan også tipses om boka ”Fortsatt Foreldre
– Godt nok samarbeid etter samlivsbrudd”.

Skal eks-partnere delta på samme kurs?
Man kan tenke at det er ønskelig at foreldrepar går hver for seg på
Fortsatt Foreldre-kurs – eller at de bør gå sammen på samme kurs.
Argumenter for at eks-partnere bør gå hver for seg, kan være:
• Deltakerne vil kunne stå friere til å arbeide med seg selv dersom
eks-partneren ikke er i rommet.
• Man unngår at en eventuell konflikt mellom eks-partnere utspiller
seg i rommet, og hindrer den enkeltes og gruppas prosesser.
• Hvis man legger opp til at deltakerne skal komme som foreldrepar
på kurset, er det nærliggende å anta at mange vil vegre seg mot
å delta.
• Praktisk kan det være vanskelig for eks-partnere å stille på samme
kurs til samme tid, da barna gjerne er hos en av dem.
• Ved å holde eks-partnerne adskilt kan man arrangere rene ”pappakurs” og ”mammakurs”.
Argumenter for at deltakerne bør komme sammen, kan være:
• Den ene kan føle seg truet ved at den andre går på kurs, hvilket
kan gjøre at konflikten eskalerer. Ved at begge går sammen vil
man kunne forebygge akkurat dette.
• Kurset omhandler samarbeidsrelasjonen mellom to tidligere partnere. Således kan det være en fordel om begge får den samme
kunnskapen samtidig.
• Sannsynligvis vil det bare være aktuelt for tidligere par som ikke
har veldig store samarbeidskonflikter, men som likevel ser at de
kan ha nytte av å jobbe med sitt foreldresamarbeid.
Dersom eks-partnerne skal komme sammen er det nærliggende å tenke
at det bør være to kursledere – fortrinnsvis en kvinne og en mann, og
minst én av dem bør ha meklingskompetanse.
14
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Planlegging av et
Fortsatt Foreldre-kurs
Å arrangere et vellykket Fortsatt Foreldre-kurs fordrer at man tenker
igjennom en rekke spørsmål knyttet til planlegging og gjennomføring.
Nedenfor presenteres problemstillinger som kan være viktige å ha tenkt
gjennom.

Hva slags rammer skal det være rundt kurset?
• Skal kurset være for én av foreldrene om gangen, eller skal
foreldreparet inviteres?
• Hvor stor skal deltakergruppen være?
• Hvor omfattende skal kurset det være? Skal det gå over flere
ganger, eller skal det gjennomføres over én dag?
• Hvor skal det gjennomføres?
• Skal man ha servering av mat, eller bare litt kaffe/te eller frukt?
• Hvordan skal deltakerne bli møtt? Skal jeg stå i døren og håndhilse
på hver enkelt? Skal det være tente stearinlys på bordet?
Pappkrus eller keramikkrus? Skal det være dempet musikk
og blomster?
• Hvordan skal deltakerne sitte? Rundt et bord? I ring? I halvsirkel?
I klasseromsoppsett?

Hvordan skal rekruttering og påmelding
til kurset foregå?
• Gjennom direkte kontakt?
• Gjennom informasjon og rekruttering på familievernkontor,
helsestasjoner, etc.?
• Gjennom annonser og/eller redaksjonell omtale i lokalpressen?
• Gjennom plakater og informasjonsmateriell på legekontorer,
oppslagstavler i butikker, etc.?
Ved Modum Bad har man erfart at det er nødvendig å bruke tid og krefter på rekruttering og bekjentgjøring for å få kursdeltakere.
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Notater:

Notater:

Hva skal være kursets innhold?
• Skal man dekke alle eller noen temaøkter?
• Hva vil være det mest relevante utvalget av fagstoff innenfor
de aktuelle temaøktene, i denne sammenhengen?
• Hva er det plass til innenfor de aktuelle temaøktene,
ut fra de konkrete rammene for tilbudet?

Kurs for foreldre etter sam- Notater:
livsbrudd – noen refleksjoner
Da vi intervjuet vårt utvalg av fagpersoner til Fortsatt Foreldre-boken,
bad vi dem komme med refleksjoner omkring hvordan et pedagogisk
tilbud for foreldre burde legges opp. Nedenfor følger noen av deres innspill.

Kursledelse – ikke terapi
Hvilke pedagogiske grep og virkemidler
vil jeg bruke på kurset?
• Hvordan skal det utvalgte fagstoffet presenteres og jobbes med?
• Hva skal være forholdet mellom formidling, erfaringsdeling
og dialog?
• Hvilke illustrasjoner, tekster, musikk- eller filmklipp velger jeg å
bruke? Skal jeg vise bilder på powerpoint eller dele ut papirkopier?
Hvor kan jeg finne musikk og tekster?
• Hvordan introduserer jeg de ulike virkemidlene? Er dette et pauseinnslag? Ønsker jeg å frembringe følelser og stemninger, eller
tanker og refleksjoner?
• Hvilke spørsmål og øvelser velger jeg? Hva ønsker jeg at deltakerne
skal få gjennom disse: Kunnskap, selvinnsikt, forståelse
for barnas situasjon, redskaper og metoder for kommunikasjon?
• Hvis jeg for eksempel stiller typiske narrative eller LØFT-spørsmål
til gruppen – hvordan vil jeg at deltakerne skal forholde seg? Skal
de svare på disse etter tur, arbeide med dem i par eller grupper,
eller er spørsmålene tenkt å fungere som en form for ”eksempellæring”, der deltakerne lærer å stille seg selv slike spørsmål – som
et redskap til å tenke med?
• Hvordan introduserer jeg øvelser eller samtaletemaer på en måte
som er instruktiv, uten å være lukkende?
• Hvordan ønsker jeg at deltakerne skal bruke foreldreheftet?
• Vil jeg gi hjemmeoppgaver? Vil vi i så fall arbeide med disse når
gruppen samles igjen?

Hvordan legge til rette for en god start
på kurset?
• Hvordan gi deltakerne en opplevelse av å være velkommen?
• Hvordan inngi tillit til meg som menneske, fagperson og gruppeleder?
• Hva trenger deltakerne å vite om kursets innhold og form?
• Hvilke samværsregler kan det være nyttig å etablere ved kursoppstart? (Et forslag til slike finnes i avsnittet om introduksjonsøkten.)
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Jesper Juul betegner kurs i denne sammenhengen som ”en enormt god
idé fordi det kun beveger seg på grensen til det private, uten å vippe helt
over. Den kunnskapen og de innspillene som kommer fra kurslederne vil
uten tvil trenge inn over den enkeltes grenser. Men den enkelte behøver
ikke innrømme det,” mener han. ”Deltakerne kan sitte der litt på avstand
og ta det inn, og så kan de gå hjem og tenke over det, og gjøre hva de vil
med det. Dette har jeg sett sent i mitt liv, for jeg er oppdratt til at den
terapeutiske intimitet er så viktig. Men jeg må si at jo eldre jeg blir, jo mer
tror jeg på distansen. Det er faktisk viktig at man kan sitte og ta noe inn.
Det taler i høy grad for et pedagogisk opplegg.”
Grethe Nordhelle følger Juul på dette punktet: “Når kurset starter kan
dere si at dette ikke er en terapigruppe, men et kurs der deltakerne skal
få noen kunnskaper og grep til å takle hverdagen bedre,” mener hun. ”Så
kan dere si noe om forskjellen mellom terapi og kursvirksomhet der de
skal få lære noe. I terapi er målet at du skal få lov til å tømme ut ting og
få innsikt i det å endre atferd, osv. Det er ikke hovedmålet med et
Fortsatt Foreldre-kurs. Man kan si at ”det er fint at dere kommer med
eksempler og erfaringer når dere vet det vil belyse det vi holder på med.”
For å sikre et visst allment preg, og for å sikre at alle lærer noe av kurset,
er det viktig med tilstrekkelig styring. En løsningsfokusert tilnærming vil
kunne hindre at den enkelte deltaker bruker mye felles tid på å fortelle
om det som var, men i stedet får hjelp til å se framover mot en ønsket
situasjon og måten å komme dit på. Dette kan være til nytte for alle som
deltar på kurset. De får reflektere over egne erfaringer, men de gjør det
i forhold til avgrensede eksempler og med den framtidige, ønskede situasjon som hovedfokus.”
Odd Arne Tjersland peker på at det å være kursleder er noe annet enn å
være terapeut. ”Det er et evig dilemma mellom å gi den enkelte plass og
å involvere gruppen som gruppe. Noen ganger får man en situasjon der
én person eser for mye ut i sin iver og tar for mye plass. Det kan bli slitsomt og lite konstruktivt for helheten. I et prosjekt jeg ledet på Tyrili
lagde vi etter hvert mye strammere regi. Den besto i at vi introduserte
noen temaer, og allerede fra starten av tok regi ved å fortelle deltakerne
hvordan vi skulle snakke om dette. Da unngikk vi at alt skled ut og ble til
løsprat uten retning, der noen få kanskje fikk ta altfor stor plass. På et
kurs om foreldresamarbeid etter samlivsbrudd kan det fort bli til at en
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begynner å fortelle de grusomste historier om den andre og alt han eller
hun har gjort. Så kommer de andre løpende til og forteller enda verre
historier. Man går på en måte på søk etter en konsensus om verdens
elendighet. Dette gikk vi klar av ved å styre samtalen,” sier han.

Struktur
Tjersland tar altså til orde for en tydelig struktur: ”Jeg mener det kan
være ganske farlig å slippe deltakerne helt løs uten å ha en struktur. Det
kan fort bli veldig destruktivt. For deltakernes vedkommende kan det
fort bli verre enn bedre. En måte å styre det som skjer i rommet på, er å
lage en struktur der det er tydeliggjort for deltakerne hva slags rolle de
skal ta underveis i kurset. Når er kurslederne på podiet, og når kan deltakerne komme på banen? Man kan finne en rytme der en veksler mellom å slippe løs, og å styre stramt.”
Også Grethe Nordhelle er opptatt av dette. For å sikre at deltakerne
holder seg til tema, mener hun at kurslederne kan stille spørsmål, gjerne
også avbryte deltakerne i taleflommen: “Hvordan tenker du dette er i
forhold til det vi snakket om nå?” Man kan for eksempel spørre: ”Er det
ok at jeg stopper deg litt nå?” Generelt er det viktig å skape balanse mellom det å ta vare på den enkelte samtidig som ingen skal få dominere for
mye. Hvis en person har tatt mye plass, kan man etter hvert stoppe vedkommende raskere, mens en som ikke har sagt noe kanskje bør få mer
rom selv om det ikke er direkte knyttet til saken.

Styring
Frode Thuen fremhever også verdien i en pedagogisk tilnærming. Han
mener det er fordeler med å anvende et styrt opplegg: “Folk vil kunne
oppleve at de får støtte i sin egen situasjon. Mange er fortvilet og frustrert over å stå alene. Det å kunne gå på et kurs og få nye perspektiver og
møte andre i samme situasjon kan være bra. Den andre effekten er at de
faktisk kan bli klokere og mer konstruktive. Mange har gått inn i et spor
der man gjentar seg selv, og ikke klarer å komme ut av et mønster.
Da kan det være nyttig å få et korrektiv i forhold til ens egen måte å
håndtere barna og samarbeidet med eks-partneren på.”
Han peker også på at Fortsatt Foreldre-kurs kan bli oppfattet som er en
arena hvor en kan få diskutere barnefordeling. Noen renner over med
sitt eget, og tar for stor plass i gruppen sammenliknet med andre deltakere. Når slikt skjer, kan det fort ødelegge for hensikten med gruppene. Derfor vil det være behov for noen som går inn og tar styring. Det
innebærer å være en ordstyrer som fordeler tiden mellom de enkelte
kursdeltakerne. Det kan også være behov for å ta en individuell samtale
med deltakere som tar for stor plass, for å finne ut om dette tilbudet
egentlig er det rette for dem.
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Ivaretakelse
Lisbeth Holter Brudal fremholder viktigheten av at kursleder er ivaretakende. “Hvis jeg skulle vært kursleder på et Fortsatt Foreldre-kurs ville
jeg hatt med meg i bakhodet at mange av de som sitter der som deltakere sannsynligvis vil være i en type krise. De fungerer ikke helt ”A4”.
Det er min oppgave som kursleder å ivareta de som er der på en måte
som gjør at de ikke føler seg krenket. Folk i krise er ofte veldig labile.
Det må man huske på. Mennesker som er følelsesmessig labile er ofte
også veldig nærtagende. Da må man være varsom med hvordan man
ordlegger seg,” sier hun.
Brudal mener man også bør være bevisst på at man som kursleder
gjerne opererer ut fra en form for rasjonell logikk, mens kursdeltakerne
kan tenkes å operere ut fra en emosjonell logikk, slik mennesker i krise
ofte gjør. De persiperer annerledes enn vanlig. Når man har opplevd et
samlivsbrudd så synes man kanskje at man hører om mennesker i samme
situasjon hele tiden, man leser om det overalt og ser det på TV hele
tiden. Mange får samlivsbruddet ”på hjernen”, og klarer ikke å snakke om
annet. Mange er urolige, kjenner ikke seg selv igjen, og oppfører seg annerledes enn vanlig. Som kursleder er det viktig å normalisere dette, mener
hun: “Dette er vanlige reaksjoner når man står i en uvanlig situasjon.”

Få folk til å fokusere på seg selv
Thuen peker på at noe av det viktigste man kan gjøre på et slikt kurs, er
å få folk til å slutte å fokusere på eks-partner og begynne å fokusere på
seg selv. “Mange bruker enormt mye tid og krefter på å forstå og belemre
og bebreide den andre. I en periode kan det være både nødvendig og
kanskje også konstruktivt, men i lengden er det ikke mye å lære av det.
Man kan ikke ha kontroll over den andre lenger. Det man kan ha kontroll
over er seg selv, sitt eget liv og sitt eget bidrag. Man skulle tro det var
nærliggende å gjøre det, men mange er enormt opphengt i den andre og
i dennes bidrag og situasjon,” sier han.

Si noe om menneskers hukommelse
Katrin Koch sier at det er viktig å skape en forståelse for at det man
husker ikke er forelskelsen som ligger mange år tilbake, men det siste
som har skjedd. Når voksne som har gått fra hverandre og er i konflikt,
skal beskrive sitt samliv, husker de sjelden forelskelsen for ti år siden. De
husker den siste tiden og det siste som har skjedd, og gjerne det som er
mest negativt, det som er mest slitsomt og frustrerende. Dessuten har
de ofte bare sett sitt eget perspektiv og fortolket alt den andre gjør i
verste mening. “Veldig ofte kan de gi det ene konkrete eksemplet etter
det andre på hvor håpløst og forferdelig den andre oppførte seg,” sier
Koch. Så blir dette eksempler som overskygger alt annet. I stedet for å
være situasjonsbestemte eksempler, blir de gjort til universelle uttrykk
for noe som «aldri» eller «alltid» skjer. Det er viktig å huske på dette før
man beskylder hverandre for å være dårlige foreldre for ungene.
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Bruk av eksempler, hypotetiske situasjoner
og hvis-spørsmål
“For å berøre sentrale problemer gjennom eksempler kan det være fint å
ta utgangspunkt i hypotetiske situasjoner som kursdeltakerne kan
kjenne seg igjen i. Man kan for eksempel snakke om Ella over gaten,
mens man i virkeligheten snakker om seg selv. Da blir det ufarliggjort,”
foreslår Nordhelle. Hun gjør det ofte overfor klientene sine, forteller hun.
Hun sier for eksempel at ”jeg hadde et par som var hos meg”, og presenterer gjerne en syntese av mange ulike par. Og så lager hun et bilde som
likner veldig på situasjonen de står i, og så kan vi snakke om bildet
istedenfor deres egen situasjon. Da slipper de å innrømme ting som er
vanskelige, i tillegg til at de ikke så lett havner ut i konflikt om sin egen
situasjon.
Man kan også jobbe med hvis-spørsmål. Det kan kursdeltakerne gjøre
selv også. Sett at partene ikke er enige om det skulle være sånn eller
sånn. Da kan vi for eksempel si at ”hvis det nå var sånn, hva ville du ha
gjort da?” Så kan de komme utenom den konkrete konflikten ved å
snakke om og utforske den hypotetiske eller tenkte situasjonen, foreslår Nordhelle.

