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Hvem står bag?
Hvert 3. barn har udgivet denne e-bog, der har til formål at hjælpe dig og dit barn 
gennem denne svære tid. Vi ønsker at give dig en bedre forståelse af situationen 
- også set fra dit barns perspektiv. 

Vi har gennem årene oplevet hvordan børn er kommet i klemme mellem deres forældre, 
fordi forældrene - i et forsøg på at forstå og hjælpe deres barn - har tolket barnets 
signaler forkert. Det har oftest resulteret i, at der er sket en optrapning af forældrenes 
konflikt med det resultat, at barnet er kommet endnu mere i klemme.

E-bogens  indhold  er baseret på mange års erfaring med at hjælpe forældre til at gå fra 
hinanden på en hensigtsmæssig måde samt mange års erfaring med at hjælpe forældre 
fra allerede opbrudte familier, som er uenige om barnets rammer. 

Hos Hvert 3. barn er vi et team af eksperter, som yder juridisk og børnesagkyndig 
rådgivning mv. Vores jurister har arbejdet i Statsforvaltningen. Vores børnesagkyndige 
psykologer har specialiseret sig i børn og familiedynamikker. Vi vil gerne bidrage til at 
færrest mulige børn kommer i klemme i forældrenes konflikter. Det første skridt er at 
klæde dig godt på til din nye virkelighed.

God læselyst. 

Tanja Graabæk
Direktør, Hvert 3. barn
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Når forældre går fra hinanden

Når voksne mennesker vælger at gå fra 
hinanden - uanset om de er gift eller er ugifte 
samlevende - sker det ofte som en 
konsekvens af, at noget ikke 
fungerer, og det sker oftere og oftere,
at vanskelighederne i parforholdet ikke
bearbejdes. Dermed kommer man til
at videreføre de konflikter, der har
eksisteret i relationen. Løsningen på 
alt det, som ikke fungerede, bliver at 
gå fra hinanden. Det bliver så samtidig 
en mulighed for en ny start for begge
parter. Det kan den også være – bare ikke 
når man har børn sammen.

Når man har børn sammen, har man som forældre 
en relation til hinanden resten af livet - også selv om selve parforholdet er slut. Uforløste 
konflikter fra parforholdet afklares derfor ikke ved, at I går fra hinanden. De vil vedvarende 
eksistere under resten af barnets opvækst, hvis I ikke adresserer dem.

Der er forskel på hvor højt et konfliktniveau, man har som forældre - og dermed hvor 
påvirkede børnene er af konflikten - men en grundlæggende sandhed er, at børn kan blive 
påvirkede af deres forældres vanskeligheder.  En anden grundlæggende sandhed er, at 

jeres konfliktniveau som forældre kan
  have afgørende betydning for, om 

jeres barn trives med, at I ikke
 længere bor sammen. Særligt 
for nogle sager gælder det også, 
at barnet har en reaktion på det 

tab, det er ikke længere at have 
begge forældre i dagligdagen,.

Uanset hvordan din situation er, bør
 du altid huske: Du kan aldrig skærme 
dit barn fuldt ud, men du kan bidrage 
til, at dit barns udfordringer (i 

relation til ikke længere at bo 
sammen med begge sine forældre), 

mindskes mest muligt. Dit ansvar og din 
primære opgave som forælder er at tilsidesætte dine egne 

behov og holde fokus på dit barns behov. Det gør du bl.a. ved at 
tage ansvar for din del af konflikterne og holde fokus på de ting, du 

reelt kan ændre. Kun på den måde kan du bedst muligt kan hjælpe dit barn.

VIGTIG INFO

I e-bogens tekst refereres der
lejlighedsvis til mor og far af hensyn til 
læsevenlighed. Det anerkendes, at der 
i dag er mange forskellige og velfunge-
rende familiemønstre. Terminologien 

afspejler derfor på ingen måde 
manglende kendskab til, anerkendelse 

af, forståelse for eller forbehold 
over for velfungerende 

alternative familieformer.

Husk at I 
  skal samarbejde for

 jeres barns trivsels skyld. 
Jeres parforhold er 

allerede forbi, så 
læg det bag jer.

Tal med 
andre voksne om
dine problemer 

- men ikke når dit
barn er til 

stede.

Hold dit barn 
frit fra ansvar 

samt inddragelse i 
voksenforhold 
og konflikter

Konsekvente 
regler og situations-
bestemt ledelse kan 
godt være forskellig 
hos mor og hos far
- uden at det skader 

barnet
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Barnets perspektiv
Som udgangspunkt er det børns opfattelse, at deres forældre vil beskytte dem 
mod verden, det onde og det, de ikke selv kan håndtere. Barnet er trygt i sin viden 
om, at mor og far elsker både hinanden og barnet - samt at de altid skal være sam-
men som familie. Når forældrene vælger at gå hver til sit, påfører det derfor naturlig
barnet en smerte over tabet af en samlet familie. Det skal I som forældre tale med jeres 
barn om. I den forbindelse skal I understrege, at barnet er elsket, samt at mor og far 
fortsat vil samarbejde omkring dets trivsel og behov.

Børn reagerer - ligesom voksne - ikke altid når man de første
gange taler om skilsmissen. Der er derfor vigtigt, at I som 

forældre begge lægger mærke til forandret adfærd hos 
jeres barn og forholder jer undersøgende hertil. Med 
undersøgende menes, at I prøver at forstå, hvad der er 
vanskeligt for jeres barn i den nye situation. Det lyder som 

en simpel opgave, men den kan være ganske svær.  Mange 
begår den fejl, at de ikke ser forbi egne (typisk negative) 

følelser for den anden forælder, når de tolker på barnets 
reaktioner. Det farver deres forståelse for og vurdering af, hvad 

der reelt sker inde i barnet - det typisk i en grad, så de ender med at mistolke barnets 
signaler. Dette sætter ofte barnet i (endnu) en voldsom følelsesmæssig klemme.

Nogle børn reagerer ved at blive mere berørt af konflikter
med kammerater, institutionens personale eller  
lignende. Det sker fordi de bliver bange for at miste 
flere relationer Andre børn reagerer ved at klynge
sig til én forælder den ene dag og til den anden 
forædler den anden dag. Det sker, fordi de er 
bange for at miste kontakten. Det er 
vigtigt at vide, at barnet (afhængigt 
af alder) ikke selv altid kan se forbin-
delsen og dermed sætte ord på 
den. Det er derfor nødvendigt at
spørge ind til barnets dag, 
kammerater og lignende for at kunne 
udelukke andre årsager. Det er 
afgørende for barnets udvikling, trivsel 
og senere voksenliv, at det kommer til at forstå 
og bearbejde det, der er svært. 

Jo bedre samlivsophøret håndteres, desto  færre følger
får det for dit barn - og ikke mindst dets evne til at danne 
gode hensigtsmæssige relationer senere hen i livet. 

