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Sammendrag av masteroppgaven 

Tittel 

Når omsorgen svikter. En kvalitativ undersøkelse av barnehagens håndtering av saker ved 

mistanke om familievold. 

Bakgrunn 

Forebygging av vold og overgrep mot barn og ungdom har stått på den politiske dagsordenen 

siden 70- tallet i Norge. Familievold er et alvorlig problem for barn. Det anslås at så mange 

som 100 000 barn lever, eller har levd, i familier hvor det forekommer familievold. 

Konsekvensene av at barn er utsatt for familievold er at utviklingen påvirkes negativt på 

mange områder. Dette poengterer dermed at tidlig forebygging og intervensjon er viktig for å 

hindre en skjevutvikling. Barnehagen har ansvar for å forebygge vansker, samt oppdage barn 

med spesielle behov. Gjennom sin daglige og nære kontakt med barn er de ansatte i 

barnehagene i en sentral posisjon i forhold til å kunne observere og motta informasjon om 

barns omsorgs- og livssituasjon. 

Formål og problemstilling 

Formålet med oppgaven er å få økt forståelse og kunnskap for hva barnehagen gjør når de blir 

bekymret for at et barn er utsatt for familievold. Hva var det som utløste mistanke hos 

barnehagepersonal? Hvordan vurderer barnehagen sin rolle og ansvar i slike saker? Hvordan 

oppleves samarbeidet med barneverntjenesten? På bakgrunn av dette lyder min 

problemstilling slik: 

”Hvordan håndterer barnehagen saker ved mistanke om familievold?” 

Metode 

På grunnlag av undersøkelsens problemstilling valgte jeg å benytte kvalitativ tilnærming i 

form av semistrukturert intervju for å samle inn data. Jeg har intervjuet fem informanter fra to 

bydeler i Oslo, hvorav to har stilling som fagleder og tre er pedagogisk ledere i barnehage.  

Under intervjuet benyttet jeg meg av intervjuguide og diktafon.. Utgangspunktet for analysen 

har vært transkriberte data fra intervjuene. Dataanalysen har vært basert på en Grounded 
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Theory tilnærming, fenomenologi og hermeneutikk. Informantenes utsagn har blitt analysert 

og deres beskrivelse av fenomener har blitt sett i lys av tidligere forskning og teori. 

Hovedfunn 

Hvordan barnehagepersonalet håndterte saker ved mistanke om familievold, varierte. 

Ulike faktorer bidro til mistanke. Barnet kunne vise signaler/symptomer som forsinket 

utvikling, manglende sosial kompetanse, problemer i samspill, atferdsvansker i form av 

eksternaliserte vansker som aggresjon og internaliserte vansker i form av tilbaketrukkethet. 

Mens andre barn viste i følge informantene ingen bekymringsfulle signaler i det hele tatt.  

Mistanken oppstod da først når barnet selv fortalte at det ble slått hjemme. Ved mistanke 

drøftet informantene sakene først internt i barnehagen. Det var også vanlig prosedyre å drøfte 

sakene anonymt med barnevernet for å avklare hva man burde gjøre. Derimot var det 

forskjellig framgangsmåter i forhold til å dele sin bekymring med foreldrene Tre av 

informantene konfronterte sine bekymringer med foreldrene, mens to av informantene sendte 

bekymringsmelding til barneverntjenesten uten å si noe om dette til foreldrene. To av 

informantene påpeker at de har et dårlig samarbeid med barnevernstjenesten, mens tre 

informanter har gode erfaringer. Videre påpekes voldsutsatte barnas behov og at barnhagen er 

en viktig instans for disse barna. Informantene belyser imidlertid barnehagens begrensninger 

og etterlyser hjelp fra flere instanser.  

Konklusjoner 

Barn som et utsatt for familievold kan ha et sammensatt og utydelig symptombilde. Det er 

derfor viktig at barnehagepersonell har god kunnskap om barns utvikling og kan skille 

mellom vanlige og uvanlige atferdstrekk. Barnehagen bør ikke bare fokusere på å belyse 

problemer og årsaker til bekymring. Så fort som mulig bør man begynne prosessen med å 

vurdere hva en skal gjøre, og hvilke løsninger en ser på de problemene som avdekkes 

Familievold er en form for alvorlig omsorgsvikt. For at voldsutsatte barn og foreldre skal få et 

helhetlig og godt tilbud er det viktig at barnehagen ser sin rolle i lys av muligheter og 

begrensninger slik at de kan bidra med tiltak innenfor sitt område.  
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Beskytte hvem? 

 

 

Ser du det lille barnet? 

Vil du se? 

Orker du se? 

 

 

Kanskje er det ikke slik du tror. 

Kanskje er det bare fantasi. 

Kanskje går det over snart. 

 

 

Kanskje er det best å overse. 

Kanskje er det best å vente. 

- Best – for hvem? 

 

 

 
 

Fra boken Vet du hva det koster? Av Unni W. Lindberg og Bodil von Schantz 
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Forord 

Denne masteroppgaven er skrevet som en del av masterstudiet i Spesialpedagogikk med 

fordypning i psykososiale lærevansker ved Universitet i Oslo. Det har vært en svært 

erfaringsrik prosess hvor jeg har lært mye, både faglig og personlig.  

 

Det er flere som fortjener en takk for at jeg fikk mulighet til å realisere og ferdigstille min 

masteroppgave. Først og fremst vil jeg takke mine informanter for deres tillit og vilje til å dele 

sine opplevelser med meg. Samtalene med mine informanter har utvidet min kunnskap og 

forståelse for deres verden, og jeg er svært takknemlig for den innsikt de har gitt meg. Videre 

vil jeg takke driftansvarlig for veiledning og opplæring i barne- og ungdomsetaten i den ene 

bydelen for hennes hjelp til å skaffe informanter. 

 

En stor takk til min veileder, Kristin Pedersen, for konstruktiv og motiverende veiledning. Du 

har kommet med mange nyttige innspill og gode samtaler underveis.  

 

Takk til mine medstudenter og spesielt Lena Johnsen Bjerkeengen, for å ha tatt seg tid til å 

lese igjennom min oppgave og gitt meg konstruktiv kritikk og tilbakemelding. 

 

Til slutt vil jeg takke min tålmodige og flotte kjæreste Ronny som har vært svært støttende 

underveis i prosessen, og min gode venninne Mai Liz. Dere har begge vært svært 

forståelsesfulle og har i lang tid måttet finne dere i min manglende tilstedeværelse. Samtidig 

har dere begge fått meg til å smile når jeg trengte det mest. 

 

 

 

TAKK alle sammen!  

 

 

 

Oslo, juni 2010 

 

Linda Næss Bratlie 



   Når omsorgen svikter 
    Linda Næss Bratlie 

 

 ix 
  

Innholdsfortegnelse 

1 Innledning .....................................................................................................................1 

1.1 Bakgrunn og formål ..................................................................................................1 

1.2 Temaets aktualitet ....................................................................................................2 

1.3 Spesialpedagogisk relevans ......................................................................................3 

1.4 Presisering av problemstilling ...................................................................................3 

1.5 Avgrensning av oppgaven og begrepsmessige avklaringer ........................................4 

1.6 Metode .....................................................................................................................6 

1.7 Oppgavens oppbygging og gjennomføring................................................................6 

2 Teoretisk referanseramme, forskning og lovverk. .......................................................8 

2.1 Transaksjonsmodellen ..............................................................................................8 

2.1.1 Risiko- og beskyttelsesfaktorer som ramme for utvikling .................................. 10 

2.2 Voldsbegrepet ........................................................................................................ 14 

2.2.1 Definisjon av vold ........................................................................................... 14 

2.2.2 Familievold ..................................................................................................... 16 

2.2.3 Forekomst av familievold i Norge .................................................................... 17 

2.2.4 Konsekvenser for barnet .................................................................................. 18 

2.3 Barnehagens ansvar og plikter ................................................................................ 21 

2.3.1 Taushets- og opplysningsplikt .......................................................................... 24 

2.3.2 Barneverntjenesten .......................................................................................... 25 

2.3.1 Tverrfaglig samarbeid ..................................................................................... 26 

2.4 Hvordan kan barnehagen identifisere voldsutsatte barn? ......................................... 27 

2.1 Oppsummering av teoretisk referanseramme, forskning og lovverk ........................ 28 

3 Metodisk tilnærming .................................................................................................. 30 

3.1 Valg av forskningsdesign ....................................................................................... 30 

3.1.1 Kvalitativt forskningsintervju........................................................................... 30 

3.2 Vitenskapsteori ....................................................................................................... 31 

3.2.1 Fenomenologi og hermeneutikk ....................................................................... 32 

3.3 Utvalg .................................................................................................................... 33 

3.4 Utforming av intervjuguide .................................................................................... 35 



   Når omsorgen svikter 
    Linda Næss Bratlie 

 

 x 
  

3.4.1 Prøveintervju................................................................................................... 35 

3.5 Gjennomføring av intervjuene ................................................................................ 36 

3.6 Transkripsjon ......................................................................................................... 37 

3.7 Analyse av data ...................................................................................................... 38 

3.8 Kvalitetskrav .......................................................................................................... 39 

3.8.1 Validitet .......................................................................................................... 39 

3.8.2 Reliabilitet ....................................................................................................... 42 

3.9 Etiske hensyn ......................................................................................................... 44 

3.9.1 Krav om informasjon og samtykke ................................................................... 44 

3.9.2 Krav om konfidensialitet .................................................................................. 45 

3.9.3 Krav om respekt for integritet .......................................................................... 45 

3.9.4 Konsekvenser for informanten ......................................................................... 45 

3.9.5 Formidling av forskningsresultater .................................................................. 46 

4 Presentasjon av funn og drøfting av resultater.......................................................... 47 

4.1 Bekymring ............................................................................................................. 47 

4.1.1 Signaler /symptomer som utløste bekymring .................................................... 47 

4.1.2 Drøfting .......................................................................................................... 49 

4.2 Forløp videre fra bekymring ................................................................................... 53 

4.2.1 Fra bekymring til handling .............................................................................. 54 

4.2.2 Drøfting .......................................................................................................... 56 

4.2.3 Når bekymringen ikke fører til melding............................................................ 60 

4.2.4 Drøfting .......................................................................................................... 63 

4.3 Barnehagens rolle ................................................................................................... 67 

4.3.1 Barns behov .................................................................................................... 67 

4.3.2 Drøfting .......................................................................................................... 69 

4.3.3 Behov for flere instanser.................................................................................. 72 

4.3.4 Drøfting .......................................................................................................... 73 

4.1 Samarbeid .............................................................................................................. 74 

4.1.1 Samarbeid med barneverntjenesten ................................................................. 74 



   Når omsorgen svikter 
    Linda Næss Bratlie 

 

 xi 
  

4.1.2 Drøfting .......................................................................................................... 76 

4.1.3 Tverrfaglig samarbeid ..................................................................................... 80 

4.1.4 Drøfting .......................................................................................................... 81 

5 Avslutning ................................................................................................................... 84 

5.1 Sammenfatning av hovedfunn ................................................................................ 84 

5.2 Avsluttende kommentarer og videre anbefalinger ................................................... 86 

Referanseliste ...................................................................................................................... 88 

 

Vedlegg: 
Vedlegg A: Informasjonsskriv til informantene 

Vedlegg B: Samtykkeerklæring 

Vedlegg C: Intervjuguide 

 

 

  



   Når omsorgen svikter 
    Linda Næss Bratlie 

 

 1 
  

1 Innledning 

Denne oppgaven tar for seg familievold og barnehagens håndtering av saker ved mistanke.   

Nedenfor vises det til bakgrunn og formål for oppgaven, temaets aktualitet, problemstilling, 

oppgavens avgrensning og begrepsmessige avklaringer samt undersøkelsens metode. Til slutt 

presenteres en oversikt over den videre oppbygging av oppgaven. 

 

1.1 Bakgrunn og formål 

Min interesse for omsorgsvikt og forebyggende arbeid har vært stor gjennom hele 

utdanningsløpet. Jeg har vært opptatt av hvordan man best mulig kan hjelpe barn som har blitt 

utsatt for omsorgsvikt. Videre har jeg blitt nysgjerrig på hva som gjør at noen barn klarer seg 

bedre enn andre, og hvordan man kan utnytte dette i det forebyggende arbeidet. Det har i den 

siste tiden vært økt fokus på familievold, både gjennom media og i forebyggende kampanjer. 

Dette fattet min interesse og jeg ble videre nysgjerrig på hvordan det påvirker barn å bli utsatt 

for vold i familien. Familievold er ofte en godt bevart hemmelighet, og derfor ønsket jeg 

ytterligere kunnskap om hvordan dette kunne avdekkes. Siden jeg er svært opptatt av 

forebygging, ble det naturlig for meg å rette søkelyset mot barnehagen. Jo tidligere man kan 

sette inn effektive tiltak, jo enklere er det å snu en uheldig utvikling hos barnet. 

Formålet med undersøkelsen har derfor vært å få økt kunnskap og forståelse for hvordan 

barnehagen håndterer saker hvor det er mistanke om familievold, og herunder kunnskap om 

hva som gjorde at barnehagen fattet mistanke. Hvilken symptomforståelse lå til grunn? 

Hvordan vurderer barnehagen sin rolle, samt ansvar, og hvordan oppleves samarbeidet med 

barnevernet?  

Redd Barna (2009) har i disse dager en kampanje som kalles Vennligst Forstyrr! Den går i 

hovedsak ut på at voksne må tørre å melde fra hvis de er bekymret for om et barn er utsatt for 

overgrep. Voksne som ser barna daglig har særlig gode muligheter til å fange opp signaler hos 

barn om at noe er galt. Jeg vil anta at det er behov for mer kunnskap rundt dette temaet, og 

håper at denne undersøkelsen kan komme barnehager til gode og også andre som utøver en 

omsorgsfunksjon i sitt arbeid med barn. Videre håper jeg det kan bidra til refleksjon over egen 

praksis hos informantene i undersøkelsen. 
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1.2 Temaets aktualitet  

Forebygging av vold og overgrep mot barn og ungdom har stått på den politiske dagsordenen 

siden 1970- tallet i Norge. Gjennom De forente nasjoners konvensjon om barns rettigheter er 

Norge forpliktet til å beskytte barn og unge mot vold og overgrep, og følge problemets 

utvikling (Barne- og familiedepartementet [BFD], 2003).  I Norge er barn juridisk beskyttet 

av Barneloven § 30 (1981) som lyder slik:   

Barnet må ikkje bli utsett for vald eller på anna vis bli handsama slik at den fysiske 

eller psykiske helsa blir utsett for skade eller fare. Dette gjeld òg når valden brukast 

som ledd i oppsedinga av barnet. Bruk av vald og skremmande eller plagsam framferd 

eller annan omsynslaus åtferd overfor barnet er forbode. 

Dette er den endrede Barneloven som trådte i kraft 9.april 2010. Endringen medførte en 

tydeliggjøring av at barn ikke skal utsettes for noen typer for vold, heller ikke lette klaps som 

kan skje som et ledd i barneoppdragelsen. Loven presiserer videre at barn ikke skal bli utsatt 

for skremmende, plagsom eller annen hensynsløs opptreden (Barne-likestilings- og 

inkluderingsdepartementet [BLD], 2010). 