Gjentakelse og oppsummering
“Man kan også få kursdeltakerne til å oppsummere det andre har sagt,”
sier Nordhelle. Da viser de samtidig at de lytter. De kan trene på å gjenta
det andre har sagt, for så å ta med seg metoden hjem og prøve det ut i
situasjoner med eks-partneren: ”Ja, jeg hører hva du sier, og hvis jeg forstår deg riktig, så mener du at … Stemmer det?” Da viser man virkelig at
man har tatt den andre på alvor og hørt på det den andre har sagt. Meklere bruker denne teknikken, og den kan man fint lære bort på kurs.

Å reflektere over hvem som er hovedperson
i samlivsbruddet
Brudal foreslår å la folk reflektere over hvem som er hovedpersonene i
situasjonen de står i: “Jeg tenker det kunne være fint om de som kommer på kurs kunne bli utfordret til å stille seg selv spørsmålet om hvem
det er som er hovedpersonen i samlivsbruddet: “Er det meg, partneren
min eller barna våre?’ Hvis vi holder oss til de to voksne, vil begge som
regel komme med at det er jeg som er hovedpersonen og den andre må
høre på meg. Så slåss de om å være hovedpersonen og å få den andre til
å se verden på samme måte som meg. Hvis man har dette som utgangspunkt er det ikke lett å få til et samarbeid. Isteden bør man ha som
utgangspunkt at vi er begge like viktige i dette,” hevder Brudal. “Da kan
vi begge ta en beslutning om at vi skal forsøke å høre på hverandre.
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Vi skal bytte på å få være hovedperson. Først hører jeg litt på deg, så
hører du litt på meg, og så hører jeg litt på deg igjen. Da må jeg sette meg
selv litt til side inntil det er min tur. Da er det ikke så lett å være stygg
med hverandre heller. Når jeg skal kommunisere på en empatisk måte,
må jeg sette meg selv til side, og undersøke hvordan det er å være deg.
Jeg må bestrebe meg på å plassere meg i dine sko.”
Hun mener det er viktig at folk ikke kommer hjem fra kurs og har fått en
masse påfyll på “hvor hovedpersonaktig jeg er, og hvor urimelig den andre er.” - ”Hvis man kan bygge ned dette allerede fra starten av ved å få
folk til å tenke igjennom om det faktisk kan være slik at de er hovedpersonen i dette, kan man kanskje håpe at de drar hjem fra kurs med en
idé om at de må la den andre slippe til, og at de begge bør få lov til å
være hovedpersoner etter tur. Først da er det mulig å få til en dialog. Det
blir ikke mye dialog hvis begge skal opprettholde sin forestilling om at de
er hovedpersoner og at den andre bare skal høre på meg,” sier Brudal.

Unngå å bli for ideell
Juul advarer mot å bli for ideell: “De pedagogiske oppleggene som springer
ut av psykologiske og psykoterapeutiske erfaringer har en tendens til å
bli nettopp det. I vår kultur har vi ikke plass for skogtrollet. Heller ikke i
sosialt arbeid godtar vi de som unndrar seg all hjelp. Jeg tror det er uhyre
viktig at vi som er i denne bransjen ikke tar på oss guddommelige evner.”
Popularisering av ekspertkunnskap kan resultere i et krav om perfeksjonisme: “Når det i dag er så mye fokus på barneoppdragelse er det
fordi slike som oss prøver å formulere noen faglige innsikter på måter
som er anvendelige, og som er enkle og lett tilgjengelige. Det kommer
det masse godt ut av, men det kommer også mye som ikke er så bra. Jeg
tror det er viktig å si at de aller, aller beste foreldrene jeg kjenner dummer seg ut minst 20-25 ganger om dagen. Jeg blir så forskrekket over
den tendensen til perfeksjonisme vi ser i dag, både i forhold til barn og i
parforhold. Alt skal liksom være så riktig. Men det kan man jo ikke! Det er
ingen som kan alt! Vi kan glede oss over at det er mange barn som er
langt mer kompetente enn vi var, men det er jo ingen som kan leve på
den ideelle måten, og hvis man kan, så har man jo ikke bruk for å gå på
kurs,” sier Juul.

Lovliggjør det manglende overblikk
“Jeg tror det er viktig å lovliggjøre det irrasjonelle eller det manglende
overblikk,” sier Juul. “Og når man da spør om det ikke går ut over barna,
så sier jeg at “jo, det gjør det, man hva er det som ikke går ut over barna
de første årene?” Og så sier du kanskje at “jammen, det er jo forferdelig”
og så sier jeg at “ja, det er det, men sånn er det.” Det er ingen av oss som
er enkle å leve sammen med, og de som prøver å være enkle er det verste, stort sett. Fordi de hele tiden prøver å være så rasjonelle og fornuftige og omsorgsfulle og blide og snille og hva det nå enn er de prøver på.”
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Han peker på at man bør møte tabuiserte tanker og følelser med aksept: “Det er en god idé når fagfolk lager kurs som dette, at man normaliserer og gir tillatelse til å ha “forbudte” tanker og følelser. Spørsmålet er
hva man gjør med tankene og følelsene. Som kursleder kan man si at
det er helt greit å få lyst til å si til faren til ungene at jeg skulle ønske jeg
aldri skulle se deg mer, men det er ikke greit å si det, i alle fall ikke så
lenge ungene hører det.”

Notater:

Når det nærmer seg patologien
“Selvfølgelig kan det være patologi inne i bildet, særlig i de tilfellene der
det er vedvarende høyt konfliktnivå,” sier Koch. Hun mener imidlertid at
man ikke skal si så mye om det på kurs. ”Han skal ikke begi seg ut på å
diagnostisere henne etter å ha vært på et Fortsatt Foreldre-kurs. Noen
og enhver av oss kan jo nærme seg patologien og personlighetsforstyrrelser når vi er i en krise,” mener hun. “Derfor skal man være ytterst
varsom med sånne merkelapper. Det er viktig at ikke kurset gir den ene
en masse stoff å slå den andre i hodet med. Sånn sett er det bra hvis
begge går på kurs, selv om de kanskje ikke bør gå på samme kurs.”
Kirsti R. Haaland vektlegger LØFT og narrativ tilnærming som særlig
egnede tilnærminger i kurs om foreldresamarbeid etter samlivsbrudd.
Hun har skrevet den følgende innføringen i hvordan disse tilnærmingene
kan anvendes i Fortsatt Foreldre-kurs.
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Kirsti R. Haaland

Løsningsfokusert
og narrativ tilnærming
Løsningsfokusert og narrativ tilnærming
I Fortsatt Foreldre understrekes et fremtidsperspektiv der foreldre skal
opprettholde, og gjerne styrke, sitt samarbeid når parforholdet har opphørt. Fortsatt Foreldre-kurs skal fremme en forståelse for hva barn og
unge har behov for etter foreldrenes samlivsbrudd – og videre inn i en ny
familiestruktur. Man kan anta at kursdeltakerne bærer i seg et ønske om
at den omdannede, utvidete familien der mor og far bor i forskjellige
hjem, skal bli en familiestruktur som gir gode vekst- og utviklingsbetingelser for barna. Det er derfor et viktig mål med kurset å skape håp og
motivere deltakerne til å bli aktive skapere av en ny familieform der det
er godt å være både voksne og barn. De metodiske grepene man som
kursleder velger å anvende, må gjenspeile dette.

“Barn trenger ord. Ord til å forstå
med, ord til å forklare med, ord til å
kommunisere med. Ord til å lage en
fortelling om seg selv med.”
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Trygghet og tillit er sentralt for et godt foreldreskap. Ved samlivsbrudd
utfordres ofte dette tillitsforholdet og må bygges opp på nytt – gjennom
handlinger. Når man ønsker å styrke foreldresamarbeidet vil både utvikling av konstruktive samhandlingsmønstre så vel som økt forståelse
for seg selv og andre, vektlegges. At hele familiesystemet i høyest mulig
grad kan preges av trygghet og tillit, vil være en overordnet målsetting
uavhengig av hvem fra familien som deltar på kurset. I det å skulle danne
en ny familieform ligger det også en mulighet til å utvikle et bedre foreldresamarbeid. På Fortsatt Foreldre-kurs kan disse mulighetene løftes frem
og utfordres.
De metodene vi skisserer og knytter an til i dette kapittelet, bygger på
LØFT og narrativ terapi (Haaland, 2007). Dette er retninger som fokuserer
på de muligheter man har for å leve livet på nye måter, skape ny mening,
utvikle ny identitet, og danne ny forståelse av egen familie etter samlivsbruddet. En forståelse av hvor viktig det er – ikke minst for barn – å kunne
integrere nye erfaringer i sin egen fortelling om seg selv og verden rundt,
er et sentralt premiss.
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LØFT
Noen kursledere kjenner nok til LØFT fra før, mens andre ikke gjør det. Vi
vil derfor starte med å skissere grunntrekkene ved LØFT, før vi går videre
til å se på hvordan disse ideene kan inngå som styringsredskaper for
Fortsatt Foreldre-kurs.
LØFT står som forkortelse for løsningsfokusert og løsningsbyggende
tilnærming. Som retning kan den sies å være utviklet av Steve de Shazer
og Insoo Kim Berg og deres kolleger ved The Brief Family Therapy Center
i Milwaukee, USA (se DeJong og Berg 2005). LØFT representerer en
fokusdreining i forhold til den tradisjonelle tilnærmingen mht. å skulle
løse problemer. Metoden bygger på å vektlegge det som virker
utviklingsfremmende – uten å gå veien om å definere problemene, hva
de skyldes og hvem som må stilles til ansvar.

Grunnleggende ideer innen LØFT:
• Folk er eksperter på egne liv
• Deltakernes egne mål er drivkraften i aktiviteten
• LØFT skal gi håp, være optimistisk og respektfull i møte med
deltakernes vilje

I LØFT vektlegges en løsningsorientering preget av gjennomførbarhet og
realisme. Ved å vektlegge enkle, små skritt som det er mulig å gjøre, vil
en god bevegelse kunne skapes. Ordtaket “Mange bekker små, gjør en
stor å” er således betegnende – myntet på det å gradvis bidra til å få
personer ut av fastlåste posisjoner og inn i god flyt.
LØFT innebærer et fremtidsperspektiv som er basert på en positiv grunnholdning til mennesket. Antagelsen om at alle mennesker gjør så godt
de kan gitt den situasjonen de befinner seg i, fremheves. Denne grunnholdningen kan bli utfordret når man som kursleder ser hvordan foreldre
kan miste barnas perspektiv og bli svært navlebeskuende. I krisesituasjoner er det ikke uvanlig at menneskers kompetanse som eksperter på
og i eget liv, settes under kraftig press både når det gjelder å tenke og å
handle. Å legge seg på minnet at mennesker har et bredere repertoar
enn de viser frem på et gitt tidspunkt, er da strategisk gunstig. Utfordringen for kursledere blir å stimulere deltakerne til å ta mer av sin kompetanse i bruk.
De grunnleggende ideene i LØFT danner premisser for en kursvirksomhet som vektlegger betydningen av at deltakerne får håp, optimisme og
en opplevelse av verdighet som resultat av å bli behandlet med respekt.

• Fokus på løsningsbygging, ikke problemløsning

Hvordan lede kurs etter LØFT-prinsippene?

• Vektlegging av fremtidsmuligheter fremfor tidligere traumer

Kursledere vil nødvendigvis ha stor innflytelse i det systemet de trer inn
i. Ved sin væremåte vil kurslederen innvirke på samspillet og de holdningene som kommer til uttrykk. Selv om en kursleder innen LØFT-tradisjonen legger vekt på å fasilitere deltakernes mål og gode intensjoner, vil
tilnærmingen lederen styrer etter ha betydning. Dette kan også få innflytelse på barnas situasjon: Hvordan kursleder og de andre kursdeltakerne møter den voksne kursdeltakeren som forelder, vil kunne berøre
de barna som ikke er til stede. Barnets stemme kan ha vansker med å
komme frem i møter der bare voksne er representert. Det er kurslederens
oppgave å ha dette i mente og løfte frem barnas perspektiv hvis
deltakerne primært blir opptatt av sin egen situasjon.

• Fremtiden skapes og forhandles frem
• Selv ved store problemer begynner man med små skritt som er
mulige å gjennomføre og som leder mot løsninger
• Alle investerer i løsninger som igjen skaper nye løsninger
• Alle gjør som best de kan under meget forskjellige omstendigheter
Disse punktene vil danne en ramme for hvordan man arbeider som
gruppe på et Fortsatt Foreldre-kurs. Fokus på det som virker løsningsfremmende, er et overordnet prinsipp i LØFT. Deltakernes egne mål må
være drivkraften – men disse må ses i sammenheng med målene for
kurset. Hovedmålet i Fortsatt Foreldre er å skape best mulig oppvekstvilkår for barna. På kurset er man dermed opptatt av hvilke mål deltakerne har knyttet til dette. Man kan tenke seg at motivasjonen for å melde
seg på Fortsatt Foreldre-kurs for en del kan være følelse av maktesløshet
og mangel på kontroll over den nye situasjonen. Ved å gi innspill på hva
deltakerne selv kan bidra med og dermed vri fokus vekk fra det å forsøke
å styre eks-partner, kan man bidra til å styrke deres følelse av mestring
og kontroll.

28

Refleksjon
Å ha frihet til å reflektere over muligheter i en gruppe hvor deltakerne
ikke har familiære relasjoner kan ha sine fortrinn. Ved et samlivsbrudd
posisjonerer ofte familiemedlemmer seg og motsetningsforhold kan
medføre at foreldre ikke opplever frihet til å endre posisjoner. Noen
ganger oppstår det lettere maktkamp og redsel for å tape ansikt i nære
relasjoner, enn når man kan vise seg frem i en ny gruppe. På nøytral
grunn er det kanskje enklere å lytte til andres perspektiver og være åpen
for å se sine egne bidrag til konflikter med andre familiemedlemmer. Da
kan kursgruppen bli et fristed for nye tanker.

29

Notater:

Det er således en viktig oppgave for kurslederen å legge rammene for et
samarbeidsklima preget av varme, trygghet og inkluderende humor.
Forhåpentligvis kan et slikt klima i gruppen i forlengelsen også overføres
til samarbeidet mellom foreldrene, barna og andre familiemedlemmer.

Fasilitator
En kursleder som arbeider ut fra LØFT-prinsippene, ser på seg selv som
en fasilitator mht. deltakernes egne mål og muligheter. Han eller hun
anvender en respektfull tilnærming og stiller ”ikke-vitende” spørsmål, i
form av undringer uten fastlagte svar. Ved å fokusere på gode ideer,
tidligere positive erfaringer og det deltakerne opplever at de mestrer, vil
man legge til rette for en situasjon preget av håp og optimisme. Deltakerne gis mulighet til å reflektere over livet slik det er nå og slik man
ønsker at det skal være videre fremover.
Et viktig element i LØFT kalles ”utforsking av unntak”. Her trekker man
frem situasjoner der de involverte har erfart å oppnå ønsket resultat – for
å motivere deltakerne til å gjøre mer av det som virker. Her er ett eksempel på hvordan en slik utforsking kan foregå:
Kursleder: “Når du nå er i tvil om hvordan du kan få din sønn til å roe
seg om kvelden – tenk over hvordan du har forholdt deg til
den oppgaven tidligere. Er det ganger tidligere at du har
opplevd kveldssituasjonene som en god stund for dere?
Hva gjorde du da, som du ikke gjør nå? Hva vil du gjøre
videre, nå når du kjenner at du har ferdighetene som skal til?”
Her ser vi at kurslederen ikke fremstår som ekspert, men heller fasiliterer
kompetanse hos deltakeren.
De andre kursdeltakerne kan også komme med ideer og innspill som kan
være til nytte. Her er det kurslederens oppgave å holde fokus på at
ideene må passe for den som ønsker endringen. En mulig felle kan være
at kursleder og andre deltakere kan bli for ivrige etter å komme med
forslag til løsning. Det er viktig å løfte frem at løsningene og perspektivene for fremtiden må utvikles av den som skal leve dem ut. Kurslederen er der for å legge til rette for at kursdeltakerne kan bringe frem
nye muligheter for seg selv.
I forlengelsen av dette kan det også være fruktbart å trekke inn deltakernes forhold til sine betydningsfulle andre. Ved å forankre endring
hos deltakerne til deres sosiale virkelighet, kan man øke sjansen for at
endringen blir varig.
Her kan kursleder kan for eksempel spørre:
“Hvordan vil de som bryr seg om deg merke at du mestrer
livet bedre? Er det noen som har gitt uttrykk for at de ser
endring?”