Erkend, at 
forældrerollen ikke
automatisk gør dig i 
stand til at tolke dit 

barns signaler rigtigt
-  søg hjælp hos 

fagfolk.

      
           Børn 

  kommer hurtigt      hur
  i en loyalitetskonflikt 
    ved forældre-

       konflikter.

Kun 11 % af alle 
børn, der oplever at deres 
forældre går fra hinanden, 

modtager professionel hjælp 
til at håndtere den sorg- 

og krisesituation et 
samlivsophør reelt er.

Børn
fra opbrudte

familier dukker oftere 
op i statistikker som 

”udsatte” end andre børn 
og har en øget risiko for

alvorlige psykiske 
helbredsproblemer 

senere i livet.
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Barnet i samlivsophøret
Det at være barn i et samlivsophør er vanskeligt. Uanset de øvrige omstændigheder,
mister barnet ved samlivets ophør illusionen af en samlet familie, hvori barnet har to 
forældre som det kan regne med afhængigt af behov. Nu forandres barnets virkelighed 
og det skal forholde sig til, at begge forældre ikke er tilgængelige ”på forlangende”. Man 
kan sagtens hjælpe barnet med at forstå situationen samt over tid at se, at det stadig 
har to forældre - og at begge er er tilgængelige, omend på en anderledes måde. Med 
samlivsophøret lider barnet nemlig blot et illusionstab - ikke et kærlighedstab. 

Barnet vil i nogen tid efter samlivsophøret være særligt opmærksom på risikoen for at 
lide tab. Det sunde barn vil helt naturligt vise når det bliver utrygt i disse situationer. 
Reaktionerne kan komme både i og uden for familien. Disse reaktioner skal barnet 
hjælpes til at forstå. Det skal lære, at det er OK at være bekymret for et muligt tab, men 
at et tab sandsynligvis ikke vil komme Hvis der skulle være et tab (som f.eks. tab af en
legekammerat), skal barnet naturligvis hjælpes med at håndtere det, ligesom det skulle 
hjælpes før samlivsophøret. Tal med barnet om, hvad der påvirker det, læs det, I ser i bar-
net (husk at have fokus på ikke at lægge egne negative følelser ind i tolkningen), og tal med 
det om tingene. Det sikrer, at barnets kommer til at opfatte skilsmissen som en vanskelig 
livsbetingelse, men i øvrigt får bearbejdet oplevelsen og slipper for alvorlige følger.

Barnet skal jo bare se min side af sagen
Børn forstår ikke, hvorfor mor og far ikke skal 
være sammen mere. Det gør de ikke, fordi
de stadig elsker begge forældre og
ganske enkelt ikke forstår de voksen- 
problematikker, der er knyttet til et 
samlivsophør. Børn skal derfor heller 
aldrig involveres i voksenkonflikter - og da
slet ikke samlivsophørets bagved liggende 
årsager og efterfølgende konflikter. 
Børn er ikke i stand til at forstå så
avancerede koncepter. Det er de først, når de
bliver 18 - 20 år gamle.

Ethvert forsøg på at få et barn til at forstå samlivsophøret 
eller andre voksenkonflikter kan føre til, at barnet får følelsen af at være “forkert”. Det 
gælder også, selvom man som forælder blot tager til genmæle over for anklager fra den 
anden forælder. Hverken beskyldninger eller genmæle giver barnet en egentlig forståelse 
af situationen. At forsøge at forklare barnet ens side af sagen kan tværtimod øge 
kløften mellem det, barnet mærker (kærlighed), og det, barnet hører at forældrene mener, 
barnet skal mærke. Det er derfor altid vigtigt, at besvare enhver anklage fra den anden 
forælder med ord, der friholder  barnet for ansvar. Et eksempel er udtalelsen ”mor/far 
siger du er dum”, hvor svaret skal være ”Ja, det mener mor/far. Det behøver vi ikke tale 
om. Det taler jeg med mor/far om”. Så er barnet friholdt og kan næste gang sige til den 
anklagende forælder, at det ved barnet godt, at denne forælder mener.

Man kan 
undre sig over, hvorfor 

børn stadig ønsker at mor og 
far er sammen, når der eksempelvis 

har været gentagne konflikter. Det gør 
barnet fordi det mærker sine egne 

følelser - og ikke forælderenes. Det er 
vigtigt at forstå. Barnet bliver bange 
for at miste kærlighed og kan ikke 

ræsonnere sig frem til de gode 
løsninger. Derfor skal I som 

forældre hjælpe det.
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Forældresamarbejde
Et godt forældresamarbejde er bygget op omkring en gensidig samarbejdsevne. Dette 
er afgørende for både forældre og barn, i forhold til at komme videre fra det, der ikke 
fungerede. 

Både myndighederne og private udbydere stiller en række tilbud til rådighed med henblik 
på at styrke forældresamarbejdet. Det kan være yderst svært at identificere hvilke af 
tilbuddene, som passer bedst til jeres familie i den 
følelsesmæssigt krævende situation, et samlivs-
ophør er, men det er nødvendigt, at du bekæmper 
det manglende overskud, selv om det er svært, 
for det ér vigtigt at finde den rette hjælp og 
dermed sikre et fortsat forældresamarbejde 
med fokus på barnets trivsel. At få hjælp til at 
holde fokus på jeres barns behov kan i sig selv 
være et fint værktøj i forhold til konfliktreduktion.
Samarbejdet skal jo fortsætte i mange år og
barnet har brug for begge sine forældre. Prøv derfor
de tilbud myndighederne eller private udbydere som 
f.eks. Hvert 3. barn har i forhold til forældresamarbejde
samarbejde. Det er en god investering.

Børn kan håndtere forandring
En vigtig samarbejdsfaktor er forståelsen for, at barnet - om end det har behov for 
en kontinuerlig kontakt til begge sine forældre - godt kan tåle forandringer.
Jo bedre tilknytningen til forældrene er, og jo ældre barnet er, desto flere 
forandringer kan det håndtere. Ved forandringer skal der dog altid arbejdes ud fra den 
tilgang, at man taler åbent og ærligt – i børnehøjde – om de forandringer, der skal foregå. 
Når I har truffet beslutninger, så husk at fortælle barnet om dem. Ellers kommer barnet 
let til at påtage sig ansvar for de voksnes beslutninger.

Forskellige regler i de to hjem
En anden vigtig samarbejdsfaktor er regler. Far har måske andre regler end mor har. 
Det mener mange forældre er vældig problematisk. De tager i den forbindelse typisk 
selv patent på de rigtige regler. Et faktum er dog, at børn sagtens kan indordne sig 
under flere regelsæt på samme tid. Det, der er afgørende for, om barnets trives med 
det forskelligartede regelsæt  er, at regler og handlinger er nogenlunde konsekvente og 
situationsbestemte. Det væsentligste for barnet er altså ikke, at noget forandres, 
men at forandringen håndteres konsekvent og situationsbestemt - og udøves af 
tydelige og rummelige forældre. En 5-årig, der normalt godt kan sidde og spise pænt ved 
aftenbordet, kan i den akutte fase af samlivsophøret have vanskeligt ved at finde ro og 
dermed sidde pænt. Her skal barnet naturligvis mødes i den situation, det er i, snarere 
end med reglen om at sidde pænt. I den forbindelse er det vigtigt, at evt. andre voksne 
respekterer forældrens evne i forhold til at justere på tidligere gældende regler. 

