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Alle vil børnene det bedste, når sager om forældremyndighed, bopæl og samvær behandles i retten – men 

børnenes perspektiver negligeres. Der er altså ikke overensstemmelse mellem intentionerne og den 

virkelighed, der udspiller sig. I stedet er det de voksnes perspektiver, der får plads. Det skyldes fastlåsninger 

i det familieretlige system, og synet på børn. De voksne omkring børnene, det vil sige familieretten og 

forældrene, lytter ikke til børnene, og derfor får børnenes perspektiver ikke mulighed for at komme frem 

og få indflydelse.  

Men børnene vil gerne høres og have indflydelse på tilrettelæggelsen af deres eget liv efter et 

forældrebrud, og lige netop derfor valgte jeg at fokusere på børnene i min ph.d.-afhandling.  

Det familieretlige område har stor politisk bevågenhed, og emner relateret til det bringes ofte frem i den 

offentlige debat. Det er et område kendetegnet af store følelser og kampe.  Hvert tredje barn i Danmark vil 

i deres barndom opleve, at deres forældre går fra hinanden. Mange forældre finder selv ud af at lave aftaler 

om bopæl, samvær og forældremyndighed, mens andre skal have det familieretlige systems hjælp. Her er 

uenighed og konflikt en grundpræmis, og familierne er i en konfliktfyldt og sårbar situation.  

For at få indsigt i de dynamikker og interaktioner der udspiller sig, har jeg fulgt en række sager. Jeg har læst 

sagernes akter, været med til møderne i retten, til terapeutiske møder, til børnesamtaler og efterfølgende 

har jeg besøgt de to hjem og interviewet børn og forældre. Derudover har jeg lavet workshops med børn og 

gruppeinterviews med dommere, advokater og psykologer. Det har givet adgang til en helt særlig viden, om 

familiernes møde med det familieretlige system – særligt hvordan det stiller børnene.  

Min forskning viser at børns perspektiver har svære kår i retten. Når børn ikke inddrages ligeværdigt med 

voksne, er det en særlig form for diskrimination mod børn, og det er derfor vigtigt at fokusere på, at børn 

bliver inddraget, når der træffes beslutninger om deres liv.  
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Retten sætter rammerne  

Allerede til de første retsmøder jeg deltog i, blev det tydeligt for mig, at der her var noget helt særligt på 

spil. Retten er en særlig arena med et særligt sprog, en særlig praksis og en særlig magtfordeling. For at 

forstå hvordan børnenes perspektiver udgrænses, er det vigtigt at forstå, hvordan en familieretlige sag 

udspiller sig: 

Når en uenighed mellem forældre bringes for retten, skal den skæres til, så den passer ind i rettens system 

og logik. Tvisterne mellem forældrene, der ofte er meget komplekse, skal passes ind i den juridiske ramme. 

Det betyder, at der lægges vægt på nogle bestemte elementer, mens andre forsvinder. Det er rettens 

opgave at oplyse sagen, så der kan træffes en juridisk afgørelse. På vejen mod det leder retten efter den 

mest sande fortælling. I retten kæmper forældrene derfor imod hinanden om at vinde kampen om den 

sande fortælling og retten til børnene. Det betyder, at sagerne kommer til at centrere sig omkring 

forældrene og deres beskyldninger mod hinanden – mens det børnene giver udtryk for, ofte om relationer 

og hverdagsliv, får en mindre central betydning.  

Rammerne i retten sætter altså scenen og indvirker på deltagernes handlemuligheder. Rettens 

institutionaliserede praksis og magtfordeling, strukturerer interaktionen mellem deltagere i familieretlige 

sager, og udstikker nogle positioner, deltagerne kan indtage. Min forskning viser, at det betyder, at der til 

møderne i retten udspiller sig, hvad der kan forstås som et rollespil, hvor forældrene, hjulpet af deres 

advokater, tilrettelægger deres fortælling efter den juridiske ramme og fortolkning. Det betyder, at andre 

aspekter går tabt. Særligt, er jeg kommet frem til, er børnenes perspektiver svære at passe ind i denne 

ramme, og derfor at de har svære kår.  

 

De voksne fylder - selv i min forskning 

En af mine ambitioner med mit forskningsprojekt har været at lade børnenes perspektiver fylde. Alligevel er 

jeg endt med et materiale, hvor de voksne fylder rigtigt meget. Det er jeg, fordi forældre og fagpersoner 

fylder meget i sagerne, mens børnene kun spiller en mindre rolle. Der er mange møder mellem de voksne, 

de voksne får meget taletid, og det er i vid udstrækning, de voksne der definerer, hvad der er relevant at 

bringe på banen og undersøge i sagerne.  

Det betyder, at det bliver vanskeligt at lytte åbent til børnene og lade deres perspektiver fylde. Også selv 

om det egentligt er ambitionen at inddrage børnenes perspektiver. Nogle børn inddrages slet ikke. Det kan 

være fordi, forældrene i løbet af forløbet bliver enige, og de voksne derfor ikke ser grund til at tale med 
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børnene. Det kan også være fordi det, af de voksne, vurderes at børnene ikke vil have godt af det og/eller 

være i stand til det. Det er altså de voksne, der har magten til at bestemme, om børnene skal inddrages.  