30

Notater:

Med tanke på at det er foreldrerollen som er i fokus i Fortsatt Foreldre, vil
spørsmål om hvordan barna merker endring være sentralt. Det sentrale
er hvordan deltakerne kan utvikle seg som mor eller far i den nye familiestrukturen. Det blir dermed viktig å trekke frem hva de kan bringe med
seg og hva de kan videreutvikle i sin nye situasjon.
Ved å stille spørsmål som “Hva kan jeg gjøre som kan være hjelpsomt for
deg?”, kan kurslederen fungere som modell for deltakerne – på den
måten at de fokuserer på hva den enkelte kan nyttiggjøre seg.

Feedback
Innen LØFT-tradisjonen legges det vekt på at deltakerne får kontinuerlig
feedback. Når noen får positiv tilbakemelding på at de har vist vilje til å
endre seg, er det nærliggende å anta at motivasjonen til videre innsats
øker. Ved kursets oppstart får deltakerne informasjon om at det er ønskelig at de er med på å uforske og bekrefte alle gode erfaringer med kommentarer og tilbakemeldinger.
Kommentarer kan ha form av videre utforsking – som for eksempel
”Hvordan fikk du til å roe deg og unngå raseriutbrudd?” – eller bekreftelse: “Der gjorde du det du håpet å få til!”. All feedback må være i tråd
med deltakerens mål og det er betydningsfullt at alle viser entusiasme
og engasjement. Målet er at det som skjer i gruppesamtalene styrker
deltakernes tro på at de vil kunne nå målene sine.
Når kurslederen gir feedback, gjøres dette gjerne ved å anvende den
aktuelle deltakerens egne formuleringer. Deltakeren forteller om noe de
har oppnådd, og kursleder gir dette tilbake, med en tilleggskommentar
— for eksempel “Hvordan fikk du det til?” eller “Hvordan fikk du kraft til å
si fra?” Kursdeltakerne øver seg på å gi feedback til hverandre på denne
måten – og vil også kunne begynne å gi seg selv feedback.

Små endringer blir større
En av grunntankene i LØFT er at man begynner med små endringer som
videreutvikles og stimuleres. I kurssammenheng kan man bidra til dette
ved at kursleder og -deltakere stiller engasjerte utforskningsspørsmål.
Når en deltaker forteller at noe har blitt bedre, kan de andre forsterke
denne endringen ved å stille spørsmål som bærer i seg et kompliment –
for eksempel “Hvordan maktet du det?”. Man kan også gi direkte komplimenter – “Det er mange som ikke ville maktet det – men du gjorde det.”
Man kan ytterligere utforske den andres perspektiv og hvordan han/hun
fikk til å skape en endring. Dette kan man bl.a. gjøre ved å bruke spørsmål
av typen “Hvilken kompetanse viser dette at du har? Hvordan kan du
bruke denne kompetansen i andre situasjoner?”
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Det er deltakernes egeninnsats man søker å forsterke ved å gi tilbakemeldinger, stille spørsmål og gi komplimenter. Alle små og store suksesser kan brukes til å styrke den aktuelle deltakerens optimisme og
tiltro til egen innsats. Kursleder har ansvaret for å invitere de andre deltakerne inn som samarbeidspartnere når det gjelder å bringe frem og
forsterke mulighetene for å gjøre mer av det som virker. Gruppen kan
vise nysgjerrighet i møte med ubrukte eller lite brukte ressurser hos
hverandre. Å spørre etter detaljer omkring den enkelte deltakerens
innsats i endring av eget liv, kan bidra til at personen opplever en styrking
av makt og kontroll.
Det er imidlertid viktig at kursleder tar et særlig ansvar for at målsettingen deles opp i håndterbare skritt. Mange vil kunne oppleve at de ikke
strekker til i forhold til de endringsplanene de har lagt. I kurssammenheng vil de kanskje kunne føle det som om de er oppe til eksamen og
dermed fristes til å legge listen for høyt. Konsekvensen av dette blir
gjerne ”stryk” og svekket tro på egen mestring. Å sette realistiske mål er
derfor nødvendig.
Relevante spørsmål til deltakerne i den sammenheng, kan være:
“Hva ville være det første steget i retning av at
din situasjon bedres?”
”Hva ville barna dine se som et første tegn på at
du er med tilstede i foreldrerollen?”
”Ut fra at du kjenner deg selv best, hvordan vet
du at du kan klare … nå?”
“Hvordan vil andre vurdere dine muligheter for å klare …?”
I LØFT rettes oppmerksomheten mot “hva hjelper?” og “hvem har hjulpet?”
– mens betoningen av ”hvem skaper vansker?” nedtones. Det kan være
utfordrende for kurslederen å beholde gruppens fokus på hva som virker
utviklingsfremmende, når deltakere synes mest opptatt av å klage over
den situasjonen de er havnet i. Det er viktig å balansere fremtidsfokuset
med tilstrekkelig rom for deltakernes eventuelle behov for å møte
bekreftelse og anerkjennelse for de utfordringene de har. Følelsesmessige reaksjoner som kommer til uttrykk på kurset må møtes med
forståelse og varme. At det åpnes for å dele smertefulle erfaringer kan
styrke samholdet i kursgruppen. Håp og fremtidsvisjoner kan gis plass
når deltakerne kjenner seg tilstrekkelig ivaretatt.

Aktør i eget liv
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ut skylden for disse på andre. Ved å se på seg selv som et “offer”, legger
man fremtiden i andres hender og fastner lett i maktesløshet. For å
finne sin egen kraft må deltakeren etablere seg som aktør. En pådriver i
denne prosessen kan være å rette oppmerksomheten mot barnas situasjon. Det å greie å gi sin eks-partner anerkjennelse som forelder, kan
bidra til å mykne fastlåste maktkamper.
Dette kan man som kursleder gi innspill til, bl.a. ved å stille spørsmål som:
“Hva verdsetter du ved din tidligere partner når det
gjelder omsorg for barna?”
”Hva ville skje hvis du sa til din tidligere partner hva
du setter pris på at han/hun gjør ovenfor barna,
fremfor å kjempe for dine synspunkter?”
Her ligger utfordringen i å lede deltakerne i retning av å skille mellom rollen
som samlivspartnere og foreldrerollen. Å bidra til at den av de tidligere
partnerne som deltar på kurset får et bedre forhold til den som ikke deltar på kurset, kan være sentralt i å skape positiv endring. På kurset kan
man gi anledning til å reflektere omkring hva som er viktig for barna når
det gjelder å kunne beholde et fritt forhold til begge sine foreldre.
En relevant spørsmålsstilling i den sammenheng kan være:
“Hva må du legge vekt på å endre for at du og din med forelder
skal få til et bedre samarbeid og fremstå som gode foreldre
sett fra barnas perspektiv?”
De fleste er klar over at man bare kan endre seg selv og håpe at dette får
ringvirkninger. Kurslederen kan minne om dette ved å si noe i retning av:
“Begynn med deg selv og husk at du forstår deg selv bedre
enn andre forstår deg. Hva skal være målsettingen knyttet
til dine barn, og hvordan kan du bidra til å nå dette målet?”
“Er det sider ved deg som det er viktig at barna får del i?
Hvordan kan du evt. vise dem disse sidene?”
Ved å delta på et Fortsatt Foreldre-kurs skal deltakerne få en opplevelse
av at de har muligheter til å endre seg på måter som gir dem økt kontroll
over sine liv. Denne kontrollen kan så anvendes til å bedre barnas situasjon. Ved at voksne kan bruke sin egen kompetanse til å utforme mål og
arbeide mot målene, vil de selv kunne delta aktivt i byggingen av en
bedre fremtid. Og når den voksne opplever betydningen av å være aktør
i eget liv, er det nærliggende å anta at de vil få en økt forståelse også for
barns behov for å være aktører.

LØFT tar for gitt at mennesker som befinner seg i konfliktfylte og problematiske forhold ønsker å endre sin situasjon. Man er opptatt av å styrke
menneskers aktørposisjon, og fokuserer på mulighetene til å påvirke
eget liv. Noen kursdeltakere kan være opptatt av problemer og å plassere
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Skalering
For å understreke at man ikke kan hoppe til målet, understrekes det i
LØFT at man må gå skritt for skritt. For at man skal ha mulighet for å
evaluere endringen underveis, anvendes såkalte ”skaleringsspørsmål”.
En vanlig introduksjon til dette kan være følgende:
“La meg spørre deg – på en skala fra 1 til 10, hvor 10 står for
en situasjon hvor du har nådd dine mål og 1 står for slik det
var på det verste – hvor vil du si at du er nå?”
Kursleder demonstrerer fremgangsmåten og deltakerne kan hjelpe
hverandre (parvis eller i små grupper) med å skalere fremgang og ønsker
om endring. Fordelen med skalering kan være at vage beskrivelser blir
mer konkrete ved at de får en tallverdi. Når det er satt et mål for samtalen
vil skalering kunne brukes til å vurdere hvor langt man er fra målet. I
tillegg til dette kan selve bruken av tall være et hjelpemiddel til å fokusere.
Skaleringsspørsmålet kan stilles på ulike måter ut fra hvor godt man
kjenner til den enkeltes situasjon. Det vesentlige er at det er personen
selv som disponerer måleinstrumentet.
	“Da du startet på kurset, hvor lå du da på skalaen når det
gjelder beherskelse av sinne når eks-partner hentet barna?”
“Hvor er du nå?”
“Hva har du gjort for å få det til?”
	“Hva skal til for at du beveger deg ett trinn opp?”
Skalering kan også brukes til å vurdere følelsesmessige forhold for barna.
Dette kan være nyttig med tanke på å holde fokus på barnas trygghet,
utvikling og velferd.
	“Hvor på skalaen - der 10 står for trygt og godt, og 1 for ekstremt utrygt - tror du barna dine ville plassert seg når det
gjelder trygghet i sin situasjon da dere flyttet fra hverandre?”
“Hvordan tror du de vil vurdere det nå?”
“Hva tror du har bidratt til endringen?”
I tillegg til dette kan skaleringsspørsmål anvendes til å evaluere kurssamlinger. Deltakerne kan vurdere i hvor stor grad kurset har vært til
hjelp, hvordan de opplever seg ivaretatt av kursleder, hvor relevante de
ulike øktene på kurset har vært for dem osv. I tilfeller der Fortsatt Foreldrekurset går over flere samlinger, kan skaleringsspørsmål brukes for å vurdere hvorvidt det de har gjort mellom møtene, har vært til hjelp.
Det er også mulig å anrette skaleringen slik at man etterspør hva som
skal til for at deltakeren ville bevege seg ett tall/trinn opp eller ned på
skalaen. Hvis deltakeren sier at han/hun nå er på 5, kan kursleder spørre
“Hva tror du ville bringe deg opp på 6?” eller “Hva må du gjøre for å
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komme fra 5 til 6?” Ved tilbakefall, kan skalering brukes for å gradere
betydningen av det. Kursleder kan stille spørsmål som: “Hvis du var på 5
forrige gang du var her, hvor vil du nå si at du er etter sinneutbruddet forrige uke?” Her kan deltakeren gjøre en vurdering og få en mulighet for å
ta grep og komme på 5 igjen, eller kanskje opp på 6. Å bruke skaleringsspørsmål på denne måten kan også gi deltakeren tilgang til sin egen
vurdering av hvor stor innsats han/hun vil gjøre for å skape endringer.

“Mirakelspørsmål”
LØFT er kjent for sitt såkalte mirakelspørsmål. Deltakerne introduseres
for at det de ønsker skal skje, virkelig skjer – som en mulighet i fantasien.
De får anledning til å se for seg det de ønsker i form av et mirakel og kan
ut fra dette forestille seg hva de gjør når mirakelet blir virkelighet. Hvis
mirakelspørsmålet skal anvendes på et Fortsatt Foreldre-kurs, bør kurslederen ha erfaring med LØFT. Å introdusere tenkte mirakler kan medføre at deltakere opplever at deres vansker ikke blir tatt tilstrekkelig på
alvor. Andre deltakere kan kanskje oppleve at de er så langt fra målet at
de blir enda mer motløse etter møtet med mirakelspørsmålet. Dette er
selvfølgelig uheldig. Det er derfor svært viktig at kursleder er lydhør nok
for de reaksjonene som vekkes.
Når vi beskriver denne metoden her, er det for at denne formen for
spørsmål kan kombineres med hypotetiske tankesprang og gi deltakerne innspill med hensyn til å se nye muligheter. Det er ikke tenkt at
dette er noe alle kursdeltakere nødvendigvis skal nyttiggjøre seg.
Mirakelspørsmålet kan formuleres slik:
“Jeg vil nå stille deg et uvant og litt rart spørsmål. Etter at du har lagt deg
i kveld, hender det et mirakel mens du sover. Problemet som har gjort at
du har meldt deg på dette kurset, er forsvunnet i løpet av natten. Men du
vet ikke om det, for du sov jo. I morgen når du våkner vil du merke at
noe er annerledes. Hva vil være det første tegnet på at problemet ikke
er der lenger?”
Spørsmålet kan utformes på ulike måter ut fra hvor spesifikt man ønsker
å utforme mirakel-situasjonen. Det sentrale er at det skapes forestillinger om en tilværelse der deltakeren mestrer situasjonen i tråd med
sine egne mål og ønsker. I forlengelsen kan man spille videre på hvordan
veien mot miraklet utformes. Her er det viktig at endringsprosessen
frem mot mirakelsituasjonen ikke knyttes opp til at andre endrer seg.
Spørsmålet “Hva har du selv gjort som har bidratt til endringen?” kan
være nyttig i så måte.
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Man kan så sette forestillingen om mirakelsituasjonen inn i en relasjonell
sammenheng. Dette kan gjøres ved å spørre hvordan deltakeren ser for
seg at andre betydningsfulle personer ville reagere dersom mirakelet
hadde skjedd.
“Hvordan tror du dine barn vil reagere denne morgenen?
“Hva vil de gjøre annerledes?”
“Hvordan vil din nye partner reagere?”
“Hvordan vil din tidligere partner og hans/hennes nye
partner reagere?”
Mirakelsituasjonen er nå åpen for videreutvikling. Forestillingen utformes
og snakkes frem i nåtid – som om miraklet virkelig er skjedd. Dette gjøres
for å forsterke innlevelse og håp.
Som et alternativ til å anvende hele prosedyren for mirakelspørsmål, kan
kurslederen stille hypotetiske spørsmål. Eksempler på dette kan være:
“La oss tenke oss at du nå har funnet roen – hva vil du gjøre nå?”
“Hvordan ville du oppføre deg hvis du gjenvant tryggheten?
“Hvordan ville andre merke det?”
Det sentrale her er å hjelpe deltakerne til virkelig å se for seg at de har
oppnådd målene de har satt seg. I hvilken grad deltakerne makter å
forholde seg hypotetisk og komme fri fra den aktuelle, ofte fastlåste
situasjonen, henger nært sammen med gruppeklimaet som er etablert
på kurset. En gruppe med trygghet, lun humor, lekende engasjement og
sterk motivasjon for endring, vil lettere kunne anvende hypotetiske forestillinger, enn en gruppe der deltakerne er svært sårbare og trenger
bekreftelse på sin egen opplevelse.