Samarbejds-
evnen er en given 

forælders evne til at se forbi 
egne behov og tilgodese barnets. 

Det vil sige at man som forælder 
er i stand til at se, at det bedste 

for barnet ikke nødvendigvis 
er det, man selv ønsker 

for barnet.
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Børn reagerer
Forståelsen af, at det er helt normalt, at et barn reagerer på baggrund af et samlivsophør, 
er også en væsentlig samarbejdsfaktor. Det man skal være særligt opmærksom på er 
om barnet reagerer uforholdsmæssigt i forhold til omstændighederne. Det, at der er en 
reaktion, er ikke i sig selv bekymrende. Det klassiske eksempel er barnet, der klynger sig 
til en forælder i en afhentnings- eller afleveringssituation. Selv om mange forældre tolker 
det som angst, er det som udgangspunkt ikke angst for den anden forælder, barnet viser. 
Det viser alene, at det er utrygt ved skiftet. Det er derfor nødvendigt at tale med barnet 
om skiftet, før det igen kan føle sig trygt. 

Barnets primære omsorgsperson
Det er ydermere en vigtig samarbejdsfaktor, at forældrene erkender, at det
ikke - set med barnets øje - har den store betydning, hvilken forælder, der bliver hhv. 
primær forælder (bopælsforælder) og sekunder forælder (samværsberettiget). Barnet 
har brug for begge forældre. I virkeligheden er den vigtigste omsorgsperson den, der 
i størst omfang varetager eller har ansvaret for barnets fysiske, følelsesmæssige og 
udviklingsmæssige behov. I det moderne familiemønster kan denne person  være både
være både mor og far. Samtidig skal man være bevidst, at selv om den første tilknytning 
foregår indenfor 0-3 måneders alderen, så fortsætter tilknytningen igennem især det 
første år - og betydningen af hvordan et barns tilknytning er blevet formet strækker sig 
langt ind i dets voksenliv.

Når samarbejdet ikke virker
Når jeres samarbejde som forældre ikke fungerer, får det konsekvenser for jeres barn. 
Børn kan blive klemte i deres forældres konflikter i en grad, så de vælger side for at over-
leve. Et barn, der tager parti, er et fremmedgjort barn - og det kan få store udviklingsmæs-
sige konsekvenser for barnet (læs mere i vores e-bog om forældrefremmedgørelse). 
Grundlæggende set har børn har brug for begge deres forældre. Der er kun meget få 
undtagelser. 

 Tegn på, at et barn ikke trives
Mange voksne noterer sig, at et barn kan fremstå

irriterende eller krævende, at det fylder for meget, 
er klyngende eller larmende eller helt trækker sig. 
Disse  er alle tegn er tegn på, at barnet ikke er i trivsel. 
Det afgørende er at forholde sig undersøgende til, 
hvorfor barnet reagerer sådan. Når et barn signalerer,

at noget ikke fungerer, bør det undersøges hvad 
 årsagen er. Derfor anbefaler vi, at man prøver at 

tale med barnet om, hvad det prøver at fortælle 
med adfærden. Det kan dog være svært for 
barnet at sætte ord på.

Et barn kan overordnet set reagere i to modsat- 
rettede adfærdsmønstre når det vil udtrykke, at 

noget ikke fungerer. Det vil barnet  gøre ud fra tre

Forældre-
fremmedgørelse 

opstår, når den ene forælder 
pådutter barnet sit negative 
syn på den anden forælder.

Forældrefremmed-
gørelse ligger latent i selv de 

mest velmenende forældre og 
viser sig ofte under en konflikt. 
Fremmedgørelsen bliver dog

problematisk - og direkte 
skadeligt for barnet - når 

den sker bevidst.
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overordnede forudsætninger: 
* temperament
* tilknytning 
* forældreprægning

I den ene kategori er barnet, der er født med et stille temperament. Det har en ikke helt 
sikker tilknytning. Det er fra spæd præget til hovedsageligt at rette sig efter forælderens
regulering. Det vil med nøjsomhed og oversamarbejde - med mindre der tilføres nye 
adfærdsmønstre - reagere med stilhed (noget der ligner et symbiotisk samarbejde, men 
som i virkeligheden udtrykker oversamarbejde). Barnet er med andre ord ikke i stand 
til at tage hensyn til egne behov ligesom det vil støtte op om forælderens ønsker uden 
at tage stilling til indholdet heraf. Dette barn roses ofte af voksne som velopdraget og 
pligtopfyldende, og et sådant barn har, særligt for pigernes vedkommende, let til 
tårer. Barnet oplever afløb for alle følelser via gråd, fordi det opleves som den eneste 
acceptable metode (ved gråd, synes de voksne, det er synd for barnet, hvorfor det trøstes).

I den anden kategori er barnet, der har temperament. Det larmer og er ofte mere 
eller mindre ”uopdragent” ligesom forældrene kan blive pinlig berørte over det. Andre 
voksne kan komme til at føle, at barnet er vældigt anstrengende. Hos nogle vækker det 
lysten til afvisning og til at opdrage, hvilket ikke er vejen frem. Det er vigtigt at forstå, at 
barnet forsøger at fortælle, at det er klemt og har det skidt.

I begge tilfælde er det tale om usunde børnereaktioner, der baseres på det 
reaktionsmønster, børnene har lært sig gennem livet. Selvom reaktionsmønstrene virker 
uhensigtsmæssige, er de derfor i virkeligheden blot udtryk for børn der viser, at de har 
det rigtigt vanskeligt - og at noget ikke fungerer for dem. 

  Når et barn giver 
udtryk for, at noget ikke 

fungerer for det, skal det tages
alvorligt. Sker det ikke, vil 
det få konsekvenser for

 barnets udvikling
over tid.

Børn starter med 
at tillære sig reaktions-

mønstre allerede ved fødslen. Fra den første 
kontakt regulerer forældrene barnets verden, 

dvs. at den voksne hjælper barnet til at regulere 
sine følelser. I den situation handler forælderen ud fra 
sine egne tilknytningsmønstre. Hvis en forælder i den 
forbindelse kommer til at tage udgangspunkt i egne 

følelser frem for at aflæse barnets så bliver forholdet 
mellem forælder og barnet symbiotisk, dvs. at barnet 

kommer til at påtage sig forælderens følelser og 
bliver ude af stand til at mærke sine egne 

følelser. Det er yderst problematisk for 
barnets videre udvikling.