En verdensomspennende studie av vold mot barn ble lagt frem i 2006 og konkluderer at vold 

mot barn er et globalt problem, samt at et stort antall barn utsettes for vold i hjemmet. Mye av 

denne volden er fortsatt skjult, hemmeligholdt, underrapportert samt mangelfullt registrert 

(Pinheiro, 2006). 

I 2007 gjorde NOVA en omfangsundersøkelse av familievold og seksuelle overgrep mot barn 

i Norge. Dette er den første norske undersøkelsen av sitt slag. Den dokumenterte at hvert 

fjerde barn i Norge har blitt utsatt for vold fra minst en av foreldrene sine. Åtte prosent av 

barn har blitt utsatt for det som karakteriseres som grov vold. Hvert tiende barn har opplevd at 

en av foreldrene har blitt utsatt for vold av den andre forelderen (Mossige & Stefansen, 2007). 

Svært få av disse overgrepene som dokumenteres gjennom slike studier blir anmeldt eller 

meldt fra til barnevernet (Dyb, 2008). Raundalen (2009) påpeker at det er en klar konklusjon 

fra de undersøkelser som belyser eksponering og alder, at hovedtyngden av både 

barnemishandling og eksponering for partnervold, rammer barn under fem år. Desto tidligere 
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en setter i gang tiltak for å forebygge mot psykososiale belastninger, desto enklere vil det 

kunne være å snu en uheldig utvikling hos barnet.  

Killén (2000) belyser i sin bok ” Barndommen varer i generasjoner” barnehagens viktige 

funksjon som forebyggende instans.  Siden de aller fleste barn i Norge i dag går i barnehage 

(Statistisk Sentralbyrå [SSB], 2009a), medfører dette at barnehagen har en unik rolle til å 

fange opp de barna som blant annet lever under belastende forhold. Dessverre indikerer 

statistikken et annet bilde. I 2008 var det kun ca 3,7 % av alle innmeldte saker til barnevernet 

som ble rapportert fra barnehagene (SSB, 2009c). 

1.3 Spesialpedagogisk relevans 

I spesialpedagogikk er en svært opptatt av hvilke utviklingsmuligheter barnet har samt farene for 

feilutvikling. Disse farene kan oppstå dersom miljøfaktorer ikke bygger opp om barnet positive 

vekst og utvikling (Eck & Rognhaug, 1995). ”Spesialpedagogikkens overordnede mål er å 

fremme gode lærings-, utviklings- og livsvilkår for barn, unge og voksne som av ulike 

grunner møter funksjonshemmende barrierer i sin utvikling, læring og livsutfoldelse.”. 

(Tangen, 2008, s.17). Barn som lever med familievold tar både fysisk og psykisk skade av å 

bli utsatt for vold og dette påvirker deres videre utvikling (Sternberg et al., 1993). Gunnestad 

(2007) påpeker at tradisjonelt har spesialpedagogisk forskning vært opptatt av risikofaktorer 

hos barn og deres nære omgivelser. Hvordan kan man bøte på barns manglende mestring? Det 

er viktig å utfylle denne tilnærmingen med resiliensforskning som tar utgangspunkt i de 

mestrende barna og deres omgivelser, når man skal hjelpe barn.  Det er derfor betydningsfullt 

at pedagoger har bakgrunnskunnskap om omsorgsvikt og resiliensforskning slik at barn som 

er utsatt for et slikt traume kan bli best mulig ivaretatt i barnehage og skole (Dyregrov, 2000; 

Gunnestad, 2007; Killén, 2000). På bakgrunn av dette vurderer jeg det som viktig å belyse 

hvordan barnehagen håndterer saker ved mistanke om familievold. Dette kan gi verdifull 

informasjon og kunnskap i forhold til videre arbeid med tidlig intervensjon og forebygging 

for utsatte barn. 

 

1.4 Presisering av problemstilling 

Mitt generelle forskningsspørsmål er: 

 

  ”Hvordan håndterer barnehagen saker med mistanke om familievold?” 
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For å belyse problemstillingen vil følgende forskningsspørsmål være relevante. Disse er til 

dels overlappende: 

 

- Hvilke signal/symptomforståelse lå til grunn for mistanke om familievold? 

- Hva gjorde barnehagen når de fikk mistanke om familievold? 

- Hvordan er barnehagens samarbeid med barneverntjenesten? 

- Hvilke forhold vanskeliggjør barnehagen i å sende melding til barnevernet? 

- Hvilke tanker har barnehagen om arbeidet barneverntjenesten gjør? 

- Hvordan fungerer det tverrfaglige samarbeidet? 

- Hvilken rolle har barnehagen i å hjelpe disse barna? 

- Hvilke tanker har barnehagen om voldsutsatte barns behov? 

 

1.5 Avgrensning av oppgaven og 

begrepsmessige avklaringer 

Undersøkelsen tar utgangspunkt i fem informanter som har stilling som fagleder eller 

pedagogisk leder i barnehagen. Informantene har ulik grad av erfaring med barn som er utsatt 

for familievold: De har enten opplevd å ha hatt mistanke om familievold eller de har hatt barn 

i barnehagen som de vet med sikkerhet er utsatt for familievold. 

 

Jeg vil videre presentere sentrale begrep i oppgaven som er retningsgivende for oppgavens 

videre avgrensning.  

  

Barnehagen er i lov om barnehager av 17.juni 2005 definert som en godkjent pedagogisk 

tilrettelagt virksomhet for barn under opplæringspliktig alder og skal gi barna gode utviklings- 

og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem (Barnehageloven, 

2005, §1). I denne oppgaven består utvalget av fire kommunale barnehager i to bydeler i Oslo. 

  

Begrepet håndterer refererer til barnehagens handling når de har fått mistanke om familievold. 

 

Vold blir i denne oppgaven definert som: ”Vold er enhver handling rettet mot en annen 

person som gjennom at denne handlingen skader, smerter, skremmer eller krenker, får denne 
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personen til å gjøre noe mot sin vilje eller slutte å gjøre noe den vil” (Isdal, 2000, s, 36). 

Denne definisjonen er vid og omfatter både fysisk og psykisk vold.  

 

Med familievold mener jeg vold mellom nære omsorgspersoner, samt vold direkte mot barn 

som skjer i den private sfære. De nære omsorgspersonene er som regel mor eller far, men 

defineres som den/de som har den daglige omsorgen for barnet. Familievold er en form for 

omsorgssvikt (Killén, 2004). Denne oppgaven tar ikke for seg vold fra barn mot foreldre, eller 

vold mellom søsken. 

 

 Voldsutsatte barn er barn som enten blir direkte utsatt for familievold eller er vitne til vold 

mellom nære omsorgspersoner.  

 

Med barn menes ethvert menneske under 18 år (BFD, 2003). I denne oppgaven vil det 

fokuseres på barn i barnehagealder, 1-6 år.  

 

Mistanke handler om å bekymre seg over at barn er utsatt for familievold. I oppgaven blir 

mistanke og bekymring benyttet om hverandre uten noe spesielt skille mellom disse 

begrepene. 

 

Forebygging er ikke et begrep knyttet direkte til problemstillingen men er likevel et 

overordnet og sentralt begrep som vil være gjennomgående i oppgaven. Det vil i denne 

sammenheng derfor være relevant å belyse hva begrepet innebærer. Forebygging er et positivt 

ladet begrep og handler om å iverksette tiltak som kan medføre at en kommer en uheldig 

utvikling i forkjøpet (Befring, 2004). I spesialpedagogisk sammenheng refererer Befring 

(2004) til begrepene allmenn forebygging som retter seg mot alle, og målspesifikk 

forebygging som fokuserer på risikogrupper eller særlige problemtilstander. Kvello (2008b) 

benytter begrepene universelle, selekterte og indikerte tiltak om forebygging. Universelle 

tiltak retter seg mot hele befolkningen. Selekterte tiltak omfatter tiltak rettet mot identifiserte 

risikogrupper. Målet er å hindre en utvikling av vansker de har risiko for å få. Indikerte tiltak 

rettes mot risikogrupper som har utviklet betydelige vansker, i motsetning til tiltak på 

selektert nivå. Dette kan for eksempel være barn som har vokst opp under omsorgsvikt og 

mishandling. Tiltakene er intensive for å hindre en forverring av tilstanden. De skal helst 

skape en betydelig forbedring. Det er ikke alltid lett å skille mellom tiltakenes ulike nivåer, de 
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vil ofte gli over i hverandre. Utgangspunktet i denne studien er barn som barnehagen allerede 

er bekymret for og det forebyggende arbeidet vil primært handle om selekterte og indikerte 

tiltak. 

 

1.6 Metode 

For å belyse problemstillingen og forskningsspørsmålene valgte jeg å benytte kvalitativ 

tilnærming i form av et semistrukturert intervju. Dette fordi jeg ville undersøke informantenes 

egen opplevelse og erfaringer samt hvilke refleksjoner de har rundt dette. Utvalget bestod som 

tidligere nevnt av fem informanter med stilling som fagleder eller pedagogiske leder i 

barnehage. Intervjuene ble gjennomført hos den enkelte informants arbeidssted. Under 

intervjuet benyttet jeg intervjuguide samt en diktafon.  Informantenes utsagn ble deretter 

transkribert og analysert. I dataanalysen har det vært sentralt å benytte Grounded Theory, 

fenomenologi og hermeneutikk som utgangspunkt for tolkning. 

 

1.7 Oppgavens oppbygging og gjennomføring 

Oppgaven er delt inn i fem hovedkapittel: 

 

Det første kapitlet består av innledning. Her blir bakgrunn for valg av tema og formålet for 

oppgaven utdypet. Problemstillingen presenteres sammen med relevante forskningsspørsmål. 

Videre blir oppgavens avgrensning og begrepsmessige avklaringer utdypet. 

 

I kapittel to presenteres oppgavens teoretiske referanseramme, forskning og lovverk. Her 

belyses transaksjonsmodellen samt risiko- og beskyttelsesfaktorer som ramme for utvikling. 

Deretter vil voldsbegrepet bli presentert med utgangspunkt i aktuell forskning og litteratur. 

Videre vil barnehagens ansvar og plikter fremstilles. Her blir relevant lovverk presentert samt 

barnhagens samarbeid med andre instanser. Deretter vil jeg belyse hvordan barnehagen kan 

identifisere voldsutsatte barn. Til slutt fremlegges en oppsummering av kapittel to.  

 

Metode vil bli belyst i kapittel tre. Her presenteres mine metodiske valg. Deretter vil analyse 

av data bli belyst før jeg videre drøfter undersøkelsens validitet og reliabilitet. Til slutt vil jeg 

presentere hvilke etiske hensyn som har vært viktig å være klar over i undersøkelsen. 
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I kapittel fire fremstilles undersøkelses funn og drøfting av resultater. Relevante funn blir 

først presentert med en oppfølgende drøfting under hvert tema. Aktuelle tema er: bekymring, 

forløp videre fra bekymring, barnehagens rolle samt samarbeid.  

 

Kapittel fem er det siste kapittelet og inneholder en sammenfatning av undersøkelsens 

hovedfunn samt avsluttende kommentarer. 
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2 Teoretisk referanseramme, 

forskning og lovverk. 

Den teoretiske rammen for oppgaven vil bli presentert i dette kapitlet. Teorier prøver å 

forklare og beskrive fenomen og forsøker å være til hjelp for å forstå praktiske sammenhenger 

og situasjoner (Klefbeck & Ogden, 2003). 

Kapitlet innledes med en presentasjon av transaksjonsmodellen. Deretter vil jeg gå nærmere 

inn på teori om risiko- og beskyttelsesfaktorer som er en sentral del av transaksjonsmodellen. 

Voldsbegrepet vil så bli presentert med aktuell forskningslitteratur. Videre vil jeg belyse 

barnehagens ansvar og plikter ved mistanke om familievold, med utgangspunkt i 

Rammeplanen samt gjeldende lovverk.  Deretter presenteres hvordan barnehagen kan 

identifisere voldsutsatte barn.  Til slutt følger en oppsummering av teorikapitlets viktigste 

punkter.  

 

2.1 Transaksjonsmodellen 

Som teoretiske forankring har jeg valgt å ta utgangspunkt i transaksjonsmodellen. Dette blant 

annet fordi denne modellen dominerer i dagens forskning, samt at den har hatt stor betydning 

når det gjelder å forstå og forklare barns uvikling (Kvello, 2008c). Jeg vil videre presentere 

risiko- og beskyttelsesfaktorer for å kunne danne en forståelse for hvilken risiko det innebærer 

å vokse opp med familievold, og hvordan barnehagen kan virke som en beskyttende faktor for 

disse barna. 

 

Barns oppvekst handler om hvordan barn i økende grad føres inn i og blir en aktiv del av sitt 

samfunn og kultur. Sosialiseringsprosessens mål er blant annet å dekke barns grunnleggende 

behov på akseptable og hensiktsmessige måter, kunne utføre bestemte ferdigheter, planlegge 

eget liv, emosjonsregulering, være selvstendig og ha tilhørighet i et sosialt fellesskap (Kvello, 

2007). Barn sosialiseres på flere arenaer, blant annet i; familien, barnehagen, skolen og 

gjennom medier. Alle arenaene vil ha betydning for hvordan barn opplever seg selv, sin 

hverdag og som en del av samfunnet. Familien er barns viktigste primærsosialiseringsinstans, 

men i dagens samfunn har barnehagen tatt over store deler av sosialiseringen som tidigere var 

forbeholdt foreldrene. Selv om barnehagen primært er en sekundærsosialiseringsinstans, kan 

man derfor undre seg om ikke barnehagen også har blitt en primærsosialiseringsinstans. Barn 
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vil også kunne opprette nære relasjoner til de ansatte i barnehagen. Barnehagen tar 

utgangspunkt i et helhestssyn på barn. Barns utvikling blir sett på som et dynamisk og 

komplekst samspill mellom dets fysiske og mentale forutsetninger. Barns samspill med andre 

barn og voksne er av avgjørende betydning for barns utvikling. Det vil derfor si at det er andre 

viktige omsorgspersoner, i tillegg til foreldrene, som er sentrale i barnets liv. 

Barn vil oppleve sin utvikling og sosialisering forskjellig ettersom det er variasjoner i flere 

faktorer som personlighet, familiesituasjon, kjønn og kultur (Larsen, 2006). 

 

Transaksjonsmodellen er ikke én teori, men en samling teorier. Derfor går den under 

samlebetegnelsen teoretiske modeller som er mer omfattende enn enkeltstående teorier. Disse 

teoriene deler de samme sentrale karakteristika (Kvello, 2008c). Transaksjonsmodellen kan 

betraktes som en forlengelse av interaksjonsmodellen, som Urie Bronfenbrenner (1992, ref. i 

Kvello, 2007) banet vei for, men den legger i større grad vekt på individets og miljøets 

kontinuerlige endring. Transaksjonsmodellen representerer en grunnleggende måte å forstå 

barns utvikling på. Barn forstås ikke som en passiv mottaker av påvirkning fra miljøet men 

betraktes å aktivt påvirke sitt eget omsorgsmiljø. Med andre ord er barns utvikling en felles 

konstruksjon av relasjoner mellom miljøet og individet.  Samspill mellom genetiske, 

biologiske og andre sosiale påvirkningsfaktorer er sentralt for det utviklingsmessige resultatet.  