Avslutning
Innen LØFT-tradisjonen er det vanlig å ta en pause før samlingen avsluttes med en oppsummerende tilbakemeldingsrunde og introduksjon
av en forpliktende hjemmeoppgave. Som med mirakelspørsmålet, krever
en slik form for formell avslutning en trenet kursleder. Tilbakemeldingene
inneholder komplimenter knyttet til det som har foregått på samlingen.
Det sentrale budskapet er å oppmuntre deltakerne til å gjøre mer av det
de har sett virker. Nye erkjennelser som gir håp om endring løftes også
frem. Disse oppsummerende tilbakemeldingene kan gis til hver enkelt
kursdeltaker eller til gruppen som helhet, og er myntet på å bygge bro til
hjemmeoppgaven. (Å gi deltakerne en slik oppgave til neste gang, forutsetter selvfølgelig at kursopplegget går over flere samlinger.)
Hjemmeoppgaven baseres på noe deltakerne allerede har vist at de
delvis kan. Oppgaven skal stimulere til å gå videre skritt for skritt, utvide
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små endringer til gradvis å bli større, og skape håp. Målet er å oppmuntre
deltakerne til å gjøre mer av det de ser virker! Oppgaven kan være å
gjøre noe nytt, men den kan også innebære å registrere og reflektere
over noe nytt. Et eksempel på det siste kan være: “Fra nå og til neste
gang vi møtes, ønsker jeg at du skal legge merke til ting som skjer og
som du ønsker skal fortsette å skje i livet ditt.” Man kan be deltakerne
skrive ned slike situasjoner og ta med notatene på neste samling. Notatene kan så utforskes med fokus på hva deltakeren selv bidro med for å
få ønskede hendelser til å skje. Hvorvidt det er hensiktsmessig å gi
hjemmeoppgaver, må vurderes av kursleder. Dette avhenger bl.a. av
gruppens motivasjon for å foreta seg noe nytt og deres vilje til fokus på
eget bidrag i endringsprosessen.
Dersom kurslederen ikke vil anvende den formen for avslutning som
skisseres ovenfor, kan de kursdeltakerne som ønsker det, inviteres til å gi
positiv tilbakemelding til hverandre, supplert av lederen.

Virkeligheten er en flyktig ting
I en gruppe vil deltakerne ha sine subjektive beskrivelser av egen situasjon. Observasjoner og evalueringer farges av dem som observerer og
evaluerer, og den sosiale konteksten disse inngår i. Ved å inngå i interaksjon med et system - slik man gjør når man er på kurs – er man en del
av systemet. Det finnes ingen nøytral observasjonsposisjon. Der flere
mennesker er involvert, vil det nødvendigvis utformes flere oppfatninger
av situasjonen. I denne flertydigheten ligger det muligheter som kan
frigjøres - slik at man kan se sin egen situasjon på nye måter, og i forlengelsen av det finne nye handlingsalternativer. Denne muligheten er sterkt
til stede på et Fortsatt Foreldre-kurs: Gjennom å oppleve de andres
oppfatninger og fortolkninger i møte med Fortsatt Foreldre-stoffet, kan
deltakerne utvide sitt eget bilde og se nye måter å handle på. Ut ifra en
slik forståelse av at ethvert menneske fortolker og opplever situasjoner
på sin egen måte, ut fra sin kontekst og posisjon, er det nærliggende å
gå over til den andre tilnærmingen vi vil nyttiggjøre oss i denne sammenhengen – nemlig narrativ tilnærming.

Narrativ tilnærming
Med ”narrativ” menes historie, fortelling eller beretning. Grunnleggende i
denne tilnærmingen er tanken om at mennesker skaper mening i sin
tilværelse gjennom de historiene de forteller seg selv og andre.
Retningen, slik vi omtaler den her, kan sies å ha sitt utspring i Dulwich
Centre (Adelaide, Australia) – og da særlig i Michael Whites arbeider
(se White og Epston 1990).
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Narrativ tilnærming er godt kombinerbar med LØFT, og bringer inn et
ekstra element gjennom fokuset på hvordan mennesker konstruerer
historier, hvilke ord som velges, hvilke hendelser det fortelles om osv. På
et Fortsatt Foreldre-kurs vil deltakerne kunne dele historier fra eget liv
med hverandre. Det blir da avgjørende hva man velger å fortelle hverandre. Det finnes alltid en rekke mulige tolkninger og versjoner knyttet til
samme hendelse – dette gjelder også ved et samlivsbrudd. I vår sammenheng står fortsatt, og gjerne styrket, foreldreskap i sentrum. En viktig
oppgave for kursleder blir da å legge til rette for at de enda ikke brukte
mulighetene vektlegges og trer frem når deltakerne forteller sine
historier til hverandre. Som vi skal komme til i det følgende, er et av
målene med Fortsatt Foreldre at deltakerne skal få innspill til å lage nye,
konstruktive og brukbare historier – historier som er til å leve godt med
i fremtiden.
Ifølge narrativ tilnærming bruker mennesker fortellinger til å fortolke
tilværelsen, skape mening og sammenheng i livet. Dette innebærer at vi
opplever og erfarer våre liv gjennom de historiene vi forteller. I det mangfoldet av inntrykk vi til enhver tid står ovenfor, foretar vi utvelgelser. Det
foregår hele tiden en seleksjon basert på de historiene vi har etablert om
oss selv og verden rundt oss. Nye erfaringer tilpasses en allerede eksisterende historie. Slik etableres en dominerende historie. De erfaringene
som ikke integreres i historien, glemmes ikke nødvendigvis, men havner
i skyggen. Når nye situasjoner og hendelser oppstår, skjer en kontinuerlig
fortolkning av disse i lys av den rådende historien. I hverdagen betyr
dette som oftest at den dominerende historien og fortolkningen av livet
bekreftes og forsterkes.
Når to går fra hverandre, rokker det ved deres etablerte historier om
familieliv og parforhold. Disse historiene var basert på løfter om at parforholdet skulle vare livet ut og at familien skulle være et godt sted for
alle. Et samlivsbrudd representerer da en stor utfordring knyttet til det å
skape ny mening og nye historier. Om man er initiativtaker til bruddet og
dermed har forberedt en ny historie over tid, eller er den som overraskes
av at den andre ønsker seg ut, vil ha stor betydning for hvor beredt man
er til å skape en ny historie. I den sammenheng vil den vinklingen kursleder legger opp til på et Fortsatt Foreldre-kurs kunne få stor innvirkning
på hvordan deltakerne beskriver seg selv i fortsettelsen. Hvordan kursleder
og gruppen forholder seg som samtalepartnere og hva de gir uttrykk for er
akseptabelt, kan innvirke på hvordan de enkelte deltakerne forstår seg
selv. Hvis en gruppe går inn i “offermodus”, vil historier med offertema
gjerne forsterkes. Velger man å fokusere på mestring og LØFT, vil det ha
innvirkning på hva deltakerne legger vekt på.
I Fortsatt Foreldre ønsker vi å formidle en grunnleggende innstilling om at
man er på kurs for å styrke felles foreldrefungering på måter som er
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gode for barna. Når vi så er opptatt av å legge til rette for etablering av
historier som fremmer dette, er det for å knytte atferd og forståelse
sammen. Det sentrale her er at deltakerne får anledning til å skape seg
en ny foreldreidentitet tilpasset sin nye livsform. Et annet viktig aspekt
er hvilke historier som fortelles om barna. Beskrives barna som ofre i ekspartners egoistiske familieødeleggelsesprosjekt – eller er de seg selv i en
endret familiestruktur? Her er det kursleders ansvar å legge til rette for
at deltakerne kan utforme fortellinger som er gode både for voksne og
barn.
Her er vi igjen tilbake til det faktum at det i enhver situasjon finnes mange
ulike muligheter – og mange ulike historier som kan etableres. Det er ikke
bare én sannhet om en situasjon. Fortellinger om hva som er sant i en
situasjon utformes av den som observerer, opplever og fortolker. I dette
har barn og voksne ulik makt. Barn kan observere og fortolke i en annen
retning enn voksne vil at de skal – men det er gjerne de voksne som gir
forklaringer og ”sanne historier” ut fra sine perspektiver. Barn får ofte to
forskjellige versjoner ved et samlivsbrudd og kan bli usikre på hva de skal
tro på. Det at mennesker skaper ulike forståelser i samme situasjon er
noe som egner seg godt til å utforske i en gruppe. Her kan man introdusere spørsmål som:
”Hva mener du hendte?”
”Hva tror du din tidligere partner ville si?”
”Hva tror du barna tenker på?”
Ved at vi i Fortsatt Foreldre-sammenheng er opptatt av å etablere fremtidsrettede fortellinger – som bærer i seg nye muligheter og kan skape
nye fremtidsvisjoner – kan vi bidra til å øke deltakernes håp for fremtiden.
Kreativiteten og entusiasmen både hos deltakere og leder vil kunne utvikles ved at man beveger seg inn i fremtiden. Det sentrale er at den
enkelte kan bli interessert i å utforske nye måter å forstå seg selv på.
Relevante spørsmål i denne sammenhengen kan være:
”Hvordan ønsker du at dine barn skal huske og fortelle om
det som skjedde rundt samlivsbruddet? Hvordan kan det
være likt og forskjellig fra din egen historie?”
”Hva vil du at de skal legge vekt på i sitt videre liv når det
gjelder forholdet til dere som foreldre?”
”Hvordan vil du at de skal oppleve at du får ny kjæreste?
Hva vil passe for barna og hva vil passe for deg?”
På denne måten understrekes det at man godt kan leve med ulike fortellinger. Å etablere aksept for at barn kan ha en annen opplevelse og
forståelse av situasjonen enn den voksne kursdeltakeren, er en
sentral oppgave for gruppen å hanskes med. Spesielt der deltakere har
svekket selvfølelse, kan negative fortellinger bli overveldende og de
fristes til å søke støtte hos barna. Her er det viktig at kursgruppen kan
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avlaste barna ved å ta imot det smertefulle, samtidig som man bidrar til
å styrke gode fremtidsvisjoner.
Gjennom samtaler på kurset – knyttet til temaene i kursmateriellet eller
ved utforsking av egne historier – kan deltakerne utfordre de dominerende historiene om seg selv. De kan ha frihet til å skape andre, enda ikke
fortalte, fortellinger om seg selv. De gis dermed muligheter for å rekonstruere egen identitet som forelder. Og ved etablering av ny identitet, vil
relasjoner til barna, eks-partner, og familien rundt endres. Michael White
har utviklet spørsmål som utfordrer det kjente og vante, og peker i
retning av muligheter (White 2009). Her kombineres prinsipper fra LØFT
og narrativ tilnærming. Her er et eksempel på dette:
“La oss tenke oss at vi møtes 5 år fra nå og du mestrer situasjonen på en bedre måte enn nå. Hvordan vil du da beskrive
deg og din situasjon? Hvordan vil barna beskrive deg?”
Hvor konkret man som kursleder vil gå inn og forestille seg dette fremtidsscenariet vil nok avhenge av egen erfaring og preferanser. Her kan
igjen to og to arbeide med fremtidsbilder etter leders anvisning, eller
hver kan skape bilder som evt. deles i gruppen.
Kursleders oppgave i dette blir å utfordre det bildet deltakerne har av
seg selv gjennom å stimulere til re-forhandling av deres dominerende
historier. Ved å være nysgjerrig på neglisjerte aspekter ved hverandres
historier vil de andre deltakerne kunne bidra til at den enkelte kan danne
nye historier om seg selv. Dette beskrives av White som å få en tykkere
historie, dvs. en historie som inneholder elementer som tidligere ikke har
fått plass (White 2009). Når man skal forfatte en ny historie, kan hendelser bringes frem fra fortid, nåtid og hypotetisk fra fremtid – og gis status
som handlinger. Disse handlingene trekkes inn i arbeidet med å fortelle
og forhandle identitet på nytt. For å ta et eksempel knyttet til dette:
Kursleder utdyper en situasjon hvor en deltaker forteller om at han/hun
har forholdt seg rolig med tanke på å gjøre det best mulig for barna:
Kursleder: ”Hva sier det om deg at du ikke hisset deg opp da du ble
anklaget for å være egoist og psykopat?”
Deltaker: ”Jeg følte med henne og tenkte på å ta det rolig fordi barna
var tilstede. Jeg har omsorg for andre. Kanskje reddet jeg
situasjonen både for henne og barna? Kanskje jeg har mer
trygghet i meg enn jeg er vant til å tenke? Jeg har sett på
meg selv som lettantennelig og preget av min voldelige far.
Kanskje er jeg litt modig også? Det er litt rart å tenke på at
jeg fikk situasjonen til å roe seg.”
Når vi er klar over hvor uendelig mye rikere livet er enn det som inngår i
de historiene deltakerne legger frem på kurset, kan vi bli nysgjerrige på
de hendelsene som det ikke fokuseres på. Disse opplevelsene har ennå
ikke fått språk. Og i dette ligger ubrukte muligheter for rekonstruksjon
av historien.
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Når kursleder har demonstrert de formene for utvidende spørsmålsformulering som vi har omtalt i dette kapittelet, kan deltakerne selv benytte dette i samtaler med andre deltakere. De vil også kunne stille seg
selv de samme spørsmålene – noe som kanskje vil ha den største verdien
i det daglige. På denne måten kan de få øynene opp for det positive i
egne mestringsstrategier og integrere dette i fortellingen om seg selv.
Dette kan igjen bidra til å styrke selvtillit og mestringsfølelse. Når deltakerne etablerer trygghet knyttet til egen identitet, vil dette gjerne komme
barna og hele familiesystemet til gode.
I dette arbeidet kan man også gripe fatt i tilfeller der tolking av andre
personers intensjoner står sentralt i historien. For eksempel der en deltaker omtaler sin eks-partner som ”kontrollfreak”. Gruppen kan da utforske
om det finnes andre måter å forstå dette på. Kanskje er det andre definisjoner av hennes handlinger – som beskyttelse eller innlevelse? Her kan
det være vanskelig å benytte deltakernes erfaringer direkte som utgangspunkt for samtalen. Da kan man introdusere et tenkt eksempel.
Ved å verdsette gode intensjoner både hos seg selv og andre, kan
man få øye på positive egenskaper og motivasjon for andre handlinger.
Handlingsmuligheter stoppes ofte av at man tenker ”Ja, men …”, og
dette men’et fører til at man ikke utfører en handling som ville kunne
virke forløsende i en situasjon. Et eksempel på dette: ”Jeg har tenkt at
jeg kanskje skulle ha støttet henne litt mer, men er redd det blir oppfattet som en retrett og at jeg skal flytte tilbake.” På den andre siden må
kursleder også passe på at stemningen ikke blir for preget av ”Ja, men…”,
i den betydning at en selv eller andre deltakere blir mer kreative og optimistiske enn den deltakeren som eier historien. Dersom forslag besvares
med et ”Men …” bør dette fungere som et stoppsignal og en påminnelse
om å lytte og tone seg inn på den aktuelle deltakeren.
Avslutningsvis vil vi betone viktigheten av at barna også får anledning til
å bli kjent med tykkere historier om foreldrene sine. Dette gjelder i særlig
grad i konfliktfylte forhold. Barn kan føle seg mer eller mindre tvunget til
å ta side, noe som kan få store følger for deres relasjon til en eller begge
foreldre. I denne situasjonen kan også foreldre og andre rundt stå i fare
for å etablere stereotype fortellinger om barnet. Barnets identitet kan
innskrenkes til å bli ”skilsmissebarnet” og dets handlinger bli feiltolket
som reaksjoner på skilsmissen. Utsagnet ”Barn er lojale” er i så måte en
overfortolkning. Barn er handlende personer i sin egen livssituasjon – når
de forsøker å ivareta sitt forhold til en eller begge foreldre, kan dette
forstås som at de betaler ”tilknytningsforsikring” (Haaland 2003).
Det kan være aktuelt å tematisere på kurset at barn manøvrerer og
tilstreber å ta vare på relasjoner etter samlivsbrudd. Ved å skape mening
i barnas handlinger og tillegge disse verdi, vil rikere narrativer om familiens
utvikling lettere komme frem enn om man kun konsentrerer seg om de
voksne. Når det er flere barn i familien er det viktig å anerkjenne hvert
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enkelt barns perspektiv – ikke bare den av barna som støtter det den
voksne ønsker. Det er grunnleggende for et barns forståelse av seg selv
og sine handlinger at det blir forstått som en handlende person med
intensjoner. Det blir i dette perspektivet en overordnet målsetting i
Fortsatt Foreldre å bidra til at foreldre settes i stand til å bistå barna sine
i deres etablering av egne historier: Historier som verdsettes som like
sanne som de voksnes. Historier som er til å leve med.