Barnet lærer
reaktionsmønstre i 

kontakten til forældrene. 
Det er derfor vigtigt, at man 
som forælder stopper op og 

evalurer sin tilgang til 
forældrerollen 

i ny og næ.
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Barnets omsorgsperson
Mange forældre kommer til at forveksle den juridiske 

definition på den primære forælder (“bopælsforælder”,
dvs. der hvor barnet bor mest) med den  
psykologiske definition af begrebet (den forælder,
der har det overordnede ansvar for barnets trivsel
og udvikling i tilknytningsperioden, hvilket typisk er 
det første år). Det er en vigtig sondring, da de to

begreber ikke altid knytter sig til den samme  forælder.
I dette afsnit ser vi på den psykologiske del. Det med 

særligt fokus på betegnelserne “primær forælder” og
“sekundær forælder”. Begreber, der knytter sig til barnets tilknytning til sine forældre.

Barnets behov
Grundlæggende set har børn behov for kontakt til begge forældre. Det kan være rigtig 
besværligt og ikke mindst frustrerende for den anden forælder, men kontakten til 
begge forældre er væsentligt for barnets udvikling set fra et børnepsykologisk perspektiv. 
Udgangspunktet bør derfor altid være, at børn skal bevare relationen til begge deres 
forældre indtil de når voksenlivet og selv kan tage stilling. 

Primær versus sekundær forælder
Det er egentligt ikke særlig vigtigt at debattere, hvem der er primær og sekundær 
omsorgsperson, når det gælder barnets trivsel set fra et børnepsykologisk  perspektiv.
Børn har brug for begge forældre - særligt når forældrene har gode forældreevner. 
Forældrenes interne rollefordeling har således kun særlig betydning indtil barnet er ca. 
8-12 måneder gammel, fordi barnet i denne periode knytter sig til en primær omsorgs-
person. Selv om det sker har barnet et stort behov for den anden forælder som en nær 
relation. Denne forælder kan i tilknytningsperioden have en næsten lige så tæt relation 
til barnet som den primære omsorgsperson. Det er afgørende for barnet med denne 
ekstra nære relation af praktiske hensyn, men også fordi barnet lærer forskellige 
ting fra forskellige relationer. Børn har psykologisk set brug for både den primære og 
sekundære forælder for at kunne udvikle sig og være i trivsel. Så selv om det umiddelbart 
ikke kunne lyde sådan på baggrund af tilknytningsperioden, er der altså ikke en tydelig 
sondring mellem den primære og sekundære forælder når det kommer til barnets trivsel 
- og slet ikke efter barnets første år. Efter tilknytningsperioden er det nemlig afgørende for 
barnets udvikling og trivsel at bopælsforælderen (der hvor barnet bor mest) er 
forælderen med de bedste forældreevner, ikke at det er den primære forælder (den 
barnet knyttede sig til i tilknytningsfasen). 

Kønsdebatten
Den primære forælder har historisk set per definition været mor. Hun forestod alle 
opgaver omkring barnet og havde barsel men barnet, mens far var sekundært tilknyttet 
barnet, fordi han gik på arbejde og ikke havde samme del i de praktiske opgaver knyttet 
til barnet. I dag er det den individuelle familie, som selv sætter dagsordenen for rolle-

Identificering 
af barnets primære 

omsorgsperson er vigtigt for 
forældre og myndigheder. Fra 

barnets perspektiv er der 
behov for begge forældre.
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fordelingen. Der er nu mange forskellige typer af familier og af opgavefordelinger omkring 
barnet. Mænd vil i dag gerne være en aktiv og væsentlig del af barnets opvækst - og er det 
typisk også. I dagens moderne familie bidrager far derfor oftest på lige fod med mor, når 
det gælder den praktiske håndtering af barnet. Far kan dermed også være den primære 
omsorgsperson. Det er altså ikke væsentligt for barnet, hvilket køn den primære forælder 
har. Det vigtigste er, at det er forælderen med de bedste forældreevner. 

Forældreevner
Den debat, der har problematiseret samvær i mange år, handler om hvorvidt 
den primære omsorgsperson altid bør være bopælsforælder. I det samfund vi 
lever i i dag, bør svaret være et klart og rungende nej. Som nævnt er man ikke 
længere automatisk primær omsorgsperson på grund af sit køn. Samtidig handler
barnets trivsel set fra et børnepsykologisk perspektiv ikke så meget om, hvem 
der er mest sammen med barnet, hvem der har ammet det eller lignende. Det drejer 
sig i langt højere grad om, hvem af forældrene, der har forældrekompetencerne. Fra 
Ankestyrelsens begrundelser i forbindelse med tvangsanbringelser sættes der særligt 
fokus på forælderens evne til at skabe passende rammer og struktur omkring barnet, 
deres evne til at samarbejde, til at varetage barnets behov for følelsesmæssig udvikling, 
og ikke mindst til at kunne tilsidesætte egne behov til fordel for barnets behov. Den 
vigtigste forælder er således ikke længere per definition den forælder, der er og har 
været  mest sammen med barnet. Denne nyere opfattelse af forældreskab synes dog 
ikke at være helt integreret i alle dele af samfundet - og desværre heller ikke altid hos 
Statsforvaltningen. Det er ærgerligt, for fordelingen af forældrenes rettigheder bør ALTID 
ske ud fra de fundamentale behov, barnet har.

Tilknytningens betydning
Selv om barnet er optaget af og har behov for begge forældre, har barnets tilknytning til 
den individuelle forælder betydning for barnet. Det har betydning for den måde, hvorpå 
barnet som udgangspunkt vil komme til at opleve sig selv og andre på resten af livet. Det 
uanset hvem der er hhv. primær og sekundær forælder. For eksempel vil en angst eller 

ængstelig forælder med stor sandsynlighed komme til at give 
ængsteligheden videre til barnet, fordi ængstelighed præger 

den måde forælderen oplever verden på. Spædbarnet, 
der ligger i armene på en urolig og ængstelig forælder, 

vil mærke denne uro - og begynde at 
føle den selv. Så når en forælder 

      Børn 
     spejler sig som 

    udgangspunkt i 
     deres forældres
     reaktionsmønstre.

            At kunne 
       imødekomme et barns 

     behov stiller store krav til 
     en forælder i forhold til 
     at kunne frigøre sig 

     fra egne tolkninger
       og behov.

At et barn 
har behov for at 

kontakte den forælder, det 
ikke er sammen med, siger 

ikke automatisk noget 
negativt om den forælder, 

det er sammen 
med.

Børn har 
brug for begge 

forældre. De lærer noget 
af den ene som den 

anden ikke kan lære dem 
- og omvendt.
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reagerer på verden f.eks. ved at blive bange for risiko - snarere end en reel fare - så 
vil barnet mærke den angst og spejle den. Barnet vil blive ængsteligt og bange for 
alle de farer, der potentielt er i verden. 