Denne vekselvise påvirkningen kan beskrives som utvekslinger i form av transaksjoner, derav 

modellens navn (Kvello, 2007, 2008c). Barnets egenskaper vil påvirke hvordan foreldre 

oppfører seg i forhold til det – og omvendt. De erfaringer barn tilegner seg i omsorgmiljøet vil 

være med på å påvirke barnets utvikling. En uheldig utvikling hos barn er et resultat av en 

kontinuerlig dysfunksjon i transaksjonen mellom individ og miljø (Kvello, 2007). 

 

Det varierer mellom teoretikere hvor mange dimensjoner som vektlegges når man fremstiller 

transaksjonsmodellen. Kvello (2007) belyser fire hovedmomenter som fremstår i 

transaksjonsmodellen; tidsperspektiv, arv og miljø, delt og – ikke delt miljø samt stress og 

sårbarhet. Tidsperspektivet belyser at individ og miljø konstant er i endring, som gjør at 

relasjoner og situasjoner alltid er i utvikling ved den gjensidige påvirkningstransaksjonen 

(Masten & Reed, 2002, ref. i Kvello, 2007). Arv og miljø blir benyttet om medfødte eller 

konstitusjonelle forhold. Arv kan ikke alene forklare barnets utvikling men må sees i lys av 

miljøets betydning. For eksempel indikerer forskning at utvikling av psykiske lidelser sjelden 

blir utviklet på bakgrunn av genetiske disposisjoner alene, men at uheldige miljøbetingelser 
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ofte må være tilstede (Johnson et al. 2001, ref. i Kvello, 2007). Delt og ikke-delt miljø 

refererer henholdsvis til barns felles erfaringer innad i familien, for eksempel bosted og 

foreldre, mens ikke-delt miljø referer til det søsken ikke har til felles. Dette kan være venner 

og at de går i ulike avdelinger i barnhagen eller skoleklasser. Det ikke delte miljøet antas å 

påvirke barnets personlighetsutvikling i størst grad og gis som en forklaring på hvorfor søsken 

er ulike. Stress og sårbarhet belyser henholdsvis uheldige miljøpåvirkninger mens sårbarhet er 

karakteristika ved individet som øker risikoen for utvikling av psykiske lidelser (Kvello, 

2007).  

 

I dag er det særlig risiko- og beskyttelsesfaktorer som er benyttet for å analysere barns 

oppvekstmiljø og faren for skjevutvikling. Risiko- og beskyttelsesfaktorer er en svært sentral 

del innenfor transaksjonsmodellen (Kvello, 2007). Å bli utsatt for familievold er en 

risikofaktor for barnet (Nordahl, Sørlie, Manger, & Tveit, 2005). Jeg har derfor valgt å videre 

rette fokuset på risiko- og beskyttelsesfaktorer. Jeg ser det som viktig kunnskap for at 

barnehagen kan bidra til å være en beskyttende faktor i utsatte barns liv og dermed redusere 

risikofaktorene. Dette vil nå bli belyst nærmere. 

 

2.1.1 Risiko- og beskyttelsesfaktorer som ramme for utvikling  

Det er viktig at barnehagen kjenner til mulige virkninger av risikofaktorer for å forebygge mot 

en skjevutvikling hos barn. Videre vil det være viktig å finne ut hva som bidrar til at enkelte 

barn har en adaptiv tilpasning til tross for oppvekst i ugunstige betingelser. Dette vil bidra 

med viktig informasjon for å kunne hjelpe andre barn som ikke har en like god tilpasning. I 

denne sammenheng er resiliens og beskyttelsesfaktorer sentralt (Gunnestad, 2007). 

  

Det gir lite kunnskap å liste opp risiko- og beskyttelsesfaktorer, det er mer betydningsfullt å se 

disse i et gjensidig påvirkningsforhold til hverandre (Kvello, 2007). Risikofaktor er en 

samlebetegnelse på faktorer som kan ha en uheldig påvirking. Primært blir en risikofaktor 

brukt som en betegnelse på forutgående betingelser assosiert med en økt sannsynlighet for 

uheldige, skadelige eller uønskede utfall. Beskyttelsesfaktorer refererer til forutgående 

betingelser som er assosiert med en reduksjon av sannsynligheter for uønskede utfall eller 

med en økning av sannsynligheten for et positivt utfall (Kazdin, Kraemer, Kessler, Kupfer, & 

Offord, 1997). Når man forsøker å identifisere beskyttelsesfaktorer, prøver man å forstå 

hvilke mekanismer som gjør at risikofaktorer for enkelte ikke fører til negative 
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utviklingsutfall. Beskyttelsesfaktorer som er med på å forårsake et resilient utfall er en 

moderatorvariabel. Ved å identifisere moderatorvariabler kan man få kunnskap om, for hvem 

og under hvilke betingelser, en variabel beskytter mot et negativt utfall. Intervensjonene må 

forsterke de faktorene som antas å være virksomme i å beskytte mot negativ utvikling 

(Gjelsvik, 2007). Visse beskyttelsesfaktorer er sammenfallende, men det er også klart at hva 

som fungerer beskyttende vil variere ut fra karakteristika ved risikosituasjonen og 

kjennetegnet ved den enkelte person.  

 

 For å forstå barns og unges utvikling må man analysere risiko- og beskyttelsesfaktorer 

(Kvello, 2008c). Det er da vanlig å dele inn i tre hovedområder; (1) barnet, (2) familien, samt 

(3) det øvrige oppvekstmiljøet:  

 

(1) Faktorer hos barnet omfatter både medfødte og tidlig ervervede trekk. Dette kan være 

for tidlig fødsel, et vanskelig temperament og et lavt evnenivå. Videre regner man uttrygg 

tilknytting som en faktor hos barnet, selv om det er et resultat av at omsorgspersonene ikke 

har vært følsomme overfor barnets signaler og reagert på disse. Beskyttende faktorer hos 

barnet omfatter blant annet lett temperament, positivt selvbilde, gode sosiale ferdigheter samt 

en gjennomsnittelig eller høy intelligens.  

 

(2) Foreldre med psykiske lidelser, rusmiddelmisbruk, vold i familien, dysfunksjonell og 

inkonsistent oppdragelse, er eksempler på risikofaktorer i familien. Videre er foreldrekonflikt, 

negativ familiær kommunikasjon, manglende sosiale relasjoner samt lite kjærlighet ovenfor 

barnet andre risikofaktorer. God omsorg fra foreldrene vil ofte være den sterkeste beskyttende 

faktoren for barnets utvikling. Dette innebærer at foreldrene gir en konsistent oppdragelse, 

viser varme og deltar i barnets liv. 

 

(3) Risikofaktorer i det øvrige oppvekstmiljøet er en stor gruppe og omfatter blant annet 

barnehage. En barnehage preget av mye utskiftninger blant de ansatte samt lav voksentetthet, 

og lite varme mellom ansatte og barn er alle faktorer som innebærer en risiko for 

skjevutvikling hos barnet.  Beskyttende faktorer er støttende voksne, positive 

vennskapsrelasjoner til prososiale jevnaldrende og en inkluderende barnehage (Kvello, 2008c; 

Nordahl et al., 2005). 
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Beskyttelsesfaktorer påvirker hverandre ved at de styrker hverandre. Likeså påvirker 

risikofaktorene hverandre som gjør at alvorlighetsgraden blir større og dermed bidrar til en 

forverring av situasjonen. Samspillet mellom beskyttelses- og risikofaktorene gjør at 

alvorlighetsgraden i risikofaktorene kan reduseres hvis beskyttelsesfaktorene er gode og har 

en positiv effekt på risikofaktorene. Dette virker også motsatt. Hvis ikke 

beskyttelsesfaktorene har en beskyttende effekt vil alvorlighetsgraden i risikofaktorene øke 

(Kvello, 2008c; Nordahl et al., 2005). Begrepet risiko indikerer statistisk sannsynlighet for en 

negativ utvikling. Barn som lever med flere risikofaktorer har en økt sannsynlighet for å 

utvikle vansker, men dette er ikke gitt. Faktum er at de fleste barn som vokser opp med 

betydelige risikofaktorer, ikke vil utvikle vanskene de statistisk sett har en økt sannsynlighet 

for å få. Hvordan risikofaktorene gjør seg gjeldende beror på barnets oppfattelse av disse og 

hvilke årsaksforklaringer som blir gitt, altså hvordan barnet attribuerer (Kvello, 2007). Derfor 

er det viktig å vurdere barns egne opplevelser når man skal vurdere hvilke konsekvenser det 

innebærer å utsettes for familievold. Dette aspektet må derfor inkluderes som et avgjørende 

element når en ønsker å forklare konsekvensene av vold (Isdal, 2000). Det er vanskelig å si 

noe om hvordan utviklingen for barn blir på lenger sikt, man kan bare sannsynliggjøre mulige 

utfall men aldri si med sikkerhet. Både miljø og person er i kontinuerlig utvikling som gjør at 

risiko- og beskyttelsesfaktorer kan endres, og dermed også konsekvensene av dem (Kvello, 

2008c).  

 

Summen av en persons beskyttende faktorer kan betegnes som resiliens (Kvello, 2008c). 

Resiliens handler om barns motstandskraft mot å utvikle psykiske problemer. Med dette 

menes at barna har en god psykososial utvikling tross for risikofylte opplevelser. Med andre 

ord handler resiliens om normal fungering under unormale forhold (Borge, 2003). Resiliens 

kan defineres som ”prosesser som gjør at utviklingen når et tilfredsstillende resultat til tross 

for at barnet har hatt erfaring med risikofylte situasjoner som innebærer en relativt stor risiko 

for å utvikle problemer eller avvik (Rutter, 2000, som ref. i Borge, 2003 s 15). Resiliens er 

ikke en fast egenskap hos den enkelte, man kan takle belastninger og vansker på ett punkt i 

livet for senere å reagere negativt på andre stressfaktorer (Rutter, 1987). Via et unikt 

samarbeid mellom barnets individuelle egenskaper og miljøets egenskaper oppnås resiliens. 

Gjennom å studere de barna som lykkes til tross for at de lever med flere risikofaktorer, gir en 

innsikt i resiliens og motstandskraft som gir retningslinjer for mer effektiv hjelp til alle. 

Spesielt til de som ikke utvikler resiliens. Å gjøre alle barn bedre rustet til å møte risiko i 
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livet, at barna skal oppleve følelsesmessig støtte, sosial stabilitet samt god stimulering er en 

viktig målsetning. Det er derfor viktig med nødvendige tiltak for de vanskeligstilte barna 

(Borge, 2003). 

 

Rutter (1987) nevner fire måter beskyttelsesfaktorer kan virke på. Det første er at de kan 

redusere risikofaktorenes gjennomsalgskraft. Dette kan gjøres ved at man hjelper barnet med 

å få en bedre forståelse av hva som skjer. I tillegg kan man forsøke å holde barnet unna 

risikosituasjoner. Det andre er at tiltak kan redusere eller bryte negative kjedereaksjoner. 

Ethvert tiltak kan ha mening og bidra til resiliensutvikling siden risikoforhold ofte er seiglivet 

og varer over tid. Den tredje måten er å etablere og vedlikeholde et positivt selvbilde. Det å 

inneha visse ferdigheter, positive egenskaper samt trygge og harmoniske familieforhold er 

viktig for selvbildet. Til slutt kan forhold som åpner opp for nye muligheter være beskyttende. 

Ved at barnet får hjelp til å utvikle praktiske ferdigheter, for eksempel i fotball, kan dette 

bidra til nye muligheter for vennskap som videre fører inn i en positiv utvikling i forhold til 

skole og senere arbeid.  

 

Tidligere var det en del retrospektive studier som viste at de fleste mistilpassede individer 

kom fra et høyrisikomiljø. Men dette ble motbevist av de prospektive oppvekststudiene av 

sosialt underpriviligerte barn. Her fant man ut at de fleste barna klarte seg bra, og det var 

slettes ikke skjebnebestemt at det går galt med deg om man kommer fra belastende miljøer. 

En av grunnene til dette var at disse barna hadde fått noe av sin styrke gjennom en trygg og 

innlevende nærhet til et annet menneske (Borge, 2003). Dette påpeker også Killén (2004); de 

barna som klarer seg best under vanskelige forhold er barn som har en trygg tilknytning 

utenfor familien (Killén, 2004). Dette er i samsvar med funn gjort i undersøkelser om barn 

som vokser opp i hjem med familievold. Også her er det et nær og varmt forhold til en annen 

voksen, utenfor familien som skjermer barnet mot uheldige påvirkninger (Grynch, Jouriles, 

Swank, McDonald, & Norwood, 2000; Jouriles, Norwood, McDonald, Vincent, & Mahoney, 

1996). Dette er svært viktig funn å ta med seg videre, og det blir viktig å få øye på de 

høyrisikobarna som ikke har noen fortrolige i sitt miljø.  

Barnehagen må være forberedt på å møte barn i ulike krisesituasjoner (Sjøvik, 2007), som 

blant annet barn som vokser opp med familievold.  Barnehagepersonell er pålagt å observere 

og vurdere det enkelte barns trivsel og utvikling fortløpende (Rammeplanen, 2006). Dette 

medfører at barnehagen er i en sentral posisjon til å fange opp signaler fra barn om at det er 
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utsatt for familievold. Barnehagen har videre ansvar for å forebygge vansker samt oppdage 

barn med spesielle behov (Rammeplanen, 2006). Barnehagen er et viktig forsterket 

omsorgsted for barn som vokser opp under belastende hjemmeforhold. Det blir derfor viktig 

at barna får positive relasjoner til voksne som støtter, anerkjenner og gir trygge grenser. På 

denne måten kan barn få en trygg tilknytning utenfor familien. I barnehagen er det store 

muligheter for mestring, gode opplevelser, positiv utvikling, og anledning til å utfolde seg 

med jevnaldrende. Dette bidrar videre til økt selvfølelse, og er virkningsfulle som beskyttende 

faktorer (Drugli, 2008; Gunnestad, 2007). Videre ser man hos de resiliente barna at de har fått 

hjelp til ulike mestringsstrategier og har en opplevelse av kontinuitet og sammenheng i livet  

(Borge, 2003). Relasjonen mellom personal i barnehagen og barnet kan gi barnet en følelse av 

et fast holdepunkt i livet når mye annet er uklart.  

 

Transaksjonsmodellen og teorien om risiko- og beskyttelsesfaktorer utgjør i denne oppgaven 

en forståelse for barnets ramme for utvikling. Kunnskapen man har om risiko- og 

beskyttelsesfaktorer kan være meget nyttig for barnehagen slik at de kan oppdage barn og 

unge som befinner seg i høyrisiko grupper og bidra til at de kan få god hjelp. Dette vil 

betraktelig svekke sannsynligheten for å utvikle vansker (Kvello, 2008c). Det har også vært 

viktig å belyse hvordan barnehagen kan virke som en beskyttende faktor for disse barna. 

Videre vil jeg presentere voldsbegrepet som er relevant i forhold til min problemstilling. 