Det er også de voksne, der har magten til at bestemme hvilken indflydelse det, børnene giver udtryk for, 

skal have i sagen. De børn, der inddrages direkte, kommer som udgangspunkt til én kort børnesamtale. 

Denne samtale centrerer ofte omkring emner, der allerede er bragt på banen af de voksne. Det kan 

eksempelvis være ved, at børnene positioneres som en art sandhedsvidner, der skal hjælpe de 

fagprofessionelle med at falsificere forældrenes modsatrettede fortællinger. Det kan også være ved, at 

samtalen centreres om at bekræfte de fagprofessionelles fortolkning af sagen. De voksne lytter efter at 

passe det børnene siger ind i det, de allerede ved. Når børnene giver udtryk for noget, der passer ind i de 

voksnes fortolkninger, så anses det for relevant, og barnet som en der skal lyttes til. Når børnene giver 

udtryk for noget, der er sværere at passe ind, så forfølges det ikke og får ikke indvirkning på sagen. 

Børnenes perspektiver bliver således til inden for nogle snævre rammer, der allerede er defineret på 

forhånd, og derved bliver det meget svært for børnene at bringe noget helt nyt og anderledes på banen. 

Det betyder at børnenes perspektiver undermineres af de voksnes.  

 

Børnene vil gerne inddrages  

Allerede tidligt i projektet var der børn der fortalte mig, at de ikke følte sig tilstrækkeligt inddraget, og/eller 

at det de havde givet udtryk for ikke havde fået nogen betydning for udfaldet af sagen. Jeg er kommet frem 

til, at det kan hænge sammen med den måde, retten behandler de familieretlige sager på, herunder 

hvordan der lyttes til børnene i sagerne. Der er nogle strukturer i det familieretlige system, såvel som et syn 

på børn, den gode barndom og det gode forældreskab, som kan komme til at stå i vejen for, at børnenes 

perspektiver får lov til at fylde. I stedet bliver det mere generaliseret viden om børn og barndom, suppleret 

af normer og erfaringer, der kommer til at danne grundlag for de beslutninger, der træffes. Som 

konsekvens heraf oplever børnene sig ikke frie til at udtrykke personlige oplevelser og ønsker, ligesom en 

del børn ikke kan forstå, at der ikke er lyttet mere til deres stemme. Børn har en særlig viden om, hvordan 

det er at være lige præcis dem, og når deres perspektiver udgrænses, tages denne vigtige viden ikke med i 

de beslutninger der træffes. Min forskning ligger således op til en udvikling af praksis, således at vi i højere 

grad kan skabe de rette betingelserne for, at børns perspektiver kan få mulighed for at blive til og få 

betydning. Det gælder ikke kun på det familieretlige felt, men også de mange andre områder, hvor der 

træffes beslutninger om børns liv.  
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Børnesynet må udvikles, så børn ikke diskrimineres 

Synet på børn har over de seneste årtier ændret sig, og vi har bevæget os fra fortrinsvist at se børn som en 

slags objekter, til i langt højere grad at se børn som aktører i deres eget og det fælles liv. I forlængelse af 

denne udvikling er der kommet mere fokus på at inddrage børn, når der skal træffes beslutninger, der har 

betydning for deres liv. I tråd hermed ser vi for tiden et øget politisk fokus på børns rettigheder, Mette 

Frederiksen kalder sig børnenes statsminister og folketinget forhandler i øjeblikket om justeringer i barnets 

lov, hvor et centralt element er styrket indflydelse til børn i udsatte positioner. Også på det familieretlige 

felt er der, gennem flere lovændringer og senest reformen i 2019, kommet større forpligtelse til 

inddragelse af børnenes perspektiver. Min forskning peger dog på, at der i den praksis der udspiller sig i det 

familieretlige system, fortsat er behov for fokus på, hvordan børns rettigheder varetages.  

Med afsæt i begrebet Childism viser min afhandling, at børns perspektiver underordnes de voksnes, og 

dermed at børnene diskrimineres. Childism kan forklares som en slags analogi til andre ismer såsom 

feminisme. Childism-tilgangen argumenterer for, at børn inkluderes ligeværdigt i såvel forskningen som 

samfundet som helhed, samt at de normer og strukturer der forhindrer børns ligeværdighed bør udfordres. 

Min forskning viser, at der sker diskrimination af børn i de familieretlige sager, når børnene og deres 

perspektiver ikke får lige muligheder for at blive til og få betydning.  

Jeg er kommet frem til, at man, ved at lytte mere åbent til børnene og være åben for, at deres perspektiver 

i sig selv er centrale, også når de trækker en anden vej end den de vokse har lagt ud, kan udfordre nogle af 

de normer og strukturer, der er begrænsende for børns position og ligeværdige indflydelse i de 

familieretlige sager. Det ligger i forlængelse af anden forskning, der ligeledes viser at børns position, også 

på andre områder (eksempelvis anbringelse og handikap) er marginaliseret i samfundet. Min forskning 

peger således på et behov for praksisudvikling, men også en udfordring af det generelle syn på børn i 

samfundet, og hvordan dette kan udvikles så børns inkluderes ligeværdigt med andre. 

 