En forælder, der derimod reagerer passende på reelle farer, videregiver dette til barnet. 
Barnet bliver da ikke ængesteligt, men kan niveaudele det der er værd at blive bange 
for og samtidig tillære mestringsevner (passende strategier) til at håndtere farer med. 
Barnet skal naturligvis være sammen med både den ængstelige og den ikke-ængstelige 
forælder, men det er hensigtsmæssigt at skærme barnet fra den ængstelige 
forælderens oplevelse af verden som farlig. Det gør den anden forælder ikke ved alene at 
være modvægt (”nej det er slet ikke farligt”), men også ved at tale med barnet om reelle 
farer.

Hvorfor begge forældre?
Barnet har brug for at spejle sig i begge forældre. Det gælder f.eks. den maskuline rolle 
i forhold til, hvad der definerer en mand, hvordan han opfører sig, hvad han kan lide 
osv.  samt at kunne være undersøgende omkring de forskellige roller far har: søn, bror,  
ægtemand, arbejdstager osv. På samme måde forholder barnet  sig til og lærer af mor. 
Begge relationer suppleret af bl.a. barnets individuelle temperament danner grundlaget for 
barnets evne til at møde verden, inkl. at indgå i relationer.

I barndommen vil barnet lege og udforske både den maskuline og den feminine rolle, 
hvorimod der i voksenlivet tages bevidst eller ubevidst stilling til, hvilke værdi er det nu 
voksne barn vægter højest. Det barn, der f.eks. har været foruden en mor, vil typisk vælge 
enten at idyllisere eller at tegne et fjendebillede af den manglende mor. Mor bliver enten 
den vidunderlige, ufejlbarlige mor eller den onde trold (det samme gælder i relation til 
en far, som barnet har været foruden). Begge er udtryk for et unuanceret billede af et 
menneske, som barnet i virkeligheden oplever et savn i forhold til. Det er derfor reelt set 
en sorg, som barnet  påtvinges, når det ikke ser den ene forælder. 

I mange sager, hvor et barn ikke ser den ene forælder, lider barnet - oven i sorgen over 
tabet af en forælder (som barnet jo godt ved ikke er død) - under at være udsat for forældre-
fremmedgørelse. Bevidst forældrefremmedgørelse sker typisk med det formål, at tvinge 
den anden forælder ud af barnets liv (læs mere i vores e-bog om forældrefremmedgørelse). 
Det sker i praksis ved at den ene forælder presser barnet følelsesmæssigt  i en sådan
grad, at det vælger side - alene for at overleve. At udøve bevidst forældrefremmedgørelse 
er at yde psykisk overgreb på barnet. Det er derfor vigtigt, at påpege, at det er muligt 
at modvirke en manipulerende eller forældrefremmedgørende forælders indflydelse ved 
at tale med barnet, hvis man vel og mærke gør det på den rette måde. Det kan man få 
hjælp til. 

Der kan naturligvis være omstændigheder, der gør, at en forælder ikke skal have fri 
adgang til barnet - og hvor der evt. skal tales med barnet om en forælders 
vanskeligheder. I disse sager bør der være overvåget samvær, så kontakten til 
forælderen bevares, men på en måde så der er tale om kontakt i nogle for barnet 
beskyttede rammer. Det gælder f.eks. i sager med psykisk syge forældre. 
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Hvad kan en god forælder?

Svaret på spørgsmålet afhænger af, hvem man spørger. 

Hos den del af Ankestyrelsen, der er socialforvalt-
ningernes “chef”, lægger man i børnesager vægt 
på sager vægt på rammer og struktur, samt ev-
nen til at tilsidesætte egne behov og at varetage 
barnets behov. Det betyder, at en forælder  
forventes at have en nogenlunde fast struktur 
på sin egen hverdag. En struktur, som videre- 
gives til barnet via handling. Lavpraktisk set 
betyder det, at forælderen sikrer, at barnet
får sine måltider, har tilstrækkeligt og rent 
tøj, kommer i bad, får laver lektier, kommer til 
tiden og lignende. Det er de ting, der udstyrer 
barnet til selv at danne et hensigtsmæssigt mønster i voksenlivet. 
Rammer drejer sig om eksempelvis moral (i forhold til at skabe en 
retskaffen borger, der både kan forstå såvel sociale normer og
som har forståelse for basale lovmæssige krav til en borger: Man 
skal gå i skole, man må ikke stjæle, man skal betale skat osv.). Følelsesmæssig set 
forventes det, at barnet i barndommen lærer at forsvare sig selv (at kunne tale sin sag) og 
få en fornemmelse for, hvornår noget er vigtigere end dets egne behov.  Barnet skal altså 
lære at skelne mellem behov (ting, som er nødvendige for barnet) og lyst (ting, som er 
dejlige, men som ikke afgørende for barnets udvikling og trivsel). Behov skal typisk gerne 
stilles, hvorimod lyster kan vente – og de skal måske slet ikke opfyldes. Der er også en 
forventning til, at barnet lærer at håndtere sine følelser. Det vil sige at man som forælder 
hjælper sit barn til at mærke efter og tillader barnet at udtrykke sine følelser, samtidig 
med at man hjælper barnet til at graduere, hvor meget den enkelte følelse betyder (at 
sætte følelserne i relief). Det barn, der skriger vildt over en mindre ”ridse” på benet, er 
måske slet ikke et barn, der forstår at sætte skaden i relief, eller også er det et barn, der 
mangler omsorg. En god forælder hjælper barnet til at mærke forskel samt udtrykke sig 
herefter.

Ankestyrelsen lægger også vægt på forældrenes samarbejdsevne og stabilitet. Det, 
at man som forælder kan samarbejde med andre - også den anden forælder - er helt 
afgørende for barnets trivsel og udvikling. Barnet vil møde kammerater, kammeraternes 
forældre, pædagoger, lærere og mange flere mennesker, som forælderen har brug for 
at kunne samarbejde med af hensyn til barnets trivsel og udvikling. Hvis et barn der er 
udsat for mange skift, flytninger eller lignende, så er det ofte udtryk for manglende stabi-
litet eller manglende evne til samarbejde.

De anførte faktorer udgør tilsammen de vigtigste aspekter i vurderingen af, om man
reelt er en god forælder. Hav dette for øje, når I arbejder på en hensigtsmæssig måde at
håndtere fordelingen af jeres barn på.

En god
     forælder

   er en social 
    rollemodel.

En god forælder 
sætter

barnets behov
før egne behov.

En god 
forælder respek-

terer barnets behov 
for den anden 

forælder.

En god forælder 
kan sætte sig ud over 
  egne sårede følelser.