Notater:
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Fortsatt Foreldre:
Temaøkter med idébank
Fortsatt Foreldre-programmet er utformet for å være fleksibelt. Det kan
være en ressurs i ulike sammenhenger, på ulike måter, for fagpersoner
med ulik faglig forankring og perspektiv. Det kan danne grunnlag for undervisning, psykoedukative kurs og mer terapeutiske grupper. Du kan
planlegge å gå gjennom hele eller deler av programmet i meklingssammenheng eller i annet klientarbeid. Du kan også mer spontant bruke
materiellet i klientsamtaler – for eksempel vise en illustrasjonstegning
eller filmsnutt. Denne fleksibiliteten gjør at du som fagperson kan og må
foreta en utvelgelse av fagstoff og virkemidler, ut fra kontekst og mål
for din virksomhet.
I det etterfølgende finner du det pedagogiske materiellet til de ulike
øktene i Fortsatt Foreldre-programmet. Dette er strukturert slik at du først
møter eksempler på lærings- og utviklingsmål for deltakerne knyttet til
den respektive økten. Så følger en tekst som er et sammendrag av det
aktuelle fagstoffet hentet fra Fortsatt Foreldre-boken. Denne teksten er
den samme som står i foreldreheftet, som er laget for kursdeltakere og
brukere. For hver økt kommer det til slutt en idébank, dvs. forslag til ulike
pedagogiske virkemidler til bruk i formidling av fagstoffet. Her finner du
referanser til et utvalg illustrasjonstegninger, filmklipp, tekster, musikk,
spørsmålsformuleringer og øvelser, samt lysbilder basert på tekstene i
Fortsatt Foreldre-boken. Med dette ressursheftet følger det en DVD som
inneholder illustrasjonsfilmer til de fem temaøktene. Det følger også en
CD-rom med frikjøpte klipp fra filmene ”The Squid and the Whale” og
”Mars og Venus”, illustrasjonstegninger av Eldbjørg Ribe og Nina Teigen
Olsen, og powerpointfiler.

“Fortsatt Foreldre-kurs skal
fremme en forståelse for hva barn
og unge har behov for etter
foreldrenes samlivsbrudd.”
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Hvis du skal holde Fortsatt Foreldre-kurs, er det som tidligere omtalt
nødvendig at du setter en dagsorden for det aktuelle kurset. Du må
velge ut aktuelt fagstoff, og velge hvilke pedagogiske virkemidler du
vil anvende. Som du vil se, er noen av forslagene til virkemidler kun
referanser – for eksempel er det ingen musikkspor inkludert i materiellet.
Du må selv skaffe til veie det du vil anvende. Ved bruk av musikk hvor det
er et poeng at deltakerne skal få med seg innholdet i teksten, er det
etter vår erfaring viktig å la dem kunne lese teksten (vis i powerpoint
eller del ut papirkopi) samtidig. Musikkvideoer og tekster til sanger kan
du finne på nettsteder som Youtube.com og Allthelyrics.com.
I idébanken finnes også referanser til filmer, tekster og bilder du selv må
finne frem til og eventuelt kjøpe. Dette gjelder filmene ”Sylvester
Sjørøvermus” og ”Barn og skilsmisse – for lukkede dører og åpne ører”,
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Introduksjonsøkt
billedboken ”Even og skilsmissen” og flere dikt. Bilder og tekster som
ikke finnes på den vedlagte CD-rom’en, må man selv sørge for å gjøre
tilgjengelig for deltakerne via powerpoint eller papirkopi.
Foreldreheftet består av en kortfattet tekst til hver kursøkt. Tekstene er
som nevnt et sammendrag av fagstoff fra Fortsatt Foreldre-boken. Som
en konsekvens av at det er kurslederne som velger hvilket stoff som skal
presenteres, har vi valgt ikke å inkludere spørsmålsformuleringer,
øvelser og lysbilder i heftet. Mange deltakere etterspør nettopp lysbilder,
illustrasjoner og annet materiell som er brukt i kurset. I tillegg til foreldreheftet anbefales det derfor å dele ut papirkopier av de lysbildene som
blir vist.
Innledningsvis på kurset kan det være en god idé å si noe om de
virkemidlene man har tenkt å bruke. Hvis man har tenkt å bruke noen
virkemidler gjennomgående i kurset — som for eksempel ”Even og
skilsmissen” eller Fortsatt Foreldre-DVD’en — kan det være lurt å presentere disse nærmere.

Notater:

Notater:
Introduksjonen skal gi deltakerne
• en opplevelse av å være velkommen
• et inntrykk av hvem kurslederne er
• tillit til kursledernes kompetanse og evne til å lede
• tilstrekkelig informasjon om kursets innhold og form
• realistiske forventninger til utbyttet av kurset
• forståelse av at deres egen innstilling og innsats er avgjørende for
et godt utbytte av kurset
• informasjon om foreldreheftet og annet materiell som vil bli brukt
under kurset (som for eksempel Fortsatt Foreldre-bok og -DVD,
”Even og skilsmissen”)
Det kan være greit å presentere noen samværsregler som man blir enige
om å følge under kurset:

Frivillighet
Det er opp til hver enkelt hvor mye de ønsker å meddele gruppen om sin
situasjon og seg selv. Det er også frivillig å ta ordet i gruppen, selv om
kurslederne inviterer til en åpen dialog og erfaringsutveksling. Alle skal
kunne sette de grensene for privatlivet som kjennes riktig.

Alle snakker for seg selv
Det er viktig at deltakerne snakker for seg selv, og ikke utleverer eller
omtaler den tidligere partnerens privatliv.

Likeverdighet
Alle deltakerne er likeverdige. Samtliges meninger, opplevelser og følelser
er av like stor betydning.

Taushetsplikt
Ingen av kursdeltakerne kan pålegges en juridisk taushetsplikt som
medfører straffeansvar dersom den brytes. Man har likevel en moralsk
taushetsplikt med hensyn til det man får vite om andre kursdeltakere.

En mulighet er å la kursdeltakerne i fellesskap definere hvilke regler de
ønsker skal gjelde under kurset. Dette kan for eksempel gjøres ved at de
samtaler i grupper eller parvis, for så å fastsette reglene i plenum. En slik
prosess kan ta litt tid, samtidig er det en måte for gruppen å bli kjent
med hverandre på.
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Illustrasjoner:
Foto			
“Barn og gullfisker”			

Forsidebilde foreldrehefte

Eldbjørg Ribe		
“Istykkerrevet brudebilde”		På CD-rom og side48
Nina Teigen Olsen
“Bro”					På CD-rom og side 110
“Gutt – krangel”			På CD-rom og side 111
“Gutt – enighet”			På CD-rom og side 111

Film:
“Mars og Venus”
Mekling				På CD-rom
“Barn og skilsmisse
– for lukkede dører og åpne ører.”

Jesper Juul, Pedagogisk Forum

Tekster:

“Istykkerrevet brudebilde”

Jente 12 år
“Jeg trenger en å snakke med”	På CD-rom og side 113
“Bare et barn”				På CD-rom og side 113

Spørsmål som utgangspunkt for
refleksjon og samtale:
- “Hva er godt nok foreldresamarbeid for meg?”
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Idébank

Idébank til introduksjonsøkt

Temaøkt 1

Mål for denne temaøkten
• Gi kunnskap om utbredte krisereaksjoner og
mestringsstrategier hos barn og voksne
i forbindelse med samlivsbrudd.
• Gi mulighet til refleksjon over egen og
barnas situasjon.
• Skape forståelse for egne og barnas reaksjoner.

Endringer for alle involverte
Et samlivsbrudd innebærer mange endringer for alle de involverte. Sammenhengen man sto i bryter sammen og livet er ikke til å kjenne igjen. De
voksne skal takle sine følelsesmessige utfordringer og samtidig orientere seg med hensyn til økonomiske og praktiske utfordringer som
deling av boet og deling av barna. For barna kan tanken på at de ikke
lenger skal leve sammen med både far og mor ha vært helt utenkelig. Nå
står de plutselig midt oppe i en situasjon der de skal pakke bagene sine
og flytte frem og tilbake mellom foreldrene.

Sterke følelser og krisereaksjoner
I en overgangsfase vil et samlivsbrudd nesten alltid innebære en krise,
både for voksne og barn. Når man er i en krise er man mer selvsentrert
enn normalt, man ser verden med et annet blikk, man er i kaos. Krisen
innebærer mange sterke følelser og følelsene blir mer labile – man kan
svinge fra det ene ytterpunktet til det andre på kort tid. Man blir urolig og
kjenner kanskje ikke igjen verken seg selv eller eks-partner. Stress og
konflikt gjør det veldig vanskelig å oppfatte andre riktig.
Sterke følelser og rare tanker er normale i den kritiske tiden under og
rett etter bruddet. Det å være nedfor eller iblant helt rasende er også
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Bruddprosessen

helt normalt. Alt dette hører med til det å være midt inne i slike store
livshendelser som et samlivsbrudd er. De to eks-partnerne vil som oftest
ha svært ulike erfaringer knyttet til bruddprosessen. Den som tar initiativ
til et brudd vil ha en ganske annen opplevelse av situasjonen enn den
som er blitt forlatt. De sterke følelsene og de ulike prosessene foreldre
går igjennom, gjør at det kan oppstå dyp mistillit mellom dem. I en slik
situasjon er det ikke alltid lett å bli enig eller å opptre konstruktivt. Men
for å klare å håndtere situasjonen på best mulig måte, er det viktig å
prøve å forstå følelsene og reaksjonene både hos seg selv, sin eks-partner og barna.

Mestringsstrategier
I vanskelige og konfliktfylte situasjoner tar man gjerne i bruk vanemessige
reaksjoner for å tilpasse seg endringer eller møte konflikter. Dette kan
kanskje være å gå i forsvar, gå til angrep, eller trekke seg unna. Det
som for den ene er en måte å tilpasse seg og forsøke å få kontroll over
situasjonen på, kan av den andre oppfattes som aggressivitet. Hvis man
forsøker å presse frem svar og reaksjoner fra den andre, kan det
oppleves både truende og invaderende. Hvis man trekker seg tilbake og
lukker seg inne, kan dette oppfattes som likegyldighet og arroganse.
Tilbaketrekking kan være et panisk forsøk på å beskytte seg selv. Ofte
vil den ene ta rollen som den som presser, mens den andre trekker seg
tilbake for å beskytte seg. Denne typen samspill kan gjøre at konflikten
blir sterkere.

Notater:

barna få det som de vil. Grenser er imidlertid viktige for å skape trygghet
og stabilitet i en ellers kaotisk situasjon. Etter et samlivsbrudd kan det
være til hjelp å komme inn i nye rutiner så raskt som mulig. Det kan gjøre
at livet oppleves mer forutsigbart for barna.

Krise – en farefull sjanse
En krise er vanskelig og farefull, men åpner samtidig opp muligheter for
noe nytt. En krise kan ses på som en sjanse til å endre viktige sider ved
eget liv. Hvis man klarer å se fremover er mye vunnet. Man må bearbeide
det som har skjedd, men for å komme videre er det nødvendig å løfte
blikket, se fremover og rundt seg. Det kan hjelpe å tenke på gylne øyeblikk i livet: Ved å minnes positive opplevelser kan man bringe inn håp og
lys i den virkeligheten man sitter i her og nå. Slike øyeblikk kan være opplevelser sammen med egne barn, egne foreldre, venner eller alene. Det
kan videre gi optimisme å forestille seg hvordan man ønsker at livet skal
være om 5 år – og hvordan man selv kan bidra til at det faktisk blir slik.
Det handler om å finne troen på at man kan påvirke sin egen situasjon og
etter hvert kunne begynne å gjøre det.

Barn har også ulike strategier for å mestre situasjonen de står i etter
foreldrenes samlivsbrudd. De kan bli tause, forsøke å dempe konfliktene
eller opptre som meklere. Enkelte kan spille foreldrene ut mot hverandre
– andre kan distansere seg helt fra foreldrenes konflikter. Noen barn kan
gå i allianse med den forelderen de opplever som svakest og inngå i et
handlingsmønster der de prøver å styrke den svake ved å avvise den
andre forelderen.

Ansvar, grenser og forutsigbarhet
Foreldre kan i forbindelse med samlivsbrudd få større behov for å få omsorg og støtte. Barna kan fange opp dette og oppleve at de står nærmest
til å gi det foreldrene trenger. Når en familie går gjennom en bruddprosess, kan ansvarsforholdene forskyve seg. Et forhold der barn får og
voksne gir, kan endres til at voksne får og barn gir.
Foreldre kan også få så mye skyldfølelse ovenfor barna at de blir for ettergivende og abdiserer fra foreldrerollen. Det kan oppleves enklere å la
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Illustrasjoner:
Eldbjørg Ribe		
”Barn med sutteklut”			På CD-rom og side 54
”Istykkerrevet brudebilde”		På CD-rom og side 48
Nina Teigen Olsen		
“Under”				På CD-rom og side 111
“På vei opp”				På CD-rom og side 111				
“Frigjøring” 				På CD-rom og side 110

Film:
Fortsatt Foreldre – DVD 		
”Bruddprosessen”			På DVD
“Mars og Venus”			
Sengekrangel				På CD-rom
Mekling				På CD-rom
“The Squid and the Whale”		
Foreldre informerer om brudd		På CD-rom
Far forteller om mors utroskap	På CD-rom

Bok:
“Barn med sutteklut”

Kirsti R. Haaland og Inger Landsem:
“Even og skilsmissen”			Side 7-22

Tekster:
Jente 12 år			
”Bare jeg kunne si ifra”		På CD-rom og side 113
Stein Mehren		
”Hvorfor kan du ikke slippe meg?”	Kjærlighetsdikt, Aschehoug 1999.
”Sjalusi”				Kjærlighetsdikt, Aschehoug 1999.
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Idébank 1

Idébank til temaøkt 1

”Den kvelden. Da hun sa det. Ordene. ”Jeg vil ha skilsmisse, Kjell.” Lettelsen fordi det er sagt.
Stillheten i rommet etterpå. Øyeblikket av hjelpeløshet i ansiktet hans.”

Spørsmål som utgangspunkt for refleksjon og samtale:
• Hvordan klarte du deg igjennom den første tiden etter samlivsbruddet?

Fra Sitt eget liv, Aschehoug 2004.

• Hvordan var samarbeidsklimaet mellom deg og din eks-partner den første
tiden etter bruddet? Hvordan er det nå?

Albert Camus

• Hvordan tror du barna dine opplevde bruddet?

”Det gjør meg ikke lykkelig å forlate deg, men det er ikke nødvendig å være lykkelig for å begynne
om igjen.”

• Hva innebærer det å se en situasjon fra et annet menneskes perspektiv?

Fra Pesten, Aschehoug 1993.

• Hva innebærer det å forsone seg med sin egen situasjon?

Aksel Sandemose

Øvelser:

”Jeg er ikke meget for å gi gode råd til noen. Gode råd er billige – men kommer du i den ytterste
nød, så vent, vent, vent. Det kan gå en ulevelig tid i formørkelse, men en morgen skal du igjen se
solen stige.”

Finne forandringer:
Lag først en liste over de viktigste/største endringene som samlivsbruddet har ført med
seg for din egen del. Det kan være både positive og negative endringer. Prøv å komme
på minst fem ulike punkter. Hvis du prøver å sette deg inn i din eks-partners situasjon
– hva ville han eller hun tenke om dette?

Fra Brev fra Kjørkelvik, Aschehoug 1974.
Aristoteles
“Hvem som helst kan bli sint. Det er lett. Men å bli sint på rett person, passe mye, på rett tidspunkt,
av riktig årsak og på riktig måte, det er ikke lett.”				

Fra Den nikomakiske etikk, Bokklubben Dagens Bøker 1999.
”Fra barnemunn”
Når man gifter seg gir man hverandre et taushetsløfte. Hvis man ikke holder det blir man skilt, og
da må man dele på lampene og knivene, og som regel blir man ikke enige om hvem som skal ha
barna. De som ikke blir enige om det, må gå til en børsmekler. Han bestemmer at den ene skal ha
barna, så får heller den andre et spisebord ekstra.
					

Musikk:
Bjørn Eidsvåg
”Og vips”			

CD: Tålt

Tegne bruddgrafer:
Tegn en tidslinje og plasser både din egen og den andre forelderens bruddprosess langs
denne linjen – både forut for og etter det faktiske bruddet. Prøv å illustrere når det første
gang ble aktuelt for den enkelte av dere at dette ville ende i et brudd. Hvilken situasjon
var dere i den gang, og hva ledet opp til det faktiske bruddet? Prøv også å markere hvor
dere står nå.
Ta barnas perspektiv:
Lag en kort historie – muntlig eller skriftlig, hvor du beskriver bruddet fra barnas perspektiv (om det er flere barn i familien, lag en historie for hvert barn). Prøv å se dine egne og
den andre forelderens handlinger og reaksjoner med barnas øyne, og prøv å forestille
deg hva dine barn opplevde og tenkte. Hva tror du barna tenker i dag om det som skjedde
da dere flyttet fra hverandre, og om situasjonen i dag?
”Even og skilsmissen”:
Bruk utdrag fra boken som utgangspunkt for samtale i plenum eller grupper.

