
Foreldre gjer bama til 

Foreldre avgj0r om et 
barn blir en kriminell 
eller en god samfunns
borger, viser ny forsk
ning. 
- Forholdet mellom foreldre og barn 
rnA vrere preget av nrerhet og frivillig 
informasjon, sier Folkvard Nrevdal, 
forsker ved Hegskolen i Bergen, i et 
intcrvju pfi. skolens hjemmcsidcT, 
hib.no. 

KRIMINELL: Han har utfert en 
undersekelse der 650 tiendeklassin
ger i Bergeosskoleo har blitt intervju
et om ulike faktorer ved oppveksten 
og hverdagen deres. 

Undersokelsen viser at foreldres 
oppdragerstil kan forklare det mes
te av barns vennevalg, og hvorfor 
noen fAr avvikende normer og blir 
kriminelle. 

- nt er viktig at foreldre hol
der seg oppdaterte pl hva barnll 
deres gjlll" pli fritiden. Men infor
masjon innhentet ved detektlv
virksomhet og forhBr bar negativ 
cffekt, sier forskeren. 

TILH0RIGHET: Undersekelseo 
viser at unge s0ker alternativ tilho
righet der foreldre ikke sorger for 
nodvendige relasjonskvaliteter og 
der familielivet er utrivelig. 

If.eIgeforskeren har en tradisjo-

nelt trodd at familleoppl8sntng, 
og psykologlske prosesser knyt
tet til dette, setter varige spor og 
medfilrer en negativ utvlkling for 
barn. 

- Dette er det nok noe i, men 
forskningen viser nA at det er for
holdet mellom farniliemedlemmene 
i tiden etter familieopp
losningen 80m er avgjo
rende for om utviklin
gen skal bli positiv 
eller negativ. Her kom
mer eneforeldre \ette
fe i ressurskrise og har 
mindre kapasitettil A 
folge opp ungdommen 
enn to-foreldrc, sieT 
Nrevdal. 

mener hun at barn ofte bli r glemt 
og at det A gjenopprette denne tilli
ten ikke kommer gratis. 

TA SEG TID: - Barn trenger en 
annen type kontakt fra 12-Arsalde
ren enn de gjorde i barncskolealder. 
Det krever at voksne opptrer som 

en annen type foreld
re enn tidligere, sier 
Alver. 

Hun mener at for
cldre ikkc m~ stole p~ 
at barn klarer seg selv 
bare fordi de har nAdd 
lenAringsalder. 

, 

'

Bam trenger 
en annen type 

kontaktfra 12-ars-

Barnevernssjefen 
mener at ungdom tren
ger fole at de fAr noe 
ved A ha kontakt med 
foreldre. 

- Foreldre mA mote 
barn a pi[ deres pre
misser Og mllet skal 
ikke vrere A bli en god 
venn, men en god for
elder. Legger man til 

alderen enn de gjor
de i bameskolealder. 

FORELDRE 
FEILER: Svanhild 
Alver, barnevernssjef 
i Bergenhus, forteller 
at forskningsresultate
De viser start samsvar 
med hennes erfaring i 
barnevernstjenesten. 

- VI er stadig i 
kontaktmed famill

SVANHllDAlVER, rettc for gOOe dialoger 
barnevernssjefiBergenhus og har noe a. komme 

er som Sliker lIjelp nAr barna kom
mer i ungdomsalder. Det handler 
gjeme om at kommunikasjonen 
mellom foreldre og barn har gltt 
i 1ls eller bUtt forsemt. At foreld
rene pi et eller annet stadium har 
gjort feU, sler Alver. 

I forbindelse med skilsmisser 

med som forelder vii 
de fleste ungdommer ogsA vrere med 
deg, sier Alver. 

- Ungdom ensker kontakt og 
det er foreldrene sltt ansvar 1 
legge til rette for en sUk relasjon. 
Her gjelder det i lage seg tid, sllr 
hun fast. BIRGmE VAKSDAl 

birgitte.vaksdaJOba.no 
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