En god 
forælder skaber 
stabilitet, tryghed 

og struktur i 
barnets liv.
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Når samarbejde  er svært

Det er slet ikke unormalt, at et parforhold ender i en konflikt. Langt de fleste  parforhold
afsluttes ikke på en gode måde, typisk fordi man har fået antiparti imod
hinanden. Måske har man oven i købet været uenige om hvordan barnet skulle 
opdrages, mens man var sammen. Der kan være mange årsager til bruddet, men det 
vigtigste I som forældre kan gøre er, at lægge jeres egne følelser på hylden. Ret i stedet 
jeres fokus mod at sikre, at barnet kommer godt igennem samlivsophøret. Langt de fleste 
forældre vil deres barn det bedste - også når de går fra den anden forælder. Man står 
dog som forældre reelt i en sorg- og krisesituation, når parforholdet ophører og det er 
derfor også meget let at blive så optaget af egne følelser, at det er svært at se objektivt 
på tingene og dermed fokusere på at finde den bedste løsning for barnet.

Uanset hvor vred, harm, såret eller ked af det du bliver, skal 
du altid huske, at dit barns forhold til den anden forælder

ikke på nogen måde handler om dig eller dit forhold til
vedkommende. Et barn har to forældre og det elsker 
begge sine forældre samt lærer noget forskelligt af
dem hver især. At fjerne kontakten til den ene forælder 

er derfor næsten altid hæmmende for barnets udvikling.

Forældrefremmedgørelse
Der kan være rigtig mange grunde til, at barnets kontakt til den 

anden forælder bliver problematiseret. I nogle tilfælde bliver en forælder så fanget i sine 
egne sårede følelser, at han eller hun mister evnen til at se, hvad der er bedst for barnet 
eller til at læse barnets signaler rigtigt. Det sker fordi den pågældende læser sine egne 
negative følelser for den anden forælder ind i barnets reaktioner og udtalelser. Derfor 
miskrediterer forælderen ofte den anden forælder overfor barnet i kampen om det. Dette 
fænomen betegnes forældrefremmedgørelse.

Forældrefremmedgørelse kan ske i flere niveauer og med mere eller mindre bevidste 
motiver, men har en ofte invaliderende effekt på barnets og den fremmedgjorte forælders 
relation. Forældrefremmedgørelse kan finde sted hos både mødre og fædre, bopæls-
forældre og samværsberettiget mv. - det ligger latent i selv den mest fornuftige forælder. 
Der er tre kategorier af forældrefremmedgørelse: den naive, den aktive og den besatte.

Den naive forældrefremmedgørelse kender de fleste forældre. Den opstår i tilfælde, hvor 
en forælder helt ubevidst kommer til at fremsætte nedsættende kommentarer om den 
anden forælder, mens barnet hører det. Den naive forældrefremmedgører bliver oftest 
opmærksom herpå og retter sig selv i forhold til barnet. Det gør forælderen fordi han 
eller hun godt ved, at det ikke er godt for barnet at høre på netative udtalelser om den 
anden forælder. 

92 % af alle 
samlivsophør ender i 
konflikt. Det er derfor 
meget normalt. hvis 
du oplever, at I har 

konflikter. 
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Den aktive forældrefremmedgører fremsætter bevidst nedsættende kommentar-
er om den anden forælder. Som den naive forælder kommer den aktive forælder ofte 
til efterfølgende at fortryde sine udtalelser, men i modsætning til den naive forældre-
fremmedgører, får den aktive forældrefremmedgører sjældent fulgt tilstrækkeligt op på 
det i forhold til barnet. Sommetider får fremmedgøreren talt med barnet om, at det ikke 
var  så godt at tale skidt om den anden forælder, men oftest får han eller hun ikke rigtig 
taget sig af de følelser, barnet fårsom følge af de negative udtalelser. Den aktive forældre-
fremmedgører sætter dermed typisk barnet i en voldsom klemme mellem forældrene 
- og det i en grad, så barnet ofte føler sig nødsaget til at vælge side i konflikten. Barnet 
bliver utrygt i nærheden af den anden forælder, men kan ikke sætte ord på bekymringen. 
Dette sker, fordi barnet godt ved, at det ikke reflekterer sandheden mellem barnet og 
forælderen. Selvom man kunne fristes til at tro, at denne type forælderfremmedgørelse er 
uden motiv (og dermed tilsigtet),  er det ikke tilfældet. Den aktive forældrefremmedgører 
ved, at hans eller hendes handlinger og udtalelser påvirker barnet negativt, men vælger 
ikke at tage sig ordenligt af det i forhold til barnet - typisk fordi andre personlige hensyn 
ubevidst vægtes højere. Denne situation er meget alvorlig for barnet. Heldigvis findes der 
nu nyere behandlingsteknikker, der sigter mod netop at fritage børn, som udsættes for 
aktiv forældrefremmedgørelse, fra konflikten. Det er altså nu muligt at hjælpe børn ud af 
den følelsesmæssige klemme, som en aktivt forældrefremmedgørende forælder har sat 
dem i. Hvis du står i den situation, kan vi hjælpe.

Den besatte forældrefremmedgører handler helt ud fra egne overbevisninger. 
Vedkommende er optaget af hurtigst muligt at få stoppet barnets kontakt til 
den anden forælder, og eskalerer derfor bevidst sine beskyldninger og udsagn 
omkring den anden forælder med det formål for øje, også selv om vedkommende godt 
ved, at beskyldningerne er falske. Hvis noget ikke virker, fremsættes nye beskyldninger. 
Den besatte fremmedgørende forælder  handler hel uden hensyntagen til om hans eller 
hendes adfærd  påvirker barnet - primært fordi vedkommende har vanskeligt ved at se 
ud over egne behov men desværre også ofte fordi vedkommende heller ikke er særligt
interesseret i, hvordan det påvirker barnet. For den besatte forældrefremmedgører 
har barnets behov og ønsker ingen reel værdi. Børn, som oplever en besat forældre-
fremmedgørende forælder, kommer voldsomt i klemme og påtager sig ofte forælderens 
kamp – enten for at sikre egen overlevelse eller fordi barnet er kommet til at tro, at det 
er centralt for den fremmegørende forælders overlevelse. Børn med en besat forældre-
fremmedgørende forælder er alvorligt truet på deres udvikling og trivsel. Det er også i 
denne kategori af forældrefremmedgørelse, at man typisk finder forældre med 
potentialet til børnebortførelse. 

Når forældre anklager hinanden
I sager om anklager om vold og overgreb bør udgangspunktet om, at barnets skal 
bevare kontakten til begge sine forældre, også følges af hensyn til barnet.