Kari Bremnes		
”Fantastisk allerede”		
CD: 11 ubesvarte anrop
”Gåte ved gåte”		
CD: Gåte ved gåte
Simon & Garfunkel
“Bridge over troubled water” CD: Bridge over troubled water
Kristin Asbjørnsen
”Is This the Ending?”		

CD: The Night Shines like the Day
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Idébank 1

Anne Karin Elstad

• Noen sliter lenge

Kari Moxnes

• Både positive og negative opplevelser etter et brudd

Lisbeth Holter Brudal

Samlivsbrudd som risikosituasjon

Vekst i krisen
• Samlivsbrudd er et vendepunkt: Krise som ”farefull sjanse”
• Når vi handler ut fra en følelsesmessig logikk

• Skyld og anger

• Hvordan møter jeg det ukjente?

• Grad av konflikt

• Å finne tilbake til meningen og livet

• Kjønnsforskjeller og omstendigheter rundt bruddet

• Nytt liv – nye muligheter

Det finnes ikke lettvinte samlivsbrudd
• Kvinner tar initiativet
• Når den ene har tenkt lenge

Odd Arne Tjersland

Frode Thuen

På CD-rom

De voksnes reaksjoner på bruddet
• Beslutningen om å gå
Den som forlater
Den som blir forlatt

• Følelsesmessige faser i en bruddprosess

• Falsk virkelighet

Fornektelse
Tap og depresjon
Sinne og ambivalens
Reorientering
Akseptering – nye liv og nye kjærester

• Usynkrone prosesser
• Tap for alle
• Sterke reaksjoner
• Når samlivsbrudd er det beste

• Endringer tar tid
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Idébank 1

Lysbilder:

Idébank 1

Gry Stålsett

Sorgen over bruddet – hos voksne og barn
• Sorg og sorgreaksjoner hos de voksne:
Når man blir forlatt
Når man forlater
Når begge vil ut

• Sorg kan gi kontakt med savn og lengsler
• Barnas sorg
• La barna beholde sine gode foreldrebilder
• La barna få tid
• Å ta tilstrekkelig vare på seg selv

Gry Stålsett

• Å bevare grensene

Betydningen av å forstå sine egne følelser
• Følelseshistorier
• Dødgjorte følelser – kriminaliserte følelser
• Samliv og den enkeltes forhold til følelser
• Følelser er logiske: Sammenhengen mellom nåtid,
fortid og framtid
• Å avgrense og sortere følelser – for å unngå at barna
blir bærere av de voksnes følelser
• Betydningen av å akseptere følelsene sine
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Temaøkt 2

Kommunikasjon,
,
konflikt og samspill

• Gi kunnskap om generelle drivkrefter og typiske
reaksjoner hos partene i en konflikt.
• Presentere kjennetegn på kommunikasjon
som ikke virker konfliktdrivende.
• Gi innspill til hvordan deltakerne kan bryte
negative mønstre og håndtere konfliktsituasjoner
med eks-partner.
• Gi innsikt i hva empati er og presentere en
metode for empatisk kommunikasjon.

Kontroll på følelsene
Et samlivsbrudd innebærer ikke nødvendigvis endringer i et foreldrebarn-samspill som fungerer godt fra før. Men mange har opplevd at store
forandringer i forholdet mellom foreldrene etter et brudd, også påvirker
samspillet mellom barn og foreldre på uheldige måter. Vi blir alle sinte av
og til. Kunsten er å bli det på rett person, passe mye, på rett tidspunkt,
av riktig årsak og på riktig måte. Det handler om å kunne regulere sitt
sinne. Mangelfull regulering av sinne og andre vonde følelser, er ofte en
utfordring i forbindelse med konflikter mellom foreldre som ikke lever
sammen. Når vi lar oss styre av sterke følelser istedenfor å ta styring
over dem, er det alltid en fare for at kommunikasjonen og samspillet
kommer ut av kontroll. Det kan utvikle seg til uforsonlige og fastlåste konflikter som ingen av partene er tjent med – aller minst barna. For å motvirke en slik utvikling, er det viktig å prøve å forstå dynamikken i samspillet.
Da er det også lettere å unngå å bli fanget i skadelige konfliktspiraler.
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Mål for denne temaøkten

Notater:

Konfliktmønstre
I Fortsatt Foreldre-boken beskrives kjennetegn ved ulike samspillsformer
— i spennet mellom ”virkelige venner” og ”splittet spann”. Forhold som
viser seg å gi næring til særlig sterke konflikter mellom foreldre etter
samlivsbrudd, er opplevelse av krenkelse og svik, tvil om den andres omsorgsevne, misnøye rundt fordeling av boet og uforenlige livsprosjekter.
Det er noen konflikttrekk som er gjengangere i vanskelige forhold
mellom mennesker. Disse er bl.a. opptrapping, nedvurdering, negativ fortolkning, tilbaketrekking og selvforsvar. Opptrapping skjer når partene i
tur og orden svarer hverandre negativt, og konflikten blir verre og verre.
For noen kan serviset eller kjelene gå i veggen, og i verste fall kan det
utarte seg til vold. Nedvurdering skjer der en av partene gjør den andre
liten ved å kritisere, latterliggjøre, bebreide eller uttrykke forakt. Negative fortolkninger handler om en grunnleggende mistillit til den andres
intensjoner, slik at den andres utsagn og handlinger tolkes negativt.
Forsvarsatferd utløses når man føler seg kritisert og angrepet, eller frykter at man skal bli det. Frykt og varhet for angrep og kritikk, kan gjøre at
man tolker i verste mening og går til motangrep eller trekker seg tilbake.
Tilbaketrekking er en form for selvforsvar der en eller begge er uvillig(e)
til å gå inn i eller fortsette viktige samtaler. Dette dreier seg både om
unngåelser og forsøk på å trekke seg unna fysisk eller mentalt.

Kommunikasjon som provoserer
Måten man henvender seg til andre på er avgjørende for hvordan budskapet blir forstått. Noen måter virker negativt. Ett eksempel på dette
er å anta at man kjenner den andres motiver, tanker og følelser, og
handle ut fra det. Et annet er å gå til angrep på den andres karaktertrekk. I stedet for å peke på at man er misfornøyd med bestemte handlinger, kritiserer og definerer man den andres personlighet og egenskaper.
Videre bidrar unyansert språk (som ’aldri’ og ’alltid’), beskyldninger og
bebreidelser til å trappe opp konflikter.

Kommunikasjon som ikke provoserer
Andre måter å henvende seg på bidrar til å dempe konfliktnivået. En respektfull måte å ta opp vanskelige tema på, er å begynne forsiktig og
bevare en høflig form i løpet av samtalen. Begynner man for hardt og
brått, vil kommunikasjonen ha en tendens til å skjære seg med en gang.
Ved å snakke på vegne av seg selv – i såkalte ”jeg-budskap” – tar man
ansvar for egne følelser og reaksjoner, unngår å definere den andre og
legger til rette for dialog. Det er lettere å nå frem til den andre med konkrete eksempler på hva man mener, ønsker seg eller er misfornøyd med,
enn med generelle beskyldninger: ”Jeg opplever at jeg oftere enn deg
bruker penger på utstyr til ungene, og det irriterer meg. Jeg vil gjerne at
du skal bidra litt mer,” heller enn ”Du bruker aldri penger på ungene.”

64

Jo større konflikten mellom partene er, jo viktigere er det å unngå å ta
opp problemer som ligger langt tilbake i tid. Det er lurt å håndtere utfordringer etter hvert som de kommer. Samtidig er en opphetet konfliktsituasjon et lite egnet tidspunkt for problemløsning — når følelsene er
sterke, blir fornuften tilsvarende svekket. Det beste vil da være å vente til
situasjonen har roet seg – ta en ”time-out” til man kan tenke klart igjen.

Kommunikasjon med innlevelse
I et samspill der kommunikasjonen fungerer godt, lytter man bak ordene
og forsøker å sette seg inn i den andres virkelighet. Når konfliktnivået er
høyt, blir evnen til empati mindre. Etter et samlivsbrudd bryter ofte den
empatiske formen for kommunikasjon sammen. Å skulle utforske og forstå hverandres perspektiver, kan nok virke som en altfor stor bestilling til
et foreldresamarbeid. Like fullt vil det å forsøke å forstå hva den andre
mener, med stor sannsynlighet dempe konflikten og gjøre det lettere å
samarbeide. I forholdet til barna er det imidlertid helt avgjørende at man
setter seg selv til side og gjør en innsats for å se situasjonen slik den
oppleves for dem.
For at det skal være snakk om virkelig empati, må man være genuint
interessert i den andre og virkelig ønske å oppnå kontakt og forståelse.
Empati oppstår på sett og vis spontant, men ved at man er oppmerksomt til stede i møte med den andre, kan man legge til rette for at
empatiske øyeblikk skal finne sted. I Fortsatt Foreldre-boken beskrives en
metode for empatisk kommunikasjon:
1.

Kan du fortelle meg?
Jeg ber deg fortelle hva du har opplevd eller har på hjertet. 		
Jeg lytter uten å avbryte, korrigere eller trøste deg.

2.

Hva følte du da? Hva føler du nå når du forteller om det?
Jeg inviterer deg til å sette ord på følelsene dine.

3.

Hva tenker du nå om det du har fortalt?
Jeg inviterer deg til å reflektere over det som har skjedd.

4.

Vil du høre hva jeg tenker om dette?
Jeg ber om å få fortelle hva jeg tenker om det du har fortalt.
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Notater:

Illustrasjoner:
Eldbjørg Ribe		
“Foreldre med knyttede never”	På CD-rom og side 66
Nina Teigen Olsen		
“Krangel”				På CD-rom og side 111
“Gutt – krangel”			På CD-rom og side 111				
“Gutt – enighet” 			På CD-rom og side 111
“Bro”					På CD-rom og side 110

Film:
Fortsatt Foreldre -DVD 					
“Kommunikasjon, konflikt
og samspill”				På DVD		
“Mars og Venus”			
Ved båten				På CD-rom
Mekling				På CD-rom
“The Squid and the Whale”		
Foreldre informerer om brudd		På CD-rom
Far forteller om mors utroskap	På CD-rom

Bok:
“Foreldre med knyttede never”

Kirsti R. Haaland og Inger Landsem:
“Even og skilsmissen”			Side 40-45

Tekster:
Inger Hagerup			
”Episode”				I Videre, Aschehoug 1945
”Fra barnemunn”
Det viktigste når man gifter seg, er at man har en god monolog.
For å få kjærligheten til å vare er det viktig å være en god kysser. Da kan det hende at
kona di glemmer at du aldri tar ut søpla.
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Idébank 2

Idébank til temaøkt 2

Bjørn Eidsvåg
“To små planeter”		

På CD-rom
CD: Hittil og litt til

Notater:

Spørsmål som utgangspunkt for refleksjon og samtale:
• Hva kan du gjøre for å skape en mer konstruktiv dialog med den andre forelderen?
• Hvordan tror du at dine følelsesmessige reaksjoner bidrar til henholdsvis å fremme
og hemme et godt samspill mellom dere?

Kari Moxnes

Kari Bremnes		
”Gåte ved gåte”		
CD: Gåte ved gåte

Samspill mellom foreldre som har skilt lag
• Forhandlingsgenerasjonen
• Ulike samspillsformer:
Virkelige venner
Korrekte kolleger
Sure samhandlere
Kampkåte krigere
Splittet spann

• Opplever du behov for å ta bedre kontroll over dine følelsesmessige reaksjoner vis
a vis den andre forelderen, og hvordan er det i så fall mulig?
• Hvordan kan du best takle den andre forelderens provokasjoner eller urimeligheter?

• Foreldrebilder

• Hva innebærer det å være empatisk?

Øvelser:

Empatisk forståelse:
Forsøk å tenke empatisk om noe ditt barn har fortalt eller spurt om. Ta utgangspunkt i
ytringer og spørsmål barnet har kommet med i forbindelse med at du og den andre
foreld-eren ikke bor sammen lenger. Hva er barnet ditt opptatt av? Hva har det sagt?
Sett dere sammen to og to og fortell hverandre om hva dere har tenkt. Reflekter sammen om hva barnet kan ha forsøkt å formidle. Hva slags opplevelse tror dere barnet har
hatt? Vil dere si at dere møtte spørsmålet eller ytringen på en empatisk måte, eller forsøkte dere å bagatellisere den, trøste barnet eller ”oppdra” det?
Rollespill:
Velg en reell konflikt mellom deg og din eks-partner. Gå sammen to og to og velg den
enes case som utgangspunkt for et rollespill. Den ene spiller seg selv, mens den andre
opptrer slik han eller hun selv ville ha opptrådt i den andre forelderens situasjon. Bytt
gjerne roller underveis. Diskuter rollene og opplevelsene etterpå. Hvordan ville situasjonen
utspilt seg om dere hadde anvendt noen av innspillene til hvordan man kan kommunisere
på en ikke-konfliktdrivende måte? Prøv gjerne rollespillet en gang til.

Grethe Nordhelle

Empatisk kommunikasjon:
Sett dere sammen to og to og fortell hverandre om en opplevelse dere har hatt med
egne barn. Bytt på å være hovedperson i samtalen, der en lytter og en forteller – bruk for
eksempel 5 minutter hver.

Å forstå konflikter
• Følelsen av ikke å bli verdsatt
• Angstfylte reaksjoner på konflikt
• Hvem har rett?
• Konkurranse om barna
• Automatiske reaksjonsmønstre:
Opptrapping av konflikten
Negativ fortolkning

• Kommunikasjonssvikt
• Begynnelsen finnes ikke

”Even og skilsmissen”:
Bruk utdrag fra boken som utgangspunkt for samtale i plenum eller grupper.
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Idébank 2

Lysbilder:

Musikk:

• Om konflikter der den ene ikke vil gå i seg selv,
men legger alt på den andre

Gry Stålsett

Grethe Nordhelle

Makt og manipulasjon

Å regulere negative følelser
• Skam og utslag av skam:
Angrep på andre
Angrep på seg selv
Tilbaketrekking
Unnvikelse

• Hvordan kan man møte dette?
Skritt for skritt
Vær konsekvent

• Å avgrense sitt eget sinne

Å identifisere maktbruk og hersketeknikker

• Å myndiggjøre seg selv

Eksempler på hersketeknikker:
Å påføre skyld
Å gi dårlig samvittighet
Å straffe

Kommunikasjon og konflikthåndtering
• Konkrete råd i konfliktsituasjon:
Å bruke ”jeg-språk”
Å snu beskyldninger til bekymringer

Lisbeth Holter Brudal

Grethe Nordhelle

Å stå imot manipulasjon og kanskje søke hjelp

Empatisk kommunikasjon
• Om å lytte ”bak” det som blir sagt

Å ta opp ting etter hvert

• Hvem skal være hovedperson i det som skjer mellom oss?

Å ta bevisste valg

• Empatisk kommunikasjon som ”metode”:

• Hvis jeg forandrer meg, må den andre forandre seg
• Å forstå den andre
Når den andre er dominerende

• Verdikonflikter og interessekonflikter

Fortell
Hva følte du da?
Hva tenker du om det du har fortalt?
Vil du høre hva jeg tenker om det du har fortalt?

• Fortell hverandre: Å skape åpenhet

• Kreative og overraskende løsninger
• Å legge bort konflikter
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Idébank 2

Notater:

Notater:

Temaøkt 3

Å se barnas LIVSsituasjon

• Skape bevissthet om barns avhengige posisjon.
• Gi kunnskap om barn og unges vanligste reaksjoner og
mestringsstrategier i forbindelse med samlivsbrudd.
• Gi kunnskap om at det er nødvendig for barn å integrere
nye erfaringer i historien om seg selv.
• Skape forståelse for hvordan man kan imøtekomme barns
behov for å bli sett, spurt og hørt.
• Gi mulighet for refleksjon over egne barns situasjon.