 

2.2 Voldsbegrepet 

Det er helt avgjørende å kunne gjenkjenne vold, for deretter å kunne gjøre noe med det. Mye 

av volden som skjer i samfunnet og i den private sfære preges av at den fortsetter fordi den 

ikke blir gjenkjent som vold (Isdal, 2000). Jeg vil i dette kapitlet presentere oppgavens 

definisjon av voldsbegrepet. Videre vil de ulike formene for vold bli belyst. Til slutt vil 

relevant forskning bli presentert for å belyse omfanget av familievold i Norge.  

 

2.2.1 Definisjon av vold 

Vold blir i denne oppgave forstått som en funksjonell makthandling. Per Isdal (2000) sin 

definisjon er benyttet for å belyse og konkretisere hva som videre menes med dette; ” Vold er 

enhver handling rettet mot en annen person, som gjennom at denne handlingen skader, 

smerter, skremmer eller krenker, får den personen til å gjøre noe mot sin vilje eller slutte å 
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gjøre noe den vil.” (Isdal, 2000, s. 36). I følge denne definisjonen har voldsbegrepet to 

avgjørende element. For det første har den et mål, et virksomt element: volden påfører skade, 

smerte, frykt eller krenkelse. For det andre har volden et funksjonelt element; volden forsøker 

å styre eller påvirke atferden til menneske og/eller andre mennesker (Isdal, 2000).  For 

ytterligere avgrensning og tydeliggjøring av begrepet vold må man se det i sammenheng med 

tilgrensede og til dels overlappende termer som aggresjon, sinne, mishandling og makt. Vold 

vil kunne inneholde alle disse termene, samtidig som hver enkelt term kan referere til 

handlinger, følelser eller posisjoner (Isdal, 2000).  

  

Vold opptrer i ulike former og kan deles inn i fem grupper: Fysisk vold, psykisk vold, 

seksuell vold, materiell vold og latent vold. Disse gruppene er ikke nødvendigvis isolerte 

grupper, men kan henge sammen. Et barn som utsettes for fysisk overgrep vil ofte allerede 

være utsatt for psykisk overgrep. Forekomsten av én type vold innebærer en betydelig større 

risiko for at det forekommer andre typer vold i familien (English, Marshall, & Stewart, 2003). 

Felles for disse fem gruppene er at voldsoffer blir påvirket av voldsutøver til å gjøre noe mot 

dets vilje eller slutte å gjøre noe den vil. 

 

Gruppene vil nå bli nærmere belyst. 

 

Fysisk vold: Dette er den mest grunnleggende formen for vold. Den rammer vår fysiske 

eksistens i betydning av at offeret kan oppleve redsel for egen ødeleggelse eller død. Fysisk 

vold innbærer bruk av fysisk makt som virker skadende, skremmende og/eller krenkende for 

offeret (Isdal, 2000). 

 

Psykisk vold: Omhandler alle måter å krenke, skremme og skade andre på, men som ikke er 

direkte fysisk i natur. Videre styrer eller dominerer voldsutøveren andre ved hjelp av en 

bakenforliggende makt eller trussel. Dette kan være degraderende og ydmykende atferd som 

utagerende sjalusi, kontroll og isolering. Felles er at handlingene skjer innenfor rammene av 

et nært forhold som medfører avstand og ødelegger kjærlighet (Isdal, 2000). 

 

Seksuell vold: Handlinger som er rettet mot en persons seksualitet som smerter, skremmer, 

skader eller krenker voldsoffer. Dette omfatter alt fra trakassering og krenkelser via press til 
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seksualtitet og opp mot seksuell tortur og brutal voldtekt. Seksuelle overgrep er en form for 

seksuell vold (Isdal, 2000). 

 

Materiell vold: Vold som er rettet mot ting eller gjenstander som virker krenkende eller 

skremmende. Dette kan være for eksempel å slå i stykker datamaskinen eller rive i stykker 

klær slik at andre blir skremt og påvirket av det. Denne formen for vold vil være ytterligere 

skremmende hvis vedkommende tidligere har uttøvd fysisk vold.  Materiell vold oppleves for 

mange som et alternativ til vold (Isdal, 2000). Isdal (2000) påpeker at det er viktig å 

problematisere også denne formen for vold. For barn er all eksplosiv aggresjon traumatisk når 

det er fra voksne. Det å vokse opp i et hjemmemiljø med materiell vold er som å vokse opp i 

et slags minefelt, det kan ”smelle” når som helst.  

 

Latent vold: Vold som virker i kraft av sin mulighet. I nære relasjoner der det tidligere har 

forekommet vold, kan den latente volden utvikle seg til å bli den dominerende voldsformen. 

Frykt for ny vold kan styre alt den voldsutsatte gjør, selv om det ikke foreligger en aktiv 

trussel. Volden er til stede hele tiden i kraft av sin mulighet ved at voldsutsatte har opplevd 

vold tidligere og vet at det kan forekomme igjen (Isdal, 2000).  

 

I neste avsnitt vil jeg gjøre kort gjøre rede for familievold som er et sentralt begrep i min 

problemstilling. 

 

2.2.2 Familievold 

Familievold omfatter vold som inntreffer i familien. Alle i familien blir berørt, enten indirekte 

eller direkte. Man kan se begrepet i vid forstand hvor det inkludere vold mot parter, mot barn, 

mot foreldre, og vold mellom søsken (Löfvenberg & Rahm, 2007). I denne oppgaven velger 

jeg som tidligere nevnt å begrense meg til når en voksen i familien skader en annen i familien, 

enten en annen voksen eller et barn.  

 

Verdens helseorganisasjon konstaterte i 2002, familievold som et globalt helseproblem (Krug, 

Dahlberg, Mercy, Zwi, & Lozano, 2002). Sannsynligheten for å oppleve vold i sitt eget hjem 

av andre i familien, er større enn noe annet sted i samfunnet. Familien er faktisk samfunnets 

mest voldelige sosiale institusjon. Dette er ingen allmenn tanke ettersom de fleste mennesker 

har et ønske om å idealisere familielivet. At en voksen i familien forsettlig og bevisst påfører 
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skade på en de er glad i er kontroversielt. Foreldre skal gi omsorg og beskytte sine barn, 

partnere skal være kjærlig og støttende mot hverandre.  Dette bidrar til at familievold kan 

være vanskelig å oppdage (Barnett, Miller-Perrin, & Perrin, 2005; Gelles, 1997).      

 

Vold mot barn, enten direkte eller indirekte, representerer grunnleggende brudd på barns 

rettigheter.  FNs konvensjon for barns rettigheter slår fast at familiemiljøet barnet vokser opp 

i skal være preget av glede, kjærlighet og forståelse for fullstendig og harmonisk utvikling av 

barnets personlighet (Menneskerettsloven, 1996). Familievold gir større konsekvenser for 

barn sammenlignet med for eksempel å oppleve vold i det offentlige rom, ettersom 

opplevelsen rammer hardere og de negative effektene er mer langvarige (Groves, 2001). 

 

Å være vitne til vold mellom foreldre er en form for psykisk mishandling ettersom det å være 

vitne til vold mellom to så viktige personer for barnet utgjør en risiko for alvorlige 

utvikingsmessige konsekvenser (Onyskiw, 2003). Studier har konkludert med at vold mellom 

foreldre er en risikofaktor for at foreldrene også viser fiendtlighet mot barna. Vold mellom 

partnere er dermed en meget god prediktor for at en eller begge av foreldrene er voldelige 

overfor barna (Smith Slep & O’Leary, 2005).  

 

Jeg skal nå videre presentere relevant forskning for å belyse omfanget av familievold i Norge. 

 

2.2.3 Forekomst av familievold i Norge 

Det er i Norge få omfangsundersøkelser av familievold. Derfor vet vi lite om hvor mange 

barn som er berørt. Å kartlegge omfanget er dessuten svært vanskelig (Stefansen, 2010).  Det 

gir ingen fullstendig oversikt å se i politiets registre, antall henvendelser til krisesentre og 

andre offentlige hjelpeinstitusjoner. Det finnes en del mørketall og ikke alle anmelder eller 

ber om hjelp i slike vanskelige situasjoner. Killén (2004) påpeker at omsorgsvikt kan 

tildekkes av både foreldre og barn. Foreldre erkjenner sjelden at de utsetter sine barn for 

overgrep. Barn kan prøve å tildekke overgrepene fra omverden og seg selv. De kan oppleve at 

de har skyld i omsorgssvikten og er dessuten svært lojale overfor sine foreldre (Killén, 2004). 

Familievold er ingen privatsak selv om det forekommer i den private sfære, men et offentlig 

anliggende (Stefansen, 2010). 
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En landsdekkende studie gjort av NIBR, Norsk institutt for by - og regionforskning (Haaland, 

Clausen, & Schei, 2005) hvor 4600 personer mellom 20 og 54 år deltok, rapporterte hver 

fjerde kvinne å ha vært utsatt for vold og trusler av samboer eller ektemann. 57 % av alle 

voldsutsatte partnere hadde minst ett barn ved siste voldshendelse. Videre kom det frem at i 

underkant av 40 % av disse barna hadde sett og hørt foreldrene bruke vold mot hverandre. 

Basert på disse tallene anslår Norsk institutt for by - og regionforskning (Haaland et al., 2005) 

at rundt 80 000 kvinner i mellom 20-54 år opplever familievold.  I Norge fødes i snitt 1,7 barn 

per kvinne og man kan videre anta at så mange som 100 000 barn lever eller har levd i 

familier hvor det forekommer familievold. 

 

NOVA, Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (Mossige & Stefansen, 

2007) gjennomførte en kvantitativ undersøkelse om omfanget av vold og overgrep i Norge. 

Dette er en selvrapporteringsstudie hvor omlag 7000 avgangselever i 67 videregående skoler 

svarte. 25 % oppga minst et tilfelle av fysisk vold fra en forelder, mens 8 % oppga grov vold 

fra minst èn foreldre. 6 % oppga å være vitne til grov vold mot en av foreldrene.  Videre 

konkluderte undersøkelsen med at det var høyere risiko for å bli utsatt for grov vold fra både 

mor og far hvis man hadde vært vitne til vold mot mor enn blant dem som ikke oppga slike 

erfaringer. Det er viktig å være klar over to forbehold ved disse tallene. For det første husker 

ikke elevene opplevelser fra de fire første barneårene. For det andre er familievold hyppigere i 

de familier hvor barna har droppet ut av videregående skole. Det vil si at disse tallene 

antakeligvis er alt for lave (Mossige & Stefansen, 2007). 

 

I sin ytterste konsekvens fører vold til tap av menneskeliv. De ti siste årene er 33 barn under 

15 år drept eller mishandlet til døde av sine foreldre i Norge. 27 av disse barna er drept av 

sine foreldre, mens seks barn døde av alvorlig mishandling fra foreldrene. Tallene er hentet 

inn fra rettskraftige dommer, tallmateriale fra politiet og statistikk fra Kripos (Vinding & 

Berg,2010). 

 

Det vil videre være viktig å belyse hvilke andre konsekvenser familievold kan ha for barna. 

Dette blir presentert i neste kapitel. 

 

2.2.4 Konsekvenser for barnet 
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Familievold er et alvorlig problem for barn. Det er dokumentert at barn tar både fysisk og 

psykisk skade av å bli utsatt for vold. Forskerne er imidlertid ikke entydige i hvilke 

konsekvenser familievold kan føre til for barnet (Sternberg et al., 1993). Dette henger 

sammen med at dette er en heterogen barnegruppe med stor variasjon i erfaringer, 

livssituasjoner og problemer (Cater, 2010).  Barn påvirkes på alvorlige, komplekse og 

multidimensjonale måter (Sternberg et al., 1993). En betydelig prosent av de barna som er 

utsatt for familievold er også i risikosonene for andre negative handlinger og miljøbetingelser. 

Dette kan ha sammenheng med for eksempel at barnet eksponeres for en rekke traumer og 

andre skadelige oppvekstforhold, som følge av at et dårlig og negativt oppvekstmiljø mangler 

vesentlige beskyttelsesfaktorer (Raundalen, 2008). Dette medfører at det kan være vanskelig å 

fastslå et felles sett av karakteristikker som er klassiske for disse barna (Sternberg et al., 

1993). Torsteinson, Weele, & Stensvåg (2008) sin gjennomgang av forskning viser at barn 

som er vitne til vold og barn som blir utsatt for vold i stor grad har overlappende symptomer 

og skadevirkninger i forhold til utvikling og fungering på kort og lang sikt. 

 

Videre vil jeg i det følgende gjøre rede for et utvalg konsekvenser voldsutsatte barn kan 

oppleve. Dette utvalget er gjort på bakgrunn av ønske om å synliggjøre variasjonen innenfor 

hvilke konsekvenser barn kan utsettes for. Det er viktig å nevne at blant alle de utvalgte 

konsekvensene vil alvorlighetsgraden variere. Det er flere faktorer som influerer dette, blant 

annet barnets personlighet, alder og utviklingsforløp, risiko- og beskyttelsefaktorer samt 

voldens alvorlighetsgrad (Grynch et al., 2000; Osofsky, 2003). Det vil også være avgjørende 

hvordan barnet selv tolker og opplever volden på (Grynch et al., 2000; Isdal, 2000). Det vil 

altså være subjektivt hvilke konsekvenser familievold gir og barn vil dermed kunne reagere 

forskjellig på tilsvarende volds eksponering. Noen barn vil mestre sin tilværelese innenfor 

sine familiekontekster på en overkommelig måte, tross i at omgivelsene tilsier noe annet 

(Borge, 2003; Grynch et al., 2000). Få barn vil derfor utvikle problemer på alle områdene som 

her vil bli beskrevet. Slik jeg ser det er dette viktige aspekt å ha med seg når man jobber med 

barn som har blitt utsatt for familievold.  

Barn som opplever familievold er i risiko for å få problemer i samspill og tilknytning 

(Raundalen, 2008). Tilknytningen til foreldrene danner grunnlaget for at det skal kunne 

utvikles et samspillforhold. Tilknytning er videre en regulering av forholdet mellom barnets 

eksplorering på den ene siden og behovet for trygghet og beskyttelse på den andre siden. 

Barnet vil dermed søke fysisk nærhet til utvalgte voksne. Familievold kan påvirke foreldrenes 



   Når omsorgen svikter 
    Linda Næss Bratlie 

 

 20 
  

emosjonelle tilgjengelighet, sensitivitet og respondering (Osofsky, 2004). Å vokse opp i en 

familie preget av vold kan medføre at barnet får større problemer med å etablere en trygg 

tilknytning til sine foreldre. Hverdagen preges gjerne av uforutsigbarhet og kaos, og dette 

medfører liten stabilitet i foreldrenes tilgjengelighet samt respons overfor barnets signaler. 