Der er ingen tvivl om, at vi skal beskytte vores børn, men som voksne har vi en tendens
til at yde beskyttelsen set ud fra, hvad vi fra et voksenperspektiv mener, barnet  har behov 
for, frem for at se på barnets reelle behov set fra et børnepsykologisk perspektiv.
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Dermed kommer vi til at gøre mere skade end gavn. Det at miste kontakten til en
forælder er at sidestille med et tab (f.eks. et dødsfald) for barnet. Barnet vil 
opleve det som et svigt, uanset om forælderen er en god forælder eller ej. 
Hvis der oven i købet er tale om uberettigede anklager, så skal barnet også 
igennem en reel sorgproces. Derfor kan det psykologisk set faktisk 
være et overgreb på barnet, hvis man med ét hug ødelægger kontakten mellem 
et barn og en forælder, som anklages for at begå vold eller overgreb (uanset om 
anklagen er sand eller falsk). Er anklagen sand skal den fortsatte kontakt selvfølgelig ske i 
beskyttede og overvågede rammer, hvor barnet kan være tryg (overvåget samvær). 
Barnet skal naturligvis ikke lide overlast, men kontakten bør fastholdes, så barnet lærer 
at placere ansvaret hvor det hører til - hos den voksne - frem for selv at påtage sig 
ansvaret for den voksnes handling(er). Hvis ikke barnet forstår, at det ikke er ansvarligt 
for den voksnes handlinger, risikerer man samtidig, at barnet føler sig ansvarlig for de 
konsekvenser, handlingerne efterfølgende får for den anklagede forælder (f.eks. 
fængselsstraf).

Det kan være provokerende at høre, at en voldelig forælder 
eller en forælder, der udøver overgreb, skal have lov til
at fortsætte med at have en relation til barnet, 
men det er vigtigt at holde for øje, at kontakten skal 
være der for barnets skyld - ikke for den voksnes. 
Rent psykologisk set er alternativet, at barnet 
let kommer til at idyllisere den anklagede forælder 
som en person, det gerne vil leve op til. Det er en reel risiko 
på grund af barnets savn efter forælderen. Et savn barnet vil 
have uagtet det hændte. 

På samme måde som barnet har gavn af at bevare kontakten til en forælder, der har 
udøvet vold eller overgreb, skal barnet også have kontakt med enpsykisk belastet forælder. 
Her er det dog vigtigt, at der tales med barnet om de vanskeligheder, forælderen har. 
Taler man ikke med barnet, kan barnet få opfattelsen af, at f.eks. de hallucinationer, som 
forælderen giver udtryk for, er normale (det er vigtigt at barnet ikke får opfattelsen af, at 
det er helt normalt se f.eks. grønne mænd i Føtex).

Samarbejde generelt set
Når det børnepsykologisk set giver mening at fastholde kontakten - omend i beskyttede 
rammer - mellem barnet og en forælder, der udøver vold/overgreb eller har psykiske 
problemer, giver det også mening, at et barn med “almindelige” forældre skal sikres kon-
takten til begge forældre efter et samlivsophør. 

Selv om I ikke er enige i børneopdragelse, rutiner eller andet, så har barnet et behov for 
den anden forælder. I de ekstreme tilfælde kan barnet have behov for støtte i kontakten, 
men det hører til sjældenhederne. Det klare udgangspunkt er, at I som forældre - uanset 
interne stridigheder - bør anerkende barnets behov for den anden forælder og sikre, at 
den kontakten fastholdes. Det betyder ofte at man skal sluge en kamel eller tres. Det er 
svært, men gør det for dit barns skyld.

Man bør altid 
tage udgangspunkt i 

barnets behov - set fra 
et børnepsykologisk 

perspektiv, ikke
et voksent perspektiv.
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Hvorfor kontakt?

Barnet har to forældre, på godt og ondt. Det
er væsentligt for barnets opvækst, at 
det får mulighed for en direkte og nær 
kontakt til begge forældre, dels af hensyn til 
den kærlighed, der er mellem forælder og
barn, og dels fordi forældrerollen indeholder
rigtig meget vigtig information til barnet om
far og mor - og de øvrige roller, hver forælder har: 
mor/far, datter/søn,  søster/bror, veninde/ven,
arbejdstager mv. og lign. Disse roller indeholder værdinormer, som lærer barnet noget 
om, hvordan det skal forholde sig til selv og andre, hvordan holder man et hjem, passer 
et arbejde m.v. 

Når et barn fratages især den etablerede kærlighed i forhold til sit ophav, går også 
en vigtig del af informationen om barnets historie tabt. Hvem er jeg? Hvor kommer 
jeg fra? Hvordan var tiden før mig? Alle disse forhold er uhyre vigtige for barnets 
udvikling. En forælder kan således ikke bare erstattes af en bonusforælder eller an-
dre. En bonusforælder bringer også en historie med sig, men ikke en, der giver 
barnet indsigt i sig selv. Barnets kontakt til begge dets forældre er den absolut 
vigtigste kontakt for dets udvikling. Derfor bør målet altid være at sikre barnets kontakt til 
den forælder, som det ikke bor mest hos - at sikre samvær.

Løsningsmodeller
Den bedste løsning for et barns kontakt til sine forældre, er som udgangspunkt den, 
forældrene selv kan blive enige om - og som de derfor begge bakker op om. Når det er 
sagt, er løsningsmodeller på samværsområdet dog også mangeartede og kan ændre sig 
ud fra en given situation og i takt med barnets udvikling. Det skal I som forældre kunne 
omstille jer til.

Man skal som forælder altid huske at skelne mellem barnets
behov og barnets lyster. Børns behov bør altid dækkes, 

mens børns lyster ikke altid skal tilfredsstilles. Børn 
skal derfor ikke spørges om de bakker op om jeres 
beslutning om samværsordning, de skal kun informeres 
om den. Det er i den forbindelse vigtigt, at I begge bakker 
op om  beslutningen når den er truffet. Netop dette 

punkt kan være frustrerende for nogle forældre, men det 
at kunne samarbejde (dvs. at kunne sætte sig ud over egne 

ønsker og behov) er en væsentlig forældrekompetence. 

De situationer, hvor barnet bliver overinvolveret eller hvor barnet i øvrigt kommer til at 
føle sig i en loyalitetskrise, bør afhjælpes. 

At være barn 
i en opbrudt familie er 

en livsbetingese, som barnet
 skal lære at håndtere. Det er 

ikke automatisk årsagen til alle
de problemer, som barnet
kommer til at stå overfor 

under sin videre 
færd i livet.