Stress og beskyttelse
Et samlivsbrudd er en prosess som går over tid og som medfører en rekke
stressfaktorer for barna. Det kan dreie seg om flytting, dårligere
økonomi, konflikt mellom foreldrene, sjokkopplevelser hvis det kommer
overraskende på, stress ved å forholde seg til to hjem osv. Graden og
kombinasjonen av stressfaktorene avgjør barnets tilpasning. Det er for
eksempel mindre stressende for barn som ikke trenger å flytte, enn for
dem som må skifte miljø som følge av bruddet. I møte med disse belastningene, har barn ulike ”beskyttelsesfaktorer” som er med på å avgjøre
hvordan de mestrer situasjonen. Dette dreier seg for eksempel om å ha
noen å snakke med: Er besteforeldrene i nærheten? Finnes det en
samtalegruppe for barn? Er helsesøster, en lærer eller en trener
tilgjengelig? Noen familier har økonomiske ressurser som gjør at de slipper
belastningen ved å gå vesentlig ned i levestandard. Det spiller en viktig
rolle hvilken motstandskraft barnet har, og om det opplever flere
påkjenninger, som for eksempel mobbing eller lærevansker. Den viktigste påvirkningsfaktoren er imidlertid foreldrenes evne til å skjerme barnet
fra sterke konflikter.
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Forholdet mellom barn og foreldre

Notater:

Barn som opplever at de vante rammene rundt familielivet går i stykker,
kan bli redde for at forholdet til foreldrene skal bli ødelagt. Barn og
unge reagerer ulikt på denne ofte uuttalte redselen. De kan bli klamrete,
ettergivende, innesluttede eller resignerte. De kan også få en mer
utagerende adferd. Barn er avhengige av voksne, og derfor kan de være
villige til å strekke seg langt for å bekrefte og styrke forholdet til voksne
omsorgsgivere.

Hjelp til å lage en meningsfull historie
Barn begynner tidlig å organisere sine erfaringer og skape mening
gjennom å lage fortellinger. Hvordan de voksne snakker om og fortolker
barnas følelsesmessige tilstand og erfaringer, er avgjørende for barnas
egen forståelse av seg selv og sin situasjon. Dette er viktig å ha i minne i
forbindelse med et samlivsbrudd. Barna deltar ikke i selve beslutningsprosessen frem mot at foreldrene flytter fra hverandre. De kan dermed
komme til å savne en forklaring på hva som har skjedd. For å skape
helhet i sin forståelse må de da fylle ut hullene i fortellingen ved hjelp av
egen fantasi. Dette kan danne utgangspunkt for en feilaktig og fastlåst
forståelse av hva som foregår. Foreldre som er i konflikt, og har svært
ulike oppfatninger av samlivsbruddets årsaker og forløp, gir ofte barnet
motsetningsfull informasjon. Når vi hører hvor forskjellig samme situasjon kan oppleves av voksne, er det lett å forstå hvor vanskelig det kan
bli for barn å utforme en egen versjon som gir mening for dem. Det er
derfor helt nødvendig at de voksne samtaler med barn og hjelper dem til
å lage en meningsfull historie.

Hva har barna på hjertet?
Når barn handler på måter som er vanskelige å forstå, kan voksne bli for
opptatt av å finne løsninger og ikke ta seg tid til å forstå hva barna prøver
å formidle. Barnas oppførsel kan være uttrykk for at de forsøker å komme
tilbake til det som var forutsigbart og trygt. For å få tak i det barna har på
hjertet, må voksne være genuint lyttende og interessert i å komme dem
i møte. En måte å gjøre dette på er å ta i bruk metoden for empatisk
kommunikasjon som ble presentert i temaøkt 2. Videre er det viktig for
barn at de kan ta opp problemer og utfordringer. Blir det lagt lokk på
diskusjonene, kan irritasjoner og andre reaksjoner dukke opp i forkledde
former. Da blir det i realiteten vanskelig å uttale seg om sine ønsker og
behov. Når voksne lytter til, setter ord på, tåler og anerkjenner barns
opplevelser, får barna hjelp til å forstå sine erfaringer og følelsestilstander.
Da får de også hjelp til å lage seg en historie som er til å leve med.
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Illustrasjoner:
Eldbjørg Ribe		
“Foreldre med knyttede never”	På CD-rom og side 66
“Barn med sutteklut”			På CD-rom og side 54
“Istykkerrevet brudebilde”		På CD-rom og side 48
“Kvirrevitt”				På CD-rom og side 88
Nina Teigen Olsen		
“Drakamp”				På CD-rom og side 110
“Gutt – krangel”			På CD-rom og side 111
“Gutt – enighet”			På CD-rom og side 111
“Brudd”				På CD-rom og side 111
“Bro”					På CD-rom og side 110

Film:
Fortsatt Foreldre -DVD 				
“Å se barnas livssituasjon”		På DVD		
“Mars og Venus”			
Far henter barn på skolen		På CD-rom
“The Squid and the Whale”		
Foreldre informerer om brudd		På CD-rom
Delt omsorg				På CD-rom
Far forteller om mors utroskap	På CD-rom
“Sylvester Sjørøvermus”		

Utsnitt av “Barn med sutteklut”

av Stemland og Eide, Prosjektfilm 2005

Bok:
Kirsti R. Haaland og Inger Landsem:
“Even og skilsmissen”			Side 10-14
					Side 23
					Side 30-31
					Side 40
					Side 43
					Side 46
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Idébank 3

Idébank til temaøkt 3

Hjalmar Søderberg		
Man vil bli elsket. Av mangel på det beundret. Av mangel på det fryktet. Av mangel på det
avskydd og foraktet. Man vil inngi en slags følelse. Sjelen grøsser i tomrommet og vil ha kontakt for enhver pris.
Fritt oversatt fra svensk Fra Dr. Glas, 1905

På CD-rom

Notater:
Kirsti R. Haaland

Jente 12 år			
“Jeg trenger en å snakke med”	På CD-rom og side 113
“Hører du jeg roper?”			På CD-rom og side 112
“Bare jeg kunne si ifra”			På CD-rom og side 113
“Bare et barn”				På CD-rom og side 113
“Pappa, hvem er du?!!”			På CD-rom og side 112

Å se verden fra barnets ståsted
• Barn viser oss at livet skal leves
• Å finne det positive i små hendelser

“Fra barnemunn”		
Jeg er så glad for at jeg er født av mamma og pappa. Det må være fælt å være født av noen
man ikke kjenner.

• Barn investerer i tilknytning
• Å ta imot barnas følelser
• Barns omsorg for voksne
• Barns rett til medbestemmelse – et paradoks

Musikk:

Pink		
”Family Portrait”			

CD: Missundaztood

Spørsmål som utgangspunkt for refleksjon og samtale:
• Hva innebærer det å se et barn?
• Hva innebærer det å være empatisk?

Ingunn Størksen

De Lillos
“En stefar”				
CD: Midt i begynnelsen
“Film”					CD: Midt i begynnelsen

Barn, unge og foreldrenes samlivsbrudd
• Reaksjoner på foreldrenes samlivsbrudd
• Økt sjanse for samlivsbrudd
• Forskjell på jenter og gutter

Øvelser:

• Hvis man kjenner risikoen, kan man forebygge

Empatisk kommunikasjon med barn:
Gå sammen to og to og øv på empatisk kommunikasjon slik dette beskrives i foreldreheftet
under temaøkt 2. Bytt på å ta rollene som barn og voksen.

• Stressfaktorer og beskyttelsesfaktorer
• For noen barn har foreldrenes samlivsbrudd positiv effekt

Finn eksempler der du har lykkes:
Finn ett eller flere eksempler der du har lykkes i å se barna dine og vise forståelse for deres
opplevelse eller reaksjoner. Tenk igjennom og noter deg hva som skjedde da. Hva var det som
gjorde at dette ble en god situasjon? Kan den måten du møtte barnet på overføres til andre
situasjoner, eller få betydning for hvordan du ønsker å forholde deg til barnets opplevelser?
”Even og skilsmissen”:
Bruk utdrag fra boken som utgangspunkt for samtale i plenum eller grupper.
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Idébank 3

Lysbilder:

Tekster:

• Barn trenger forklaring – om og om igjen

Kirsti R. Haaland

Odd Arne Tjersland

Typiske reaksjonsmåter hos barn
• Barns reaksjoner og mestringsstrategier: Noen tendenser

• Historier som gir livet mening
• Barn møter motsetningsfulle historier

Østers
Balansekunstner
Mekler
Splitt og hersk
Distansering

• Hvem snakker sant – mor eller far?
• Når barn har andre følelsesmessige reaksjoner
enn foreldrene
• Å gjøre det usnakkbare snakkbart

På parti med den ene

• Varsomhet og respekt for barnas grenser

• Å frita barnet fra å bli stående mellom foreldrene
i deres konflikt

Barn samarbeider alltid
• Å invitere barn til samtale
• Barn blir ikke skadd av samlivsbruddet i seg selv:
Om følelsesmessig og eksistensiell hukommelse
• Når foreldrene behandler hverandre dårlig over tid
I• Ikke prøv å være perfekt

• Barn trenger gode fortellinger om fremtiden

Lisbeth Holter Brudal

Jesper Juul

Barnet og familiehistorien

Kunsten å være empatiske foreldre
• Empati – å se situasjonen med en annens blikk
• Barn sender signaler til de voksne
• Selvrefleksjon og foreldremot
• Krenkelser i oppdragelsens navn
• Barn søker kontakt – for enhver pris

• Når barn blir krenket
• Barn ”samarbeider” – de forsøker å tilpasse seg de voksne
• De voksne må ta ansvaret for samspillet med barna – bl.a. ved
å ta ansvar for egen væremåte
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• Når barn opplever empatismerte
• Balanse
• Å bli kjent med egne blinde flekker
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Idébank 3

Notater:

Notater:

Idébank 3

Catharina Boland

Notater:

Det kan være tårer bak smilet
• Barn prøver å legge til rette
• Barn tilpasser seg
• Å snakke med barna
• Når barna strever
• Ny familie
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Temaøkt 4

Foreldresamarbeid
Mål for denne temaøkten

• Gi kunnskap om vanlige konflikter i forbindelse med
foreldresamarbeid etter samlivsbrudd.
• Bidra til forståelse for hva som skal til for å utforme gode
samværsordninger og omsorgsavtaler.
• Skape bevissthet om barns delaktighet i
foreldrenes samarbeid.
• Oppmuntre deltakerne til å danne seg et bilde av hva et
godt nok foreldresamarbeid vil være for dem.

Tillit og mistillit
Etter samlivsbrudd er det ofte høy grad av mistillit mellom to tidligere
partnere. Dette bidrar til å skape og opprettholde konflikter. Særlig
betente blir de konfliktene som dreier som om hvorvidt den andre er en
god nok forelder og om barna blir godt nok tatt vare på hos den andre.
Man skal ta på alvor at noen barn blir utsatt for omsorgssvikt. I de fleste
konfliktene om foreldresamarbeid handler det nok heller om at foreldre
tenker ulikt om hvordan man skal være sammen med barna. Mange
foreldre opplever at barna virker anspente, aggressive eller triste når de
kommer hjem fra samvær – og blir da bekymret. Da er det viktig å vite at
barnas uttrykk ikke trenger å ha noe å gjøre med at de har det vanskelig
hos den andre forelderen – men kan forstås som naturlige reaksjoner på
situasjonen. Noen barn trenger kanskje tid til å omstille seg fra det ene
foreldrehjemmet til det andre?
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• Skape bevissthet om at relasjonen mellom eks-partnerne
nå handler om å få til et foreldreprosjekt sammen.

Notater:

Bosteds- og samværsordninger
Mange konflikter springer ut av uenigheter omkring bosteds- og samværsordninger. Det er krevende å skulle enes om formelle ordninger som
deling av samvær og ferier – og ikke minst å kunne avvike fra og justere
de ordningene man har blitt enige om. Gnisninger kan lett oppstå når
man skal få til samarbeid og kommunikasjon i dagliglivet. Mye energi
brukes på irritasjon over ulike standarder for pakking av tøy, hva som
kommer i retur og hvor skittent det er, at barnet ikke har skiftet klær
eller vasket håret, eller at noe mangler. Økonomi er et annet utfordrende
område, både i den første tiden hvor boet skal deles, og senere når man
skal dele utgifter til klær, utstyr og fritidsaktiviteter for barna. Å forholde
seg til familie og venner kan være vanskelig: Hva slags kontakt skal man
ha med barnas besteforeldre? Hvordan skal man omgås felles venner
etter bruddet?

Realistiske og justerbare avtaler
Utydelige og uforutsigbare avtaler, konflikter og manglende kommunikasjon mellom foreldre kan i ulik grad medføre at utveksling av informasjon
skjer gjennom barna. Dette kan bli en stor belastning for dem. For å legge
til rette for gode ordninger er det viktig å lage tydelige og realistiske
avtaler. Barna må få uttale seg, men beslutningsansvaret ligger hos
foreldrene. Praktiske ordninger blir mer gjennomførbare og lettere for
barna å forholde seg til når de tar utgangspunkt i hvordan familien har
levd sammen. Hvis den ene forelderen tok seg av barna 80% av tiden da
foreldrene bodde sammen, kan det være krevende plutselig å skulle ha
delt bosted for barna etter bruddet. Samtidig er det nødvendig å være
sensitiv for endringer i barnas behov og ønsker etter hvert som de vokser
til, og justere avtalene etter disse og andre endringer som oppstår.

Felles foreldreprosjekt
Forventninger om at foreldre skal samarbeide godt etter samlivsbrudd,
kan bli urealistiske og i verste fall ødeleggende. Man vil mest sannsynlig
måtte leve med en del uenighet og konflikt og akseptere at ikke alt kan
løses. Når konfliktnivået er høyt, kan en måte å håndtere det på for eksempel være å ha færrest mulig treffpunkter og en bok hvor foreldrene
deler viktig informasjon med hverandre. Det kan være til hjelp for ekspartnere å rette oppmerksomheten mot den felles oppgaven de nå har:
Hvordan legge til rette for å gjøre situasjonen best mulig for barna? I
dette ligger også friheten til å gi slipp på en del tidligere konflikter som
knyttet seg til parrelasjon og samliv. Det vil variere hva som må til for å få
et felles foreldreprosjekt til å fungere. Men en viss grad av felles forståelse av hva barna trenger, en viss grad av gjensidig respekt og evne til
kommunikasjon, i tillegg til en vilje til å ta sin del av ansvaret, er i alle fall
nødvendig for å få det til.
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Illustrasjoner:
Eldbjørg Ribe		
“Kvirrevitt”				På CD-rom og side 88
Nina Teigen Olsen		
“Bro”					På CD-rom og side 110
“Drakamp”				På CD-rom og side 110
“Brudd”				På CD-rom og side 111

Film:
Fortsatt Foreldre -DVD 				
“Foreldresamarbeid”			På DVD		
“Mars og Venus”			
Far henter barn på skolen		På CD-rom
Mekling				På CD-rom
“The Squid and the Whale”		
Foreldre informerer om brudd		På CD-rom
Delt omsorg				På CD-rom

Bok:
“Kvirrevitt”

Kirsti R. Haaland og Inger Landsem:
“Even og skilsmissen”			Side 24-29
					Side 21-33
					Side 51

Tekster:
Jente 12 år:
“Pappa, hvem er du?!!”			På CD-rom og side 112
“Hører du jeg roper?”			På CD-rom og side 112
“Fra barnemunn”		
I gamle dager var det ikke lov for faren å føde barn. De syntes det var umusikalsk.
Men i dag er det vanlig at moren og faren føder barnet sammen.
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Idébank 4

Idébank til temaøkt 4

På CD-rom
CD: Midt i begynnelsen

Maria Mena		
”My lullaby”				

CD: White turns blue

Spørsmål som utgangspunkt for refleksjon og samtale:

Notater:
Katrin Koch

De Lillos
“En stefar”				

• Hva er godt nok foreldresamarbeid for deg?

Godt nok foreldresamarbeid

• Hva innebærer det i praksis å høre barn og gi dem medbestemmelse, uten å pålegge dem
for mye ansvar?

• Et samarbeid består av to samarbeidende parter
• Vanlige konflikttemaer
• Å tenke samvær som avlastning
• Stor konflikt – færrest mulig møtepunkter

Øvelser:

• Hverdagsinformasjon
• Et godt nok foreldresamarbeid er høflig og ikke-anklagende

Hva er godt nok?:
Det er store gråsoner hvor klimaet mellom foreldre ikke akkurat er optimalt, men heller ikke
direkte skadelig. Samtal om, gjerne i mindre grupper eller to og to, hva som er godt nok foreldresamarbeid. Hvordan kan man som enkeltforelder bidra til at situasjonen skal kunne bli så god
som mulig både for barn og foreldre?
”Even og skilsmissen”:
Bruk utdrag fra boken som utgangspunkt for samtale i plenum eller grupper.