Omsorgspersonen er både den barnet skal henvende seg til når det trenger trøst og hjelp, men 

er også samtidig den som skremmer barnet. Dette skaper en uttrygg eller desorganisert 

tilknytning til omsorgspersonene (Hansen & Jacobsen, 2008). Ved desorganisert tilknytning 

oppfatter barn andre mennesker som farlige og skremmende og opplever seg selv som uelsket, 

avvist og ondt. Verden oppleves som uttrygg, og barns selvoppfatning er preget av negative 

indre arbeidsmodeller og selvforakt (Killén, 2004). Videre er det en sterk sammenheng 

mellom emosjonsregulering og trygg tilknytning. Emosjonsregulering er evnen til å overvåke 

og kontrollere emosjonelle erfaringer og emosjonelle uttrykk. Emosjonsregulering starter 

tidlig og er en komplisert og viktig læringsprosess som består i at medfødte emosjonelle 

uttrykk blir håndtert i forskjellige situasjoner langs dimensjonen ubehag-behag. 

Emosjonsreguleringen formateres i samspillet mellom barnet og omsorgspersonene. Hos 

omsorgspersonene er stemmen og ansiktsuttrykk viktige signalformidlere til barnet. Barn som 

er utsatt for familievold blir generelt mer aktivert av negative, ubehagelige emosjoner og viser 

mangelfull inhibisjon. Barn som blir utsatt for familievold blir ofte mer aggressive på grunn 

av at de har blitt eksponert for sterk sinne og aggresjon i hjemmet (Raundalen, 2008).   

 

Atferdsvansker en av de mest velkjente og dokumenterte konsekvensene for barn som vokser 

opp med høyt konfliktnivå i familien (Kvello, 2007). Det anslås at mellom 25-70 % av barn 

som er eksponert for familievold vil utvikle alvorlige atferdsproblemer (MacDonald & 

Jouriles, 1991). Isdal (2002) hevder det er grunnlag for å anta at 40 prosent av alle barn som 

utsettes for vold vil kunne utvikle atferdsproblemer på et klinisk nivå. Familievold oppleves 

gjerne som et traume for barnet. Barn som lever med vold i nære relasjoner lever med 

trusselen om tap av tilknytningsperson. Den mest alvorligste formen for psykiske overgrep et 

barn kan utsettes for er trussel om tap av tilknytningsperson (Bowlby, 1960, som ref. i Killén, 

2004). Videre kan familievold gi konsekvenser i form av blant annet posttraumatisk 

stressyndrom. Barna kan vise mer internaliserte vansker enn andre barn, også innen det 

klinisk definerte sjiktet. De er preget av angst, er ofte triste, bekymret og redde. De fremstår 

som tilbaketrukne og har lav selvtillit. I tillegg er disse barna oftere deprimerte (Dyregrov, 

2000; Torsteinson et al., 2008).  
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I familier hvor vold er dominerende, vil den kognitive uviklingen hos barnet bli svekket 

(Killén, 2004). Flere studier indikerer at barn som lever i voldelige familier oftere viser større 

omfang av kognitive, intellektuelle og akademiske vansker sammenlignet med barn som ikke 

har vært utsatt for familievold (Carrey et al., 1995; Erickson et al., 1989; Friedrich et al., 

1983; Perry et al., 1983, referert i Huth-Bocks, Levendosky, & Semel, 2001; Koenen, Moffitt, 

Caspi, Taylor, & Purcell, 2003). Disse vanskene kommer til uttrykk gjennom barnets flere 

funksjonsområder; oppmerksomhet, hukommelse og språkutvikling. Koenen et al. (2003) 

gjennomførte en studie av fem år gamle tvillinger som var blitt utsatt for familievold hvor 

deres funn viste at de voldsutsatte barna scoret gjennomsnittelig 8 poeng lavere på IQ skalaen 

sammenlignet med barn som ikke hadde opplevde familievold. Dette indikerte at den 

belastningen det medførte å vokse opp i en familie preget av vold, påvirket hjernens utvikling.  

 

Barn som blir utsatt for familievold har større risiko for å bli overgripere og ofre. Det anslås 

opp til tre til fire ganger høyere sannsynlighet for selv å bli voldsutøver når man har blitt 

utsatt for familievold (Sonkin et al., 1985, ref i Isdal, 2000). 

 

For å tidlig intervenere og sette inn forebyggende tiltak i de familiene hvor vold forekommer 

er det viktig at voldsutsatte barn blir oppdaget. Barnehagen arbeider med barn daglig og jeg 

ser det dermed som en sentral og viktig institusjon for å avdekke familievold så tidlig som 

mulig. 

 

2.3 Barnehagens ansvar og plikter 

I dette kapitlet vil jeg presentere hvilket ansvar og plikter barnehagen har, i forhold til 

oppdaging samt ved mistanke om familievold. Jeg ser det som meningsfullt å ta utgangspunkt 

i Rammeplanen (2006) og Barnehageloven (2005) når jeg skal belyse barnehagens ansvar og 

plikter. Rammeplanen (2006) gir retningslinjer for barnehagens innhold, oppgaver og 

verdigrunnlag. Den understreker barnehagens rolle som pedagogisk virksomhet og arena for 

barns oppdragelse, erfaring og læring. Rammeplanen (2006) er en forskrift til Barnehageloven 

(2005) og regulerer barnehagens innhold med hjemmel i Barnehagelovens § 2. Rammeplanen 

(2006) utdyper lovformuleringene om formål, innhold og medvirkning i Barnehageloven. 

 

Barnehageloven § 1 (2005) fastslår at ” barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder 

gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem.” 
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Barnehagen spiller en stor rolle for barns omsorg. Det er foreldrene som har hovedansvaret 

for den daglige omsorgen, men de aller fleste barn tilbringer store deler av dagen sammen 

med andre barn og barnehagens personal. I 2009 var det på landsbasis 88,5 % av alle barn 

mellom ett og fem år som hadde barnehageplass. Ni av ti barnehagebarn hadde heltidsplass, 

som innebærer avtalt oppholdstid på 33 timer eller mer pr uke (SSB, 2009). Dette medfører at 

barnehagen er den instansen hvor man møter barn daglig. Videre har personalet i barnhagen 

vanligvis foreldrekontakt to ganger daglig, ved bringing og henting av barnet. 

 

Med høy barnehagedekning vil de fleste som jobber i barnehagen møte barn som av en eller 

annen grunn vekker bekymring, og personalet har en unik rolle og posisjon til å fange opp de 

barna som lever under belastende forhold. Barnehagen har et stort ansvar i å bidra til at 

problemene blir avdekket så tidlig som mulig. Rammeplanen (2006) nevner ikke direkte 

barnehagepersonalets rolle i forhold til barn som er utsatt for familievold men det står at:  

 

Barnehagen har et særlig ansvar for å forebygge vansker og å oppdage barn med 

særskilte behov. For disse barna kan det være aktuelt å gi et spesielt tilrettelagt tilbud. 

Tilretteleggingen kan gjelde både sosiale, pedagogiske og/eller fysiske forhold i 

barnehagen (s.18). 

 
Dermed påpeker Rammeplanen (2006) at barnehagen skal arbeide forebyggende og oppdage 

barn som har spesielle behov. Barn har krav på at barnehagen tar ansvar og viser handlekraft i 

alle tilfeller hvor de har behov for ekstra hjelp og støtte. 

 

Barnehagen er en viktig forebyggende institusjon. For at den skal virke forebyggende må 

forebygging være et bevisst og prioritert mål. I barnehagen har man en unik mulighet til å 

oppdage og forstå hvordan barn faktisk har det siden barnehagen gir mulighet for å komme 

nær barnet, familien, samt det nære miljøet. Barnehagen vil nødvendigvis ikke virke 

automatisk forebyggende, men ved at de ansatte tar del i og er opptatt av barnets liv både før 

og etter barnehagetid. Dette krever at de ansatte viser individuell omsorg, støtte og nærhet til 

barn og foreldre, og at utvikling av barns selvfølelse og omsorgsevne er et uttrykt mål i 

barnehagen (Sagbakken & Aanderaa, 1993). 

Tidlig hjelp og tiltak kan muligens hindre en mer alvorlig problemutvikling hos en stor andel 

barn, og hvis tiltakene er gode nok vil vanskene forsvinne (Drugli, 2008; Hagtvedt & Horn, 
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2004). Barn som vokser opp i familier preget av vold kan resultere i alvorlige negative 

konsekvenser for barn, både atferdsmessig, kognitivt, sosialt og emosjonelt. (Sternberg et al., 

1993). Barnehagen kan også hjelpe barn gjennom å bidra til at foreldrene får den hjelp de 

trenger. Når foreldre ikke gir barna god nok omsorg, har foreldrene spesielle behov for hjelp. 

Denne hjelpen ligger utenfor barnehagens kompetanseområde. Men barnehagen kan indirekte 

bidra til at foreldrene får den hjelp de trenger ved at barnehagen melder et barn til 

barnevernet. Da vil foreldrenes behov for hjelp komme i fokus (Sjøvik, 2007).  

 

Rammeplanen (2006) fastslår at ”barnehagens omsorgs- og læringsmiljø skal fremme barns 

trivsel, livsglede, mestring og følelse av egenverd.” (s.18). Videre påpekes det at ”barnehagen 

må gi det enkelte barn støtte.” (s.18) og ”trygghet mot fysiske og psykiske 

skadevirkninger.”(s.7).”  På bakgrunn av dette tolkes dette som at barnehagen er pålagt å være 

støttende, samt tilrettelegge, for god utvikling hos barn som er utsatt for familievold. Barn 

som opplever familievold og får mangelfull omsorg fra sine foreldre, må i større grad, få 

dekket sine behov gjennom at andre voksne er villig til å engasjere seg aktivt i dem (Drugli, 

2008). 

 

For barn som er utsatt for omsorgsvikt, herunder familievold, kan barnehagen fungere som en 

frisone og gi en ekstra form for trygghet og stabilitet. Ansatte i barnehagen har gode 

muligheter til å bli godt kjent med barna og samtidig gi de mulighet for å bli trygge på de 

voksne i barnehagen. Barn som er utsatt for familievold trenger ekstra trygghet og ekstra 

tilrettelegging for å få gode erfaringer i barnehagen. Personalet i barnehagen har et spesielt 

ansvar for at barn som opplever omsorgsvikt kan få oppleve trygghet og stabilitet i 

barnehagen (Rammeplanen, 2006).  Det er også viktig å tilrettelegge for gode relasjoner 

mellom barna. Omsorg handler ikke bare om relasjonen mellom personal og barn men også 

om barns omsorg for hverandre. Å lære barn å både gi og ta imot omsorg, er grunnlaget for 

utvikling av sosial kompetanse, som er et sentralt bidrag i et livslangt læringsperspektiv 

(Rammeplanen, 2006).  

 

Bugental og Beauileu (2003, ref. i Kvello, 2007) påpeker at for barn som kommer fra 

ressurssvake hjem og har særskilte behov, er kvaliteten på barnehagen og de ansatte spesielt 

viktig. Hva som er et godt barnehagetilbud for ulike barn er det lite forskning på i Norge, men 

best dokumentert er barnas ferdighetsutvikling. Hos grovt understimulerte barn gir 
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barnehagetilbudet en meget god og rask ferdighetsutvikling. Barn som har, eller står i risiko 

for å få psykiske lidelser, slik som voldsutsatte barn, profitterer ikke kun ved bare å ha en 

plass i barnehagen, de må ha spesielle tiltak for å få en positiv utvikling (Kvello, 2008a). 

Killén (2004) belyser at barnehagen ikke kan påvirke omsorgsituasjonen til barn på noen 

radikal måte. Derfor sees det som ytterst viktig å informere andre aktører om situasjonen til 

barnet når barnehagen er bekymret. Derfor skal jeg ta for meg barnehagens taushetsplikt samt 

opplysningsplikt i neste avsnitt for å belyse hvilket lovverk som gjelder når barnehagen har 

mistanke om familievold.  

 

2.3.1 Taushets- og opplysningsplikt 

Personalet i barnehagen er bundet av taushetsplikten. Dette står i Barnehageloven § 20 (2005) 

og er hjemlet i Forvaltningsloven § 13 (1967) og lyder som følgende ” Enhver som utfører 

tjeneste eller arbeid for et forvaltningsorgan, plikter å hindre at andre får adgang eller 

kjennskap til det han i forbindelse med tjenesten eller arbeidet får vite om noens personlige 

forhold (…).”  

 

Taushetsplikten er en viktig forutsetning for at barnehagen skal bli betrodd opplysninger om 

familieforhold som kan være avgjørende for barnets opphold, trivsel og utvikling i 

barnehagen. Foreldre til det barnet det gjelder, kan oppheve taushetsplikten ved skriftlig 

samtykke, slik at fagpersoner kan drøfte spesielle problemer barnet har seg imellom (Moen & 

Svendsen, 2007).. 

 

Imidlertid er det slik at når det er grunn til å tro at et barn blir mishandlet eller det foreligger 

andre former for alvorlig omsorgssvikt er alle ansatte i barnehager etter Barnehageloven § 22 

(2005) pålagt opplysningsplikt uten hinder av taushetsplikt overfor barnevernet:  

Uten hinder av taushetsplikt skal barnehagepersonalet av eget tiltak gi opplysninger til 

barneverntjenesten, når det er grunn til å tro at et barn blir mishandlet i hjemmet eller 

det foreligger andre former for alvorlig omsorgssvikt, jf. lov om barneverntjenester § 

4-10, § 4-11, § 4-12, eller når et barn har vist vedvarende alvorlige adferdsvansker, jf. 

samme lov § 4-24. Også etter pålegg fra de organer som er ansvarlige for 

gjennomføringen av lov om barneverntjenester, plikter barnehagepersonalet å gi slike 

opplysninger. Opplysninger skal normalt gis av styrer.  
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Barnehagen har dermed meldeplikt til barnevernet i de tilfeller hvor det foreligger mistanke 

om familievold, siden dette kan karakteriseres som mishandling i hjemmet. Dette kan gjelde 

blant annet seksuelle overgrep eller annen fysisk vold av større omfang. Det er imidlertid 

viktig å påpeke at barn også kan være utsatt for alvorlig omsorgssvikt i lovens forstand, i 

tilfeller hvor barnet er vitne til familievold eller at barnet opplever fysisk eller psykisk vold av 

mindre omfang. Hvorvidt mistanke om slike forhold omfattes av opplysningsplikten avhenger 

av en totalvurdering av den skaderisiko barnet utsettes for. Dette gjelder barnets allmenne 

tilstand, voldens karakter, hyppighet og eventuelt andre forhold, som sier noe om hvordan 

barnet har det i hjemmet. Det stilles ikke krav om sikker kunnskap om at barnet er utsatt for 

familievold, mistanken kan bygge på alt fra en uspesifikk følelse om at noe er galt til tydelige 

tegn på at barnet utsettes for vold. Det eneste kravet er at det må foreligge en begrunnet 

bekymring (BLD, 2005). For at barn som lever med familievold samt deres foreldre, skal få 

den hjelp de trenger, er det derfor viktig at barnehagene melder fra til barnevernet ved 

mistanke. 

 

Rammeplanen (2006) påpeker at ”Det er viktig med et godt samarbeid mellom barnevernet 

og barnehagen både der barnehageplass er benyttet som et tiltak etter barnevernloven og i 

andre tilfeller der barnevernet har behov for bistand fra barnehagen i forhold til et konkret 

barn.”(s.54). Gjennom et godt samarbeid har man bedre forutsetninger for at barnet får 

tilstrekkelig hjelp. Jeg skal i neste avsnitt ta for meg barneverntjenesten hovedoppgaver. 