Meget få 
børn kan overskue 

konsekvenserne af de 
lyster (versus behov), de 
giver udtryk for omkring 

samværsordninger.
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Særlige situationer
Der kan være situationer, hvor særlige foranstaltninger i forhold til samvær 
anbefales. Et eksempel er sager med anklager om vold eller seksuelle overgreb. Som 
anført ovenfor under “Når forældre anklager”, er det klare udgangspunkt for disse sager, 
at der skal være samvær (omend overvåget samvær) fordi intet samvær vil stride mod bar-
nets bedste. Hvor vanvittigt det end lyder, er det nemlig et psykologisk overgreb på barnet, 
når man med ét hug ødelægger kontakten - og dermed relationen - mellem barnet og en 
forælder. En fortsat kontakt til en forælder, der har begået vold/overgreb, skal selvfølgeligt 
ske i beskyttede og overvågede rammer, hvor barnet kan være tryg - og sikret mod nye 
voldsepisoder eller overgreb. Et overvåget samvær vil således hjælpe barnet videre 
på rette måde bl.a. så det ikke tynges af ansvarsfølelse for både det hændte og de 
efterfølgende konsekvenser for den forælder, der har udøvet vold eller overgreb. 
Overvåget samvær kan dog ikke stå alene. Det er afgørende, at barnet får redskaber til 
at sætte volden/overgrebet i det rette perspektiv, så barnet kan komme videre på den 
bedst mulige vis, og det er afgørende, at der tales med barnet om hændelserne på en 
for barnet hensigtsmæssig måde. Har man som forælder ikke evnen til det, herunder at 
sætte sig ud over sin egen (naturlige) afsky, bør man søge hjælp, så barnet ikke skades 
yderligere.

Hvis samværet helt bortfalder bliver det barnets oplevelse, at dets naturlige behov for 
en relation til samværsforælderener er upassende. Ofte tales der ikke med barnet 
om de konsekvenser, samværsophøret har - både nu og senere. Barnet er således 
overladt til en anklagende forælders udlægning eller ingen information overhovedet. Dette 
er en meget alvorlig situation for barnet, fordi det nu  uden de rette forudsætninger skal 
forholde sig til voksenverdenen i en konfliktsituation. Dermed tvinges barnet ind i 
konflikten og efterlades reelt kun med muligheden for at følge – og idyllisere – den 
ene forælder og fornægte den anden forælder. Der kan i denne situation enten ske 
idylliseringen af den anklagende eller af den anklagede forælder. Ingen af de to 
valgmuligheder er sunde for barnet. Hvis den anklagede idylliseres indebærer det, at 
barnet hverken får sat i det hændte i relief på en måde, så dets fortsatte trivsel sikres, 
eller får placeret ansvaret, hvor det reelt hører til - nemlig hos den voksne. Hvis den 
anklagende idylliseres indebærer det ifølge en række teoretikere, at barnet får 
Stockholmsyndromet (hvor gidsler identificere sig med deres gidseltagere i en grad, hvor 
de kæmper de befriende styrker, der bliver sat ind for at befri dem). Der er altså tale om 
en ren overlevelsesstrategi for barnet, hvor det handler ud fra simple og utilstrækkelige 
værktøjer i ren kamp for overlevelse. Uanset hvad giver det ikke barnet en reel chance

for en fornuftig fremtid.

De samme mekanismer gør sig i øvrigt gældende i de 
situationer, hvor den ene forælder er personligheds-

forstyrret. Derfor er det klare udgangspunkt også her, 
at overvåget samvær er til barnets bedste.
Husk altid, at det skal være legalt at tale om den 

pågældende forælders vanskeligheder. Men det skal
gøres på en måde, så det giver mening for barnet, 

så barnet ikke kommer til at føle sig forkert.

Et barn, der har
kontakt med en voldelig, 
personlighedsforstyrret 

forælder eller lignende, skal 
altid beskyttes både 

fysisk og mentalt.
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Kampen om kontakt
Kampen om barnet kan være vanskelig og opslidende.
Det er da heller ikke usædvanligt at høre forældre
overveje om kampen i virkeligheden ikke skader barnet 
mere end den gavner. Der er da heller ingen tvivl om, 
at en vedvarende konflikt mellem forældre giver barnet 
svære livsvilkår. Det er bestemt ikke til barnets 
bedste, men hvis alternativet er, at barnet mister 
kontakten til én af sine forældre, er alternativet værre. 
Her er der i virkeligheden tale om et valg mellem to 
onder, hvoraf den ene valgmulighed er klart bedre end 
den anden set fra et børnepsykologisk perspektiv. 

Hvis barnet mister relationen til den ene
forælder, så påtvinges det følelser i forhold
til den tilbageblevne forælder, der typisk har
udøvet forældrefremmedgørelse, som barnet
ikke kan bearbejde. Er det tilfældet, står barnet
i en  situation, hvor den tilbageværende forælder
enten ikke forstår eller ikke accepterer barnets 
behov for den anden forælder.  Samtidig skal barnet
gennemgå en sorgproces i forhold til den forælder, 
det mister - måske oven i købet på den betingelser, at 
barnet enten ikke helt kan huske relationen (fordi det har været meget lille, da kontakten 
blev afskåret) eller at barnet tydeligt mærker savnet og ikke forstår den tilbageblevne 
forældres udlægning af relationen. Det er en meget alvorlig og kompliceret proces for et 
barn, da det yderst sjældent vil have den fornødne evne til at bearbejde situationen. Det er 
således på ingen måde hensigtsmæssigt at opgive sin kontakt med barnet, uanset hvor 
meget op ad bakke kampen end måtte føles. 

Husk i øvrigt, at dit barn ikke tænker og handler som voksne. Tillæg det derfor ikke 
voksenmotiver. Børn kan være så pressede af en forælder, at de både siger og handler 
på en måde, som de reelt ikke har lyst til (fordi det som en ren overlevelsesstrategi har 
overtaget den pågældende forælders verdensbillede). Hvor svært det end er, er det altså 
vigtigt at du hænger i og ser ud over dine egne følelser. Dit barn elsker dig og har behov 
for, at du kan tilgodeser dets behov.

Det er aldrig til 
barnets bedste, at en 

forælder opgiver kampen 
for samvær - og dermed 
giver slip på sin relation 

til barnet. 

Vi oplever 
desværre en stigende 

tendens til, at forældres 
samlivsophør ender i et højt 
konfliktniveau, hvor børnene 
kommer i klemme - og enten 
direkte eller indirekte bliver 

bedt om at vælge side. 
Det må ikke ske.
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Vi ønsker dig god vind
Som forælder agerer du ud fra din kærlighed til dit barn, men konflikten til den anden 
forælder kan farve din evne at læse dit barns behov hensigtsmæssigt. Det gælder uanset 
om I er ved at gå fra hinanden, om du er bopælsforælder eller samværsforælder, om du 
er forældrefremmedgører eller forældrefremmedgjort mv. 

For dit barns skyld bør du huske dette:
* et barn bør altid have kontakt til begge sine forældre
* den bedste løsning for et barn er den løsning, som barnets forældre bliver enige om
* et barn bør altid friholdes fra sine forældres konflikter
* både du og din eks elsker jeres barn
* der er hjælp at hente til fastsættelse af samvær, hvis I ender i en konflikt og ikke selv 

kan løse den

Vi håber, at denne e-bog har været med til at lette din hverdag, og at vi har givet dig et 
indblik i og en forståelse for den verden og de spilleregler, som du enten står overfor eller 
kommer til at stå overfor. Vores mål har været, at du føler dig hjulpet. Det håber vi at 
have opnået. 

Vi ønsker dig og din familie alt det bedste.

Fra alle os i Hvert 3. barn 