Katrin Koch

Utveksling av praktiske ideer:
Del med hverandre positive erfaringer om hvordan man konkret ivaretar kontakten og samarbeidet med den andre forelderen.

Bør barn skjermes eller involveres?
• Å stå samlet om informasjonen
• Barn skal høres, men ikke ta avgjørelser
• De voksne bestemmer
• Å sjekke ut og vurdere det barna forteller
• Å skille egne opplevelser fra barnets opplevelser
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Idébank 4

Lysbilder:

Musikk:

Odd Arne Tjersland

Kari Moxnes

Økonomi og arbeidsdeling
før og etter bruddet

• Gjennomførbare avtaler som henger sammen med
den konkrete historien
• Mye skal avklares
Temalister: Barn
Økonomi
Familie og venner

• Økonomisk samarbeid
• Kvinner kjøper det som går i dass
• Hans eller hennes standard? Om kjønn og posisjon

• Informasjonsutveksling mellom foreldrene

• Involverte foreldre fortsetter å være involvert

• Om å lage avtaler:

• Når foreldre og besteforeldre ønsker seg på banen i ungenes liv

Midlertidige avtaler
Lytt til barna
Fleksibilitet
Delt bosted – konsekvenser for barna

Katrin Koch

Katrin Koch

Omsorgsavtaler
– med familiehistorien som utgangspunkt

Samværsordninger og barns beste

Grunn til bekymring for barna?
• Personlighetsforstyrrelser og sykelighet?

• Samværsavtaler: Kan endres ettersom barna vokser

• Når blir barn utsatt for omsorgssvikt?

• Barn takler forskjeller

• Hva gjør man hvis man er bekymret?

• Fleksibilitet og tilpasning av ordninger

• Å gå til retten
Domstolen som en nøytral tredje part
Når man vil vurdere samværssituasjonen
Rettssak til barns beste?

• Koplingen mellom penger og samvær
• Flytting
• Flere voksne å spille på
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Idébank 4

Notater:

Notater:

Frode Thuen

Notater:

Mistillit og sammensatte virkeligheter
• Spøkelse fra fortiden
• Valg mellom to onder
• Mistillit mellom mor og far
• Man kan trenge en ”djevelens advokat”
• Primitiv eks-partner – fornuftig forelder
• Barna – er alt de sier sant?
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Temaøkt 5

Mål for denne temaøkten
• Skape bevissthet om egne ønsker, forventninger
og håp for fremtiden.
• Gi innspill til hvordan man kan vokse på sine erfaringer.
• Bidra til forståelse for nyfamiliens utfordringer
og muligheter.

Et bilde av fremtiden
Etter et samlivsbrudd må man håndtere mange utfordringer. I tillegg skal
man forsøke å gå videre i sitt eget liv — kanskje uten å vite retningen.
Å danne seg noen bilder av hvordan man ønsker at fremtiden skal bli, kan
være et første steg mot å ta grep om egen situasjon. Endring er krevende, og mange vil kunne oppleve at de ikke strekker til i forhold til de
endringsønskene de har. Prisen ved å legge listen for høyt, kan være
svekket tro på egen mestring og en opplevelse av å stryke på eksamen.

Nyfamilien – et forhåpningsfullt
og krevende prosjekt
Det er en stor oppgave å skulle utforme rammene for det nye livet etter
samlivsbruddet. Det er derfor viktig å sette seg realistiske mål. Dette
gjelder ikke minst når man skal etablere en ny familieenhet. Det er et
komplisert system som skapes – det krever åpenhet, forhandlinger og at
skuffelser håndteres underveis. Når nye regler skal utformes, må man
forholde seg til hvordan de tidligere familiene fungerte og hvordan ekspartnerens nye familieliv er – i og med at barna forholder seg til det.
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Veien videre

I nyetablerte familier kan det være krevende å få alle til å oppleve
en tilhørighet til den nye familien – spørsmål omkring hvem som er
innenfor og utenfor vil kunne dukke opp. Når barn for eksempel
ser kjærtegn mellom de voksne, kan det vekke redsel for å bli holdt
utenfor eller bli tilsidesatt. Søsken kan oppleve at forholdet mellom dem blir vanskelig hvis de opplever forholdet til nye familiemedlemmer veldig forskjellig. Den av foreldrene som ikke har etablert seg på nytt, besteforeldre eller andre i familien, kan synes det
er vanskelig at nye mennesker kommer inn i bildet og blir viktige
personer for barna. Voksne kan ivre etter at egne barn skal få et
godt forhold til den nye partneren, og at ”dine barn” og ”mine barn”
skal bli venner. Men familiemedlemmer som er nye for hverandre,
kan gå mer eller mindre godt sammen. Kanskje deler heller ikke
alle ønsket om å tilhøre samme familie. Alt dette er eksempler på
utfordringer som kan skape sårhet og avstand mellom de involverte.

Notater:

Et kjennetegn ved nyfamilier som får relasjonene seg i mellom til å
fungere, er at de voksne lar barna utvikle sine forhold til ”de nye” ut
fra sine egne premisser. Barn kan ikke presses til å knytte seg til
mennesker. Hvis den nye voksne stiller opp, viser trygghet og gir
barna tid, kan han eller hun etter hvert oppnå barnas kjærlighet.
Det er viktig å huske at steforeldre er valgt av en annen voksen og
ikke av barna. Barna må selv få velge den nye voksne inn i sin verden.

Skritt for skritt
I kjølvannet av et samlivsbrudd har man fått erfaringer man nok
gjerne skulle vært foruten. Likevel, klarer man å forsone med disse
erfaringene, har man også en mulighet til å lære av dem – slik at de
blir en ressurs for livet videre. Det er viktig å huske at selv store
endringer begynner med små skritt som er mulige å gjennomføre.
Som en hjelp til å sette realistiske mål kan man stille seg spørsmål
knyttet til sin egen hverdag: - Hva vil være det første lille steget på
veien mot et bedre liv? – Hva ville barna mine se som et første tegn
på at jeg er mer tilstede i foreldrerollen? – De gangene jeg får det
til, hva er det jeg da pleier å gjøre?.
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Illustrasjoner:
Eldbjørg Ribe		
“Familie i veikryss”			På CD-rom og side 100
“Kvirrevitt”				På CD-rom og side 88
Nina Teigen Olsen		
“Frigjøring”				På CD-rom og side 110
“Frigjøring 2”				På CD-rom og side 110
“Frigjøring 3				På CD-rom og side 110
“Bro”					På CD-rom og side 110

Film:
Fortsatt Foreldre -DVD 				
“Veien videre”				På DVD
“Barn og skilsmisse
– for lukkede dører og åpne ører.”

Jesper Juul, Pedagogisk Forum

Bok:
Kirsti R. Haaland og Inger Landsem:
“Even og skilsmissen”			Side 32-53

Tekster:
Jente 12 år:
“Jeg trenger en å snakke med”	På CD-rom og side 113
“Bare jeg kunne si ifra”			På CD-rom og side 113
Søren Kierkegaard		
Livet forstås baklengs, men det må leves forlengs.

“Familie i veikryss”

Marcel Proust		
Den virkelige oppdagelsesreise går ikke ut på å lete etter nytt land, men å se med
nye øyne.
Olav H. Hauge		
Dette er din veg. Berre du kan gå han. Og det er uråd å snu.
Sissel Gran		
Å legge forholdene til rette for å greie å gjøre foreldrejobben sammen, er faktisk
frihetens pris.
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Idébank 5

Idébank til temaøkt 5

Paul Otto Brunstad
Klokskap hører det levde livet til og utmyntes ved at vi står inne for det livet vi har levd, på
godt og vondt. Det er ved å erkjenne sin egen smerte, og se hvordan man har påvirket andre
og bevirket i deres liv, at man kan bli et klokere menneske.

Musikk:
CC Cowboys
“Tilgivelsens kunst”			
Kari Bremnes		
”Lys anorakk”				

Notater:
Jesper Juul

Piet Hein
Den som aldri lever nu, lever aldri. Hva gjør du?

På CD-rom

Å ta ansvar for seg selv

CD: På Svalbard uten strøm

• Ikke oppfør deg som et offer

CD: 11 ubesvarte anrop

• Skyldfølelse er like galt
• Når vi er på ulike steder i bruddprosessen

De Lillos
“En stefar”				
CD: Midt i begynnelsen
“Klok”					CD: Midt i begynnelsen
Kristin Asbjørnsen		
”Snowflake”				

• Samlivsbruddet kan føre til noe positivt

CD: The Night Shines like the Day

Spørsmål som utgangspunkt for refleksjon og samtale:
• Hvordan kan man vokse på sine erfaringer?
• Hvordan kan man legge til rette for at barna skal kunne velge nye familiemedlemmer inn
i sin verden?

Gry Stålsett

• Hva vil være det første steget i retning av at min situasjon er bedre?

Nytt liv – endrede familieforhold

Øvelser:

• Kapasitet til å være alene?

Fremtidshåp:
Gå sammen i grupper på 3 og bytt på å fortelle hverandre hvilke ønsker, forventninger og håp
dere har for fremtiden. De som ikke forteller, tar notater og forteller tilbake hva de har hørt.

• “Nissen på lasset”?
• Endrede familierelasjoner
• Finne balansen: Hva vil man bevare?

Rollespill:
Sett dere sammen tre og tre. Den ene spiller forelder, den andre barn og den tredje skal
observere og gi tilbakemelding. Lag en historie bygget rundt at mor/far har fått ny kjæreste,
forteller barnet sitt om dette og barnets reaksjoner. Forsøk så å rollespille dette. Observatøren
presenterer sine observasjoner og tolkninger. Gruppen reflekterer over hvorvidt de tenker
barnets behov for for eksempel informasjon, forutsigbarhet og anerkjennelse ble ivaretatt.
”Even og skilsmissen”:
Bruk utdrag fra boken som utgangspunkt for samtale i plenum eller grupper.
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Idébank 5

Lysbilder:

Frode Thuen

Frode Thuen

Nytt forhold – nye utfordringer
• Den nye – brobygger eller konflikthisser?

• Når man blir værende i fortiden

• Dratt mellom barna og den nye partneren

• Når man haster videre

• Steforeldre og barn – skjøre forhold

• Å vokse på erfaringer

• ”Gamle” og ”nye” barn – om forskjellsbehandling

• Moden for nye forhold? – om å være på plass i seg selv

• Å ta ansvar for seg selv og den nye familiesituasjonen

Grethe Nordhelle

Kari Moxnes

Å vokse på erfaringer

Nyfamilien – tøft for barna
• Skånsom overgang?

Selvbevissthet gir valgfrihet
• Selvrefleksjon
Frihet til å velge
Øvelse gjør mester
Time-out

• Stesøsken
• Steforeldres rolle – og barnas versjon
• Balansekunst

• Å forebygge konflikter
Hvis jeg forandrer meg, må den andre forandre seg
Negativ fortolkning
Fiendebilde
Romslighet og raushet
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Idébank 5

Notater:

Notater:

Idébank 5

Kirsti R. Haaland

Notater:

Barnet i nyfamilien
• Reaksjoner på nyetablering
• Barnas plass
• Signaler fra to hjem
• Vedvarende foreldrekonflikter
• Vurderinger og karaktersetting
• Hvordan passer barna sammen?

Kirsti R. Haaland

• Hvem blir jeg i den nye familien?

Målet er å skape en kjærlighetsfylt familie
• Fra det kompliserte til det mer oversiktlige
• Familieendringer øker sårbarheten
• Frykten for å være utenfor
• Regler og normer i nyfamilien
• Steforeldre
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Illustrasjoner

“Kvirrevitt”
“Istykkerrevet brudebilde”

“Barn med sutteklut”

“Familie i veikryss”

Eldbjørg Ribe

“Foreldre med knyttede never”
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“Frigjøring 2”

“Frigjøring 3”

“Gutt-enighet”

“På vei opp”

“Under”

Nina Teigen Olsen
110

111

Illustrasjoner

“Gutt-krangel”

“Drakamp”

“Frigjøring”

“Krangel”

“Brudd”

“Bro”

Hører du jeg roper?

Bare jeg kunne si ifra

Bare et barn

Pappa, hvem er du?
Jeg kjenner deg ikke lenger.
Fordi hver gang jeg ser deg
har du forandret deg.
Litt mer fra forrige gang.
Og minnet om hvordan du var
før du dro blir litt svakere.
Og for hver gang jeg ser deg,
blir du dratt litt mer ut av livet mitt.

Hører du jeg roper,
roper etter hjelp
Hører du en latter,
en latter ingen kjenner

- Er det noe i veien?
- Nei, jeg har det helt fint.

Vet du at du krenker meg
ved å tenke:
Hun har det lett, hun
som bare er et barn

Vet du at jeg kjemper,
kjemper for å nå deg
Vet du at jeg tenker, jeg også
Ser du at jeg kommer,
men snur og løper vekk

Jeg kan ikke hate deg, pappa.
Men jeg kan heller aldri tilgi deg.
For den dagen du dro
Tok du ikke bare med deg ting,
du tok også en del av livet mitt.

Ser du at jeg trenger deg,
men klarer ikke si det
Vet du at jeg smiler,
men smilet er ikke ekte

Pappa, hvor var du?
Da jeg var på skoleavslutning
og dummet meg ut foran hele klassen.
Da jeg var på konferansetime
og fikk masse kjeft av læreren.
Da sykkelen min ble ødelagt,
eller da klassen skulle på skitur
og foreldrene kunne bli med.

Vet du at jeg strever, jeg også
Merker du jeg er her,
men at jeg er helt borte
Merker du jeg bråker,
for å få kontakt med deg

Jeg ser føttene forsvinne.
Nå har jeg bare meg selv igjen.
For snart er jeg bare et minne
For hun som engang var min venn.

Vet du at du dømmer meg
ved å si:
Det kan ikke du gjøre noe med,
du er jo bare et barn

Hun var den femte i dag som spurte
om jeg trengte å snakke.
Jeg angrer på at jeg ikke turte.
Men jeg har bare meg selv å takke.

Vet du at du undervurderer
meg ved å tro
at jeg ikke skjønner,
jeg er jo bare et barn

Hvis munnen bare ville åpne seg.
Hvis jeg bare kunne si ifra:
- Takk for at du bryr deg,
jeg har det ikke så bra

Vet du at jeg er og et menneske,
selv om jeg bare er et barn

			Jente 12 år

			Jente 12 år

Vet du at jeg trenger hjelp,
hjelp av en som tror meg

Jeg kan ikke hate deg, pappa.
Men jeg kan heller aldri tilgi deg.
For den dagen du dro,
tok du ikke bare med deg ting,
du tok også med deg pappan min.

Vet du at jeg har følelser, jeg også
Hører du jeg gråter, stille for meg selv
Ser du at jeg lider, lider så forferdelig
Merker du jeg løper, bort fra mine tanker

Pappa, hvor er du?
Når jeg trenger hjelp med matteleksa.
Når jeg sitter og spiser middag.
Når jeg trenger kjeft fordi jeg søler
saft utover hele bordet.
Eller når jeg skal legge meg for å sove.

Vet du at jeg lever, jeg også
			Jente 12 år

Jeg trenger en å snakke med
Jeg trenger en å snakke med
En som tar meg på alvor
En som tror på det jeg har å si.
En som bryr seg og forstår
At å leve her på jord
Er veldig vanskelig
Enten man er 30 eller 13 år
			Jente 12 år

Jeg kan ikke hate deg, pappa.
Men jeg kan heller aldri tilgi deg.
For den dagen du dro,
tok du ikke bare med deg ting.
Du tok også en bit av hjertet mitt.
Og i den biten du tok,
der lå litt av min tillit til deg, pappa
Og der lå litt av min respekt for deg.
Og i den biten du tok,
der lå litt av min kjærlighet.
			Jente 12 år
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Dikt

Pappa, hvem er du?!!

Ressurshefte for Ressurshefte for Ressurshefte for Ressurshefte for

Ressurshefte for Ressurshefte for Ressurshefte for Ressurshefte for

FAGPERSONER FAGPERSONER FAGPERSONER FAGPERSONER FAGPERSONER FAGPERSONER

Ressurshefte for
fagpersoner

Ressurshefte for

Ressurshefte for

FAGPERSONER FAGPERSONER
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