 

2.3.2 Barneverntjenesten 

Barnehagen alene kan ikke oppnå de overordnede målsettingene for arbeidet med barn som er 

utsatt for familievold (BLD, 2005). Når barnehagen er bekymret for barn i forhold til 

familievold, er det barnevernet som blir en nødvendig samarbeidspart. Formålet med 

barneverntjenesten er at de skal sikre at barn og unge får trygge oppvekstvilkår. 

Hovedoppgaven er å gi barn og unge og familier hjelp og støtte i vanskelige situasjoner. 

Barnevernloven §1-1 (1992) påpeker dette: ”å sikre at barn og unge som lever under forhold 

som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid, og å bidra 

til at barn og unge får trygge oppvekstvilkår.” Barneverntjenesten kan gi råd og veiledning og 

iverksette konkrete hjelpe og tvangstiltak. Deres oppgave er å handle på barnas vegne og tre 

inn i foresattes rolle samt yte nødvendig omsorg for barna når de foresatte selv ikke klarer det 

(Kommunenes Sentralforbund [KS], 2008). Prinsippet om tidlig intervenering står sentralt i 
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barnevernets arbeid. Barnevernloven §3-1 (1992) omhandler barneverntjenestens 

forebyggende virksomhet. I § 3-1.2 står det ”barneverntjenesten har spesielt ansvar for å søke 

avdekket omsorgssvikt, adferds-, sosiale og emosjonelle problemer så tidlig at varige 

problemer kan unngås, og sette inn tiltak i forhold til dette”.  For å sikre tidlig intervenering er 

det nødvendig med et godt samarbeid med barnehagen. Barnevernet er avhengig av å få 

informasjon om barn som har det vanskelig, for å kunne hjelpe. Et godt samarbeid kan skape 

forståelse for hverandres arbeid, arbeidssituasjon, fagområde, menneskesyn og holdninger. 

Ytterligere kunnskap blir tilegnet om alternative tilnærminger til problemet, og 

arbeidsoppgavene blir mer fordelt etter hva som er best for barnet (KS, 2008). Det kan videre 

være aktuelt for barnehagen å samarbeide med ytterligere instanser. Dette skal belyses 

nærmere. 

 

2.3.1 Tverrfaglig samarbeid 

For at barna og deres familie skal få tilstrekkelig beskyttelse, helhetlig og koordinert hjelp, er 

det viktig at barnehagen utleverer og innhenter nødvendige opplysninger og etablerer et 

funksjonelt samarbeid, der lovverket åpner for og forholdene ligger til rette for det (BLD, 

2005). Viktigheten av tverrfaglig samarbeid poengteres i Rammeplanen (2006): ”For barn 

som opplever egen barndom vanskelig og konfliktfylt, må barnehagen være sitt ansvar bevisst 

for kompenserende tiltak. Tverrfaglig samarbeid med andre hjelpeinstanser vil være 

viktig.”(s.13). Tverrfaglig samarbeid er når fagfolk fra forskjellige yrkesgrupper og etater 

samarbeider med sikte på å få et koordinert og helhetlig ressursinnsats. I det tverrfaglige 

samarbeidet arbeides det mot et felles definert mål, basert på egen og felles fagkunnskap 

(Nilsen, 2003 ref. i Killén, 2004). Killén (2004) påpeker at behovet for samarbeid øker i takt 

med engasjementet, fra førskolepedagog, barnevernsarbeider, helsesøster og andre fagfolk i 

førstelinjetjenesten, om å forebygge psykososiale vansker overfor grupper med spesielle 

behov.  For å få til et tverrfaglig samarbeid i konkrete saker der barn er utsatt for familievold, 

må det foreligge et lovfestet unntak for taushetsplikten slik at man har adgang til å 

videreformidle ellers taushetsbelagte opplysninger. Adgang til å gi ut ellers taushetsbelagte 

opplysninger er at det foreligger samtykke fra foreldrene eller at opplysningene er 

anonymiserte (BLD, 2005). Dette åpner opp for at man i tverrfaglig samarbeid kan drøfte 

saker anonymt med andre profesjoner uten at taushetsplikten blir utløst. Anonyme drøftinger 

er viktig for å utveksle generelle erfaringer og få hjelp til å avklare en sak. I små kommuner er 

imidlertid ikke anonymisering alltid like lett å få til i praksis (Drugli, 2008). Hvis 
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opplysningene skal brukes til det formål de er gitt eller innhentet for, eller at opplysningene er 

nødvendig for å fremme avgiverorganets oppgaver, kan det gis adgang til opplysninger som er 

taushetsbelagte (BLD, 2005). 

 

2.4 Hvordan kan barnehagen identifisere 

voldsutsatte barn? 

Personalet i barnehagen må være spesielt observante på signaler fra barnet om det ikke har det 

godt. Det er personalets ansvar å sørge for at barna får den hjelpen de trenger. Som regel vil 

barnehagepersonal oppdage at barnet lever i belastende hjemmeforhold, men av og til kan 

barn ha det vanskelig uten at de viser en tilsvarende avvikende atferd i barnehagen (Sjøvik, 

2007). Førskolebarn er små og tilpasningsdyktige, derfor kan symptomene på ugunstige 

omsorgssituasjoner være svake og være vanskelig å identifisere. Det tar tid å bli skadet og 

enda lenger før skadene eller symptomene blir klart synlige for omgivelsene rundt. Jo yngre 

barn er, desto vanskeligere å se indikasjoner på misstilpasning, uheldig utvikling eller dårlig 

omsorgsforhold (Claussen, 2001; Killén, 2004). Dette kan medføre at disse barna ikke får den 

hjelpen de behøver og dermed blir den mest utsatte gruppen (Sjøvik, 2007). 

 

De vanligste synlige tegn hos barn som blir utsatt for fysisk vold er blåmerker og brannsår. 

Blåmerkene kan oppstå etter slag eller klyp og barnet kan også ha merker etter å ha blitt 

kastet. Blåmerkene kan finnes blant annet på kinn etter fingre, på ben og armer etter klyp, 

eller rygg og sete etter slag fra hånd eller gjenstander. Mange av disse skadene kan imidlertid 

se svært like ut som de blåmerkene barn får i lek. Det er derfor viktig å undersøke 

plasseringen av skadene, barnets alder og forklaringen på hvorfor de har oppstått. Sigaretter 

vil ofte være årsaken til brannsår, men de kan også være påført ved bruk av varmeovn eller 

strykejern (Killèn Heap, 1988, Hobbs, Hanks & Wynne, 1999, ref. i Killén, 2004). Andre 

vanlige påførte skader er brudd på armer og ben (Killén, 2004). 

 

Enda vanskeligere kan det være å oppdage psykisk vold og seksuelle overgrep siden dette er 

former for mishandling som sjeldent etterlater noen fysiske tegn på skade.  Dette medfører at 

det er vanskelig å avdekke vold mot barn fordi de flest tilfeller av vold ikke er svært tydelige 

(Gelles, 1997). Stress og angst preger barn som er utsatt for vold. Barna kan ikke unnslippe 

volden, og derfor er de alltid på vakt og får aldri slappet av. Dette påvirker allmenntilstanden 
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til barna ved at de kan få blant annet mageproblemer, hodepine, søvnproblemer (Simonsen & 

Steinsvåg, 2007). Andre signaler barn kan gi er at de virker redd for omsorgspersonen. Barn 

kan virke skvetten i forhold til høye stemmer og brå bevegelser, og de kan ha en utrygg 

tilknytning til omsorgspersonene (Hansen & Jacobsen, 2008). Dette kan være observasjoner 

barnehagen gjør i bringe - hente situasjoner. Voldsutsatte barn kan ha eksternaliserte og 

internaliserte vansker i form av uttalt aggresjon eller tilbaketrukkethet. Per Isdal (2000) 

kommenterer at vold kommer nesten alltid ut et annet sted enn der den kom inn. Dette vil si at 

hos barn som opplever vold og overgrep i sin familie, vil de ofte kunne bli utagerende og 

aggressive i barnehagen. Videre kan barn ha generaliserte sosiale vansker, virke distansert og 

ha uttalte konsentrasjonsvansker. Det er også viktig å være observant hvis barn går tilbake i 

sin utvikling (Torsteinson et al., 2008) eller viser en forsinket utvikling (Hester, Pearson, 

Harwin, & Harwin, 2007).  

 

2.1 Oppsummering av teoretisk referanseramme, 

forskning og lovverk 

I teorikapitlet har transaksjonsmodellen blitt belyst samt risiko- og beskyttelsesfaktorer som 

ramme for utvikling. Videre har voldsbegrepet blitt presentert samt barnehagens ansvar og 

plikter. Dette skal jeg gi en kort oppsummering fra.  

 

Sentralt i transaksjonsmodellen er at individ og miljø sees i et gjensidig påvirkningsforhold, 

hvor individet påvirker miljøet, og miljøet påvirker individet. Dette medfører at de 

erfaringene barnet gjør i sitt omsorgsmiljø vil være med på å påvirke barnets utvikling 

(Kvello, 2007). Barn som er utsatt for familievold lever under belastede forhold og er dermed 

i en risikosituasjon for skjevutvikling, gjennom at de blant annet kan få en utrygg tilknytning 

til sine foreldre (Hansen & Jacobsen, 2008; Sternberg et al., 1993).  Barnehagen er et viktig 

forsterket omsorgsted for barn som ikke får ”god nok” omsorg hjemme, og kan bidra som en 

beskyttende faktor på flere områder. Gjennom sin daglige og nære kontakt med barn er de 

ansatte i barnehagene i en sentral posisjon i forhold til å kunne observere og motta 

informasjon om barns omsorgs- og livssituasjon. Ved at personalet i barnehagen er årvåkne, 

kan de gjennom observasjon og samtale med både barn og foreldre få en del opplysninger om 

hvordan situasjonen er i hjemmet (Claussen, 2001). Barn som er utsatt for familievold kan 

vise både tydelig og utydelige signaler. Noen barn har fysiske tegn som blåmerker på 

kroppen. Barn kan også vise eksternaliserte og internaliserte vansker, være stresset og 
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angstfylte samt ha vondt i magen, søvnproblemer og konsentrasjonsvansker. Barn som er 

utsatt for familievold er ikke en homogen gruppe, men en barnegruppe med stor variasjon i 

erfaringer, livssituasjoner og problemer (Cater, 2010). 

 

 Barnehagen er pålagt gjennom både Rammeplanen (2006) og Barnehageloven (2005) å 

arbeide for at alle barn får gode utviklingsmuligheter. Det er videre viktig å skape gode trygge 

relasjoner mellom barn og voksne i barnehagen. Killén (2004) belyser at det er viktig for 

risikoutsatte barn å ha en trygg tilknytning utenfor familien. Resiliensforskning påpeker dette 

som en særlig viktig faktor hos de barna som hadde en normal fungering tross i at det hadde 

vokst opp med relativt stor risiko for skjevutvikling. Videre er det viktig at barnhagen 

tilrettelegger for gode relasjoner mellom barna på avdelingen, samt er støttende voksne som 

er anerkjennende og gir barna trygge grenser. I barnehagen er det dessuten gode muligheter 

for barnet å oppleve mestring og gode opplevelser. Dette bidrar videre til økt selvfølelse, og 

er virkningsfulle som beskyttende faktorer (Drugli, 2008; Gunnestad, 2007). Når barnehagen 

fatter mistanke om at barnet er utsatt for familievold er det viktig å kontakte barnevernet slik 

at barnet og foreldrene får den hjelp de trenger. Dette er lovpålagt gjennom opplysningsloven 

og er ikke bundet av taushetsplikten når det blant annet er ”grunn til å tro at barnet blir 

mishandlet i hjemmet”(Barnevernloven, 1992,§22).  

 

Det kan videre være viktig at barnehagen er i et tverrfaglig samarbeid med andre aktuelle 

instanser for å bidra til at barnet får helhetlig og koordinert hjelp (Killén, 2004). Dette er også 

påpekt i Rammeplanen (2006). Hvis man ikke har et lovfestet unntak for taushetsplikten kan 

man drøfte saker anonymt med andre i tverrfaglig team for å utveksle generelle erfaringer og 

få hjelp til å avklare en sak (Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet [BLD], 2005). 

  

Jeg skal videre presentere undersøkelsens metodiske framgangsmåte. 
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3 Metodisk tilnærming  

Metode er en systematisk innsamling av data. Metode referer innen vitenskap og forskning til 

å følge en bestemt og fastlagt planmessig vitenskapelig måte å gå frem på. I metoden belyser 

og forklarer man nøyaktig hva man har gjort gjennom prosessen for å nå målet. I tillegg er det 

viktig å gjøre rede for hvilke valg man har foretatt (Kvale, 1997). I dette kapitlet vil jeg gjøre 

rede for det vitenskapsteoretiske utgangspunktet i prosjektet. Mine metodiske valg vil bli 

belyst og begrunnet, samt hvordan viktige kvalitetskrav og etiske betraktninger er ivaretatt.  

3.1 Valg av forskningsdesign 

Innenfor samfunnsvitenskapen er det vanlig å skille mellom to hovedmetoder: kvalitative og 

kvantitative metoder. Hvilken metode man velger, beror på det fenomenet som skal belyses 

eller undersøkes, og perspektivene som vektlegges (Silverman, 2006). Det overordnede 

formålet med denne oppgaven var å få kunnskap om hvordan barnehagen håndterer saker ved 

mistanke om familievold. Ordlyden i undersøkelsens formål og problemstilling var i 

utgangspunktet annerledes men ble forandret på bakgrunn av aktuell litteratur samt 

informantenes uttalelser. Det ble viktig for meg å få best mulig kjennskap til informantenes 

erfaringer, opplevelse og meninger. Mitt fokus blir dermed rettet mot 

”opplevelsesfenomenenes meningsinnhold”. Det ble derfor aktuelt å benytte en kvalitativ 

tilnærming siden dette er karakterisert som en av dens styrker (Befring, 2002; Dalen, 2004; 

Kvale & Brinkman, 2009). Kvalitative metoder handler nettopp om fenomeners karakter eller 

egenskaper. Videre har kvalitative metoder til hensikt å fange opp opplevelse og mening som 

ikke lar seg tallfeste. Dette gjør at denne tilnærmingen gir muligheter for å gå i dybden ved at 

en ser etter mange opplysninger fra noen få undersøkelsesenheter. Sammenlignet med 

kvantitativ metode fokuserer kvalitativ metode i større grad på fremstilling og forståelse.  Den 

kvalitative metoden preges av å være mer ustrukturert og usystematisk enn kvantitative 

metoder. Forskeren tildeles en mer aktiv forskerrolle ved at en bruker seg selv som instrument 

gjennom rolle som aktør eller deltaker (Bjørndal, 2002; Cozby, 2009). 

 

3.1.1 Kvalitativt forskningsintervju  

Av ulike kvalitative metoder falt valget på det kvalitative forskningsintervjuet i form av et 

personlig intervju. Dette fremstår som en godt egnet metode for å få økt forståelse om 

undersøkelsens tema. Formålet med det kvalitative intervjuet forsøker å forstå verden fra 
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informantenes side, få fram betydningen av deres erfaringer og avdekke deres opplevelse av 

verden. Videre ble det benyttet en fenomenologisk tilnærming (Dalen, 2004). For å få frem 

menneskers forestilling av verden er det viktig å lytte fordomsfritt (Kvale, 1997).  Derfor har 

jeg stilt meg åpen for det informantene forteller om sine opplevelser, erfaringer og meninger. 

Dette er grunnleggende i et fenomenologisk perspektiv, hvor man fokuserer på personens 

livsverden. Intervjueren må være åpen for intervjupersonenes erfaringer, fremheve presise 

beskrivelser og søke etter beskrivelsenes sentrale betydninger. Intervjueren må forsøke å se 

bort fra sine forkunnskaper (Dalen, 2004; Kvale, 1997). Intervjuet forsøker å innhente 

nyanserte, åpne beskrivelser av intervjupersonenes livsverden. Dette gir dermed et bilde av en 

mangfoldig og kontroversiell verden. I et kvalitativt forskningsintervju produseres 

kunnskapen i interaksjonen mellom intervjueren og den som blir intervjuet. Det kvalitative 

forskningsintervjuet kan føre til at intervjupersonen får ny innsikt i egen livssituasjon.  

Videre ønsket jeg å ha en viss kontroll over hvilke tema som skulle tas opp i intervjuet. Derfor 

valgte jeg å benytte et semistrukturert intervju. Det kjennetegnes av fastsatte spørsmål som er 

forhåndsoppsatt, men det er rom for spontane endringer i tema, rekkefølge og form på 

spørsmålene underveis (Dalen, 2004). Denne framgangsmåten gir mulighet for fleksibilitet 

ved at man kan følge opp informantenes utsagn, tilføye eller utelate spørsmål underveis, og 

komme med forklaringer ved behov (Dalen, 2004; Kvale & Brinkman, 2009). Dette gir 

dermed et nødvendig system og struktur i materialet, samtidig som det gir rom for å fange opp 

spontane og uventede svar og refleksjoner. Dette gir også gode muligheter for å utnytte 

intervjuers ferdigheter, kunnskaper og intuisjon.  

Begrensninger med et kvalitativt intervju er blant annet at det innsamlede datamaterialet kan 

bli tolket fra forskeren på et annet vis enn det informanten mente. Videre vil opplysningenes 

verdi avhenge av informantenes samarbeidsvilje, og opplysningens validitet vil avhenge av 

informantenes ærlighet. Det kan dessuten være vanskelig å gjøre en replika av kvalitative 

intervjuer, fordi informasjonen informanten deler vil til dels være avhengig av intervjueren, 

og relasjonen til informantene (Dalen, 2004; Langdridge, 2006). Dette blir belyst nærmere i 

kapitlet om kvalitetskrav. 

3.2 Vitenskapsteori 

Vitenskapsteori dreier seg om å reflektere over vitenskapen som fenomen hvor man studerer 

premisser og praksis (Befring, 2002). I dette kapittelet vil jeg gjøre rede for det 
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vitenskapsteoretiske perspektivet som ligger til grunn for kvalitativ forskningstradisjon, og 

som har vært gjenstand for egenrefleksjon i mitt arbeid.  

 

3.2.1 Fenomenologi og hermeneutikk 

Kvalitativ forskningsmetode er forankret i fenomenologisk og hermeneutisk vitenskapsteori 

(Kvale & Brinkman, 2009). Undersøkelsens har tatt utgangspunkt i disse to da jeg ønsket å 

besvare problemstillingen gjennom informantenes opplevelser, tanker, erfaringer og 

refleksjoner omkring familievold. 

 

Fenomenologisk tilnærming har sitt opphav i fenomenologisk filosofi som opprinnelig ble 

utviklet tidlig på 1900-tallet av Edmund Husserl (1859-1938). Fenomenologien er opptatt av 

de ulike aspektene ved den menneskelige livsverden ved at man tar utgangspunkt i personers 

opplevelse av den subjektive verden og ønsker å forstå en dypere mening av personers 

erfaringer. Fokuset i alle fenomenologiske undersøkelser er ”verden slik den framstår” 

(Langdridge, 2006). For å komme frem til forståelse må vi gjennom en beskrivelse og en analyse 

av måten vi konstruerer vår oppfattelse av verden på (Dalen, 2004). Den fenomenologiske 

metoden viser lojalitet overfor fenomenet ved at man uttrykker situasjonen ut fra 

informantenes synsvinkel. Videre blir situasjonen behandlet som et forskningstema og 

gjennom situasjonen søker en noe som gir mening (Langdridge, 2006).  

  

Hermeneutikk betyr fortolkningsteknikk og er læren om fortolkning av tekster. Fortolking av 

mening er i fra et hermeneutisk synspunkt det sentrale, i forbindelse med en spesifisering av 

de formene for mening som søkes, og oppmerksomhet overfor de spørsmålene som stilles til 

en tekst. Hermeneutikk er med andre ord en fortolkende vitenskap hvor man fokuserer på 

betydningen av å se en dypere mening enn det som er åpenbart innlysende (Dalen, 2004; 

Wormnæs, 2009). Det handler derfor om å fortolke enn å være opptatt av å gi en forklaring av 

et materiale. De fenomener som fortolkes er i liten grad av en slik karakter at de lar seg 

forklare objektivt i en slags årsaks- og virkningslinje. I fortolkningsprosessen er betydningen 

av forforståelse er en viktig side. Wormnæs (2009) hevder at all forståelse er bestemt av en 

forforståelse. Dette omfatter mine meninger og oppfatninger til temaet jeg studerer. Gjennom 

studie har jeg tilegnet meg erfaring og kunnskap, både i praksis og gjennom litteratur, som vil 

kunne påvirke min undersøkelse. Det er viktig at jeg i minst mulig grad legger min egen 

forståelseshorisont til grunn i materialet, men at jeg åpner opp for forståelse av informantenes 
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opplevelse og uttalelser. Gjennom å fortolke og forstå verden transformerer vi samtidig de 

inntrykk vi allerede sitter med. Dette kan medføre at jeg under arbeidet med intervjuene 

reviderer min egen forforståelse på bakgrunn av de nye erfaringene jeg har tilegnet meg. Min 

forståelse utvikles hele tiden i samspill mellom de enkelte delene og helheten. Dette kalles 

den hermeneutiske spiral (Dalen, 2004). Denne spiralen kan sees på som uendelig ettersom 

man prinsipielt alltid kan lære noe nytt om temaet (Kruuse, 1999). Spiralen åpner for en 

stadig dypere forståelse av mening. Meningsfortolkningen slutter da man har nådd fram til en 

indre enhet i teksten, som er uten logiske motsigelser (Kvale & Brinkman, 2009). 

. 

3.3 Utvalg 

For å kunne bestemme utvalg valgte jeg å benytte meg av kriterieutvelging. Dette er i følge 

Dalen (2004) en nyttig og enkel måte å bestemme utvalg på. Det gjelder å finne kriterier som 

man mener er sentrale for å belyse problemstillingen og velge ut fra disse kriteriene.  

Hvem har mest innsikt og kan gi den beste informasjonen om temaet? (Dalen, 2004). I dette 

forskningsprosjektet bestod utvalgskriteriene opprinnelig av fem pedagogisk ledere i fem 

forskjellige barnehager. Jeg vurderte fem informanter som representativt for undersøkelsen. 

Færre informanter kan medføre at empirien blir sårbar dersom ikke alle intervjuene blir 

vellykket. På grunn av tidsaspektet vil flere enn fem informanter gi vanskeligheter med å gå i 

dybden på kildematerialet (Johnsen, 2006). 

Videre var et kriterium at de hadde erfaring med barn som var utsatt for familievold. Det var 

imidlertid vanskeligere enn forespeilet å få tak i informanter etter disse gjeldene kravene så 

jeg ble nødt til å utvide utvalgskriteriet til også å gjelde fagledere. Kriteriet om at det skulle 

være en informant per barnehage ble også justert til å gjelde en informant per avdeling. I 

tillegg utvidet jeg erfaringskriteriet til også å gjelde ansatte som hadde hatt mistanke og i den 

anledning hadde kontaktet barnevernet. Stillingen som pedagogisk leder og fagleder medfører 

at de har ansvaret for personalet og det pedagogiske arbeidet på ulikt nivå og det er fagledere 

og pedagogisk ledere som sammen drøfter og henvender seg til barnevernet når de har 

mistanke om familievold. Dermed kunne det forventes at man fant begrunnelser samt 

refleksjoner rundt arbeidet med barn som er utsatt for familievold. Alle informantene har hatt 

praksis i minimum tre år, slik at de har hatt mulighet til å ha gjort seg noen erfaringer samt 

refleksjoner rundt sitt arbeid. Fire av informantene har førskolelærer utdanning som 

hovedutdanning, mens en var ansatt som pedagogisk leder på dispensasjon.  
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Informantene ble plukket ut innenfor Oslo kommune i to forskjellige bydeler slik at 

intervjuene lettere kunne la seg gjøre. Dette medfører blant annet at dette ikke er en 

generaliserbar studie.     

Før jeg startet prosessen med å finne fram til informanter kontaktet jeg Norsk 

samfunnsvitenskapelige datatjeneste (NSD) for å avklare om mitt prosjekt var 

konsesjonspliktig i henhold til personopplysningsloven. Der fikk jeg klarsignal om å starte 

forskningen og at jeg ikke trengte å sende inn melding siden mitt prosjekt ikke falt innenfor 

disse gjeldene reglene.  

For å komme i kontakt med aktuelle informanter kontaktet jeg først driftansvarlig for 

veiledning og opplæring i barne- og ungdomsetaten i den ene bydelen. Hun valgte ut aktuelle 

informanter på bakgrunn av mine kriterier og hvem hun mente var aktuelle. Disse 

informantene arbeider i barnehager i samme bydel. I tillegg kom jeg i kontakt med en 

barnehage, i en annen bydel, gjennom min veileder. Dette kan føre til at utvalget kunne vært 

annerledes hvis jeg selv hadde bestemt utvalget i enda større grad. Det kan også være en 

mulig svakhet at utvelgelsesprosessen har foregått på denne måten. Det kan tenkes at 

informantene følte seg forpliktet til å gi sosialt akseptable svar, enn hvis kontaktetableringen 

hadde skjedd under andre omstendigheter og på andre premisser. Det kan dessuten se ut som 

det er en sammenheng mellom de svarene som kom fram og hvilken bydel informantene 

arbeidet i, for eksempel informantens syn på og samarbeid med barneverntjenesten.  

  

For å oppsummere består dermed mitt utvalg av: 
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Figur 6.2 mitt endelige utvalg informanter 

 

3.4 Utforming av intervjuguide 

Som tidligere nevnt valgte jeg å benytte et semistrukturert intervju. Intervjuguiden ble først 

delt inn i ulike temaer og deretter utarbeidet jeg spørsmål ut i fra tema og i forhold til mine 

forskningsspørsmål. Spørsmålene ble videre formulert på bakgrunn av et ønske om at 

intervjuguiden skulle bestå av veiledende spørsmål knyttet til problemstillingen samtidig som 

jeg ønsket åpninger for oppfølgingsspørsmål. Videre la jeg vekt på å formulere spørsmålene i 

et dagligdags språk, fri for akademisk ord og uttrykk. Guiden ble utformet med noen 

ukompliserte spørsmål om informantenes bakgrunn i starten. Dette for å få litt kunnskap om 

informanten samt for å få et mest mulig avslappet forhold i intervjusituasjonen. Dette påpeker 

Johnsen (2006) som viktig, og når forskeren har fått god kontakt med informanten, kan man 

videre i intervjuprosessen komme inn på de mer nære og følelsesladde spørsmålene.  

 

3.4.1 Prøveintervju 

Jeg ønsket å gjennomføre et prøveintervju for å se om spørsmålene var relevante og ble 

oppfattet slik jeg hadde ment. Det ble også relevant å se om spørsmålenes rekkefølge i 

intervjuet var gunstig. Videre ble det viktig å se hvor lang tid jeg brukte på intervjuet, samt å 
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prøve meg i rolle som intervjuer. Dalen (2004) påpeker at ved kvalitative intervjustudier må 

det alltid gjennomføres et eller flere prøveintervju med så tilnærmet like informanter som 

mulig. Derfor valgte jeg å ha et prøveintervju med en pedagogisk leder. Jeg hadde også et 

prøveintervju med min samboer for å bli tryggere i intervju rollen og øve meg på spørsmålene 

jeg skulle stille. Dette bidro til at jeg i større grad kunne konsentrere meg om selve samtalen i 

intervjusituasjonen. Intervjuguiden ble justert i etterkant av prøveintervjuene. 

 

3.5 Gjennomføring av intervjuene 

Etter at informantene hadde samtykket til å være informanter fikk jeg telefonnummeret til de 

aktuelle barnehagene for å avtale tid og sted. Her forklarte jeg igjen tema og bakgrunn for 

oppgaven.  

 

Alle intervjuene ble gjennomført i de aktuelle barnehagene, i informantenes arbeidstid. Først 

gikk jeg igjennom informasjonen de hadde fått i forkant, som bestod av informasjonsskriv og 

samtykkeerklæring, for å sikre at de hadde forstått det de skulle være med på. Temaet og 

motivet for intervjuet ble beskrevet, anonymitets sikring av informantene og deres 

arbeidsplass, bruk av diktafon, og retten til å trekke seg når som helst underveis i intervjuet. 

Deretter innhentet jeg underskrevet samtykkeerklæring. Jeg la vekt på at det var ønskelig at 

informantene tok utgangspunkt i konkrete situasjoner når de skulle fortelle om sine 

opplevelser og erfaringer. Diktafon ble benyttet under hele intervjuet. Det virket som 

informantene var fortrolig med dette. Diktafonen gjorde at jeg i større grad kunne konsentrere 

meg om selve samtalen. Jeg la bevisst vekt på å lytte til informantene og avbrøt aldri 

informantene i det de hadde å fortelle. Min opplevelse er at alt de forteller gir meg noe, selv 

om det ikke er et direkte svar på det jeg spør om. Det forteller meg dessuten hvordan 

informantene oppfattet spørsmålene og hva som var viktig for dem å få frem. Dette er en 

verdifull tilleggsinformasjon som er nyttig når jeg i etterkant vurderer samtalene. 

Hovedfokuset mitt var å skape en felles ramme hvor informantene kunne uttrykke sin 

forståelse av fenomener med egne ord. Dette samsvarer med intensjonen bak valget av 

fenomenologisk og hermeneutisk tilnærmingsmåte. For å bearbeide egne refleksjoner førte 

jeg feltnotater under intervjuet. 

 

Spørsmålene ble i hovedsak framlagt etter intervjuguiden, men for å beholde en naturlig flyt i 

samtalen ble noen spørsmål droppet dersom informanten allerede hadde snakket om dette.  



   Når omsorgen svikter 
    Linda Næss Bratlie 

 

 37 
  

Det ble benyttet oppfølgingsspørsmål utover dem som var angitt i intervjuguiden når jeg 

ønsket å ta tak i uklarheter eller ønsket nærmere utdyping av et tema. Aktuelle 

oppfølgingsspørsmål kunne blant annet være; hvordan ble foreldrekontakten etter at dere 

hadde sendt en bekymringsmelding.? 

Alle intervjuene ble avsluttet med spørsmål om det var noe mer informantene ville ta opp 

eller spørre om. Intervjuene varte gjennomsnittelig i en time. Informantene opplevdes 

underveis i intervjuet som personer med god refleksjonsevne, og viste evne til selvkritikk. 

 

3.6 Transkripsjon 

Transkribering innebærer overføring av den muntlige talen som ble fanget på bånd til skrift 

(Kvale & Brinkman, 2009). Transkripsjon av intervjuene er et av de første stegene i 

analyseprosessen. Dette fordi et av de første elementene i enhver kvalitativ analyse er å bli 

kjent med dataene (Langdridge, 2006). Intervjuene ble transkribert fra diktafonen til skrevet 

tekst i Microsoft Word. Dette var en prosess som var svært tidkrevende og varte i litt over en 

uke etter intervjuene var ferdig. Lydkvaliteten på opptakene var gode, og jeg unngikk dermed 

vesentlige uklarheter under transkriberingsprosessen. 

 

Intervjuene ble ordrett transkribert, både for å få en helhetlig oversikt over materialet men 

også for å avspeile interaksjonen mellom meg og informanten. Tenkepauser og formuleringer 

av typen: hmm.., ehhh.., grammatiske feil samt feil uttale, ble sett på som meningsfullt å ta 

med i den transkriberte teksten. Dette også for å kunne vurdere om enkelte spørsmål var 

vanskelige eller for sensitive for informanten å besvare. Informantenes ulike dialekter ble 

overført til bokmål. Dette er også et ledd i å sikre informantenes anonymitet, da ulike 

dialekter kan være med på å avsløre informantens identitet. Jeg transkriberte også hva jeg sa i 

intervjuet, dette fordi det er like viktig hva intervjueren sier som hva informanten sier. I 

kvalitativ intervju er konteksten svært viktig og derfor er det også viktig å ha med hva 

intervjueren sier (Langdridge, 2006). Intervjuene ble lyttet til flere ganger for å forsikre at 

transkriberingen var nøyaktig, slik at det transkriberte materialet var i tråd med de verbale 

fortellingene (Dalen, 2004). 

 

I analysen av materialet benyttet jeg den opprinnelige transkriberte teksten, men valgte i 

oppgaven å benytte redigerte sitat. De ble omgjort til en korrekt skriftlig form for å gjøre 
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uttalelsene mer lettleste (Kvale, 1997). Dette ble likevel en forsiktig og nøyaktig prosess hvor 

jeg var påpasselig med å ikke forandre på meningsinnholdet, bare på presentasjonen av 

uttalelsene. Kvale & Brinkman (2009) fremhever dessuten at publisering av 

usammenhengende og repetive, ordrette transkripsjoner kan i verste fall medføre en uetisk 

stigmatisering av personer. Videre forsøkte jeg med utgangspunkt i fenomenologisk og 

hermeneutisk tilnærming å få frem gode tilstandsbilder og forståelsesmodeller.  

 

3.7 Analyse av data 

Selve analyseprosessen begynner allerede under intervjuet, og deretter er transkripsjonen en 

viktig prosess i analyse av data (Kvale & Brinkman, 2009; Langdridge, 2006).  Det finnes 

flere metoder for å analysere kvalitative data, det som er felles er at det ikke finnes noen 

magisk vei fram til intervjuenes betydning (Kvale, 1997). 

 

Min analyse består både av teoridrevet og datadrevet analyse. Grounded Theory (Strauss & 

Corbin, 1990) har vært aktuell å benytte når jeg skal analysere fenomener som er studert med 

en fenomenologisk tilnærming (Postholm, 2005). Den tar utgangspunkt i det empiriske 

datamaterialet, egne oppfatninger og perspektiver som til sammen danner utgangspunktet for 

analysene. Analysen er dynamisk ved at man er spesielt opptatt av handlinger og mening. 

(Langdridge, 2006). Gjennom dataanalysen forsøker man å utvikle en teoretisk tolkning av 

det som høres og ses (Strauss & Corbin, 1990). Dette gjør at Grounded Theory skiller ser ut 

fra andre kvalitative analyser ved at den legger vekt på utvikling av teorier basert på 

empiriske funn (Langdridge, 2006). Teorien som utvikles og benyttes skal være utledet av det 

innsamlede intervjumaterialet. Imidlertid er det mange som benytter Grounded Theory på det 

beskrivende nivået uten å utvikle spesielt mye teori (Langdridge, 2006). Etter å ha samlet 

data, som inneholder mine transkriberte lydopptak og loggførte refleksjoner startet jeg med 

systematisk koding av dataene. 

 

I Grounded Theory finnes tre nivåer i kodingsprosessen. Jeg har benyttet meg av to; 1) åpen 

koding hvor jeg leter etter og setter navn på foreløpige kategorier. 2) aksial koding hvor jeg 

analyserer og modifiserer disse kategoriene (Strauss & Corbin, 1990). Selektiv koding har 

ikke blitt benyttet da hensikten min ikke var å formulere ny teori. Jeg tok utgangspunkt i den 

tematiske inndelingen fra intervjuguiden for å danne kategorier, og disse kategoriene har blitt 

benyttet: Bekymring, meldeplikt, unnlat å sende melding, barnehagens rolle, barns behov, 
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barnevern og tverrfaglig samarbeid.  Kategoriene kan beskrive blant annet hvordan enkelte 

temaer er blitt utviklet og videre hvordan disse temaene er integrert i analysen. Kategoriene 

kan også forsterke eller underbygge konklusjoner som blir gjort ved studiet. For å 

systematisere dataene og fokusere funn har dataprogrammet Nvivo blitt benyttet som et 

hjelpemiddel for dataanalysen. Analysearbeidet bestod videre i å hente ut svar, uttalelser og 

perspektiver jeg så som meningsfulle og hadde betydning for å besvare problemstilling. 

 

3.8 Kvalitetskrav 

For at forskningsarbeidet skal være troverdig er det viktig at visse kriterier er oppfylt. Innen 

kvalitativ forskning ligger gyldigheten og troverdigheten til funn og konklusjoner gjennom 

hele forskningsprosessen For å kunne avgjøre om funnene våre har noen verdi eller ikke, er to 

begreper sentrale, validitet og reliabilitet (Langdridge, 2006). Disse begrepene vil videre i 

dette kapitlet bli belyst samt knyttet opp til mitt prosjekt for å drøfte om forskningsstudiet er 

troverdig og holdbar i henhold til krav i kvalitativ forskningsmetode. 

  

3.8.1 Validitet 

Validitet handler om hvorvidt en undersøker det som er ment for å studere.  Hvordan kan man 

best mulig fremskaffe pålitelig og gyldig kunnskap om temaet gjennom de intervjupersonenes 

ulike synspunkter? Valideringen avhenger av kvaliteten på undersøkelsen. Funnene må 

kontinuerlig sjekkes, utspørres og tolkes teoretisk. Kunnskapen blir forsterket ved at den blir 

mer gyldig eller troverdig ettersom jo sterkere falsifiseringsbestrebelser uttalelsen har 

overlevd. Å validere er dermed at forskeren må ha et kritisk syn på sine tolkninger (Kvale & 

Brinkman, 2009; Langdridge, 2006). Forskeren må uttrykket sitt perspektiv på emnet som 

studeres og hva slags kontroll som uttøves for å motvirke en selektiv forståelse og skjev 

tolkning. Å validere er å kontrollere (Kvale & Brinkman, 2009). Validering hører ikke til en 

spesiell undersøkelsesfase men har gjennomsyret hele forskningsprosessen ved en 

kontinuerlig prosessvalidering (Kvale & Brinkman, 2009). I min oppgave har jeg derfor 

vurdert hvert steg i arbeidsprosessen opp mot spørsmålet om i hvilken grad jeg har undersøkt 

det jeg mente å studere. Validitet referer til hvor gyldig mine funn er. Jeg vil videre ta 

utgangspunkt i Dalen (2004) sine validitets aspekter som omfatter viktigheten av: (1) 

forskerrollen, (2) forskningsopplegget (3) datamaterialet, og (4) tolkning og analytiske 

tilnærminger. 
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(1) Forskerrollen: Det er viktig at forskeren tydeliggjør sin egen rolle og sin tilknytning til 

fenomenet som studeres. Dette er et viktig ledd i valideringsprosessen for å avklare hvordan disse 

forholdene kan ha påvirket undersøkelsen. Dette betyr at forskeren blant annet må gjør rede for 

sin tilknytning til fenomenet samt sin teoretiske forankring. Gjennom dette blir forskerens 

forforståelse belyst. Et sterkt personlig engasjement kan påvirke forskerens objektive tolkning av 

datamaterialet dersom dette momentet ikke er bevisstgjort, derfor er det viktig at forskeren 

beskriver tilknytningen til fenomenet som undersøkes (Dalen, 2004). I dette prosjektet har jeg en 

form for innsikt gjennom å ha studert aktuell litteratur og forskningsdokumenter, samt deltatt på 

seminar om familievold. Videre har jeg ingen praktisk innsikt i barnehagens arbeid, men hadde en 

antakelse om at det kunne være behov for mer kunnskap i barnehagene rundt dette temaet. Jeg 

vil dermed anse min tilknytning til fenomenet som relativ sparsom som medføre at min 

forskerrolle har relativt liten innvirkning på undersøkelsen. Informantene fikk kjennskap til 

min tilknytning til temaet ved at jeg informerte om bakgrunn og formålet med undersøkelsen både 

i eget informasjonsskriv, telefonsamtale og som en introduksjon før hvert intervju. Dalen (2004) 

fremhever at det i tillegg er en metodisk forutsetning at det skapes intersubjektivitet mellom 

intervjuer og informant. Dette gjør at opplevelser og situasjonstolkninger blir felles mellom 

dem. Jeg har lagt vekt på at uttalelsene bør komme så nær som informanten som mulig og 

viste lydhørhet for det de hadde å fortelle. Jeg avbrøt aldri det de sa, og ga de tenkepauser når 

informantene trengte det. Jeg noterte av og til underveis, men forsøkte hele tiden å rette hele 

min oppmerksomhet mot informanten. 

 

(2) Forskningsopplegget: Dette omfatter validitet i utvalget og i den metodiske 

framgangsmåten.  I kvalitative studier benyttes ofte små, hensiktsmessige utvalg som er nært 

knyttet opp mot den aktuelle studien (Dalen, 2004). Mitt utvalg er gjort med bakgrunn i 

undersøkelsens formål og problemstilling. Utvalget er etter min mening såpass bredt som jeg 

følte var mulig med tanke på oppgavens rammer. For å kunne gå i dybden av datamaterialet 

ble fem informanter valgt som hensiktsmessig. Hvorvidt resultatene i undersøkelsen kan 

gjelde for andre enn de som deltar i undersøkelsen handler om generalisering. Man kan dele 

generalisering inn i ytterligere to begreper; indre og ytre generalisering. Indre generalisering 

handler om hvorvidt funn og konklusjoner kan si noe om gruppen eller institusjonen som har 

blitt studert, mens ytre generalisering omhandler hvorvidt funn og konklusjoner kan overføres 

til grupper og institusjoner som ikke har blitt studert i undersøkelsen. Ytre generalisering er 

hentet fra kvantitativ forskning, og målet i kvalitativ forskning er ikke å generalisere funnene 

til en større populasjon (Dalen, 2004). Utvalget mitt er kriteriebasert og hensiktsmessig rettet 
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mot formålet med undersøkelsen. Jeg la vekt på at hver informant skulle fortelle om sine 

subjektive livserfaringer, som er i tråd med fenomenologisk tilnærming (Kvale & Brinkman, 

2009). I følge Andenæs (2001, ref i Dalen, 2004) er det opp til leseren å avgjøre hvor 

anvendelig funnene og konklusjonene i undersøkelsen er for andre situasjoner. For at man 

skal kunne gjøre en tilstrekkelig vurdering har jeg derfor lagt vekt på å gi fyldig informasjon. 

Det er derfor viktig at forskeren klarer å fange opp informantenes forståelse og mening i 

forhold til de ulike tema det er snakk om. Materialet skal ikke bare beskrives men 

fenomenene som presenteres skal også tolkes (Dalen, 2004). 

  

(3)  Datamaterialet. Informantenes ord og fortellinger utgjør i kvalitativ intervjustudie 

hovedtyngden av materialet, som skal danne grunnlaget for tolkning og analyse. 

Informasjonen bør derfor være så fyldig som mulig. Dataene har i denne undersøkelsen blitt 

ivaretatt i form av notater, lydbånd og transkriberingsmaterialet. Under framstilling av funn 

og drøfting av resultater har jeg valgt å bruke utvalgte sitater fra intervjuene. Dette for å 

tydeliggjøre informantenes refleksjoner og erfaringer. Utvelgelsen av sitat er gjort etter 

vurdering om hva som i størst grad belyser de ulike temaene og forskningsspørsmålene. Jeg 

kan ikke utelukke at andre personer ville valgt andre sitater.  

 

 Mine prøveintervju er også en viktig faktor i valideringsprosessen. Dette førte til en justering 

av intervjuguiden samt at jeg fikk vurdert meg i rollen som intervjuer. Det var også nyttig for 

å teste diktafonen og for å sikre at den hadde god nok teknisk kvalitet. Nvivo ble benyttet i 

arbeidet med dataanalysen. Dette er et av de best utviklede programmene for kvalitativ 

analyse som finnes, og ga meg mulighet til å lagre og redigere den transkriberte teksten og 

kode dataene (Langdridge, 2006). 

 

(4)  Tolkning og analytiske tilnærminger. Tolkningsvaliditet innebærer at man forsøker å 

finne indre sammenhenger i datamaterialet.. Det må foreligge valide, rike og fyldige 

beskrivelser fra informantene slik at senere fortolkning er mulig. Teoretisk validitet er et 

annet viktig begrep som dreier seg om oppgavens anvendelse av begreper, mønstre og 

modeller og i hvilken grad dette gir en teoretisk forståelse av de fenomenene som 

undersøkelsen omfatter. Forskeren må tydeliggjøre de analytiske grepene og redskapene som 

er anvendt for å stille dem til rådighet for drøfting, slik at validitets vurdering av analysen er 

mulig. Sammenhenger som avdekkes og forklares må dokumenteres i det empiriske 
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datamaterialet. Det er derfor viktig at jeg som forsker forklarer hva tolkningene baseres på 

(Dalen, 2004).  

 

3.8.2 Reliabilitet 

Reliabilitet handler om i hvilken grad vi kan stole på at resultatene er pålitelige. Hvis 

undersøkelsen blir gjentatt av andre forskere med samme metode vil de da få de samme 

resultatene? Kan informantene endre sine svar i et intervju med en annen forsker? Det handler 

dermed om hvorvidt forskningsresultatene kan være reproduserbare. Høy reliabilitet sikrer 

dermed at funnene er pålitelige og gjør de egnet til å belyse den vitenskapelige 

problemstillingen (Langdridge, 2006). Hovedsakelig er reliabilitet knyttet til hypotetisk-

deduktiv forskning med kvantitativ tilnærming (Vedeler, 2000). Innenfor kvantitative 

undersøkelser har man ulike metoder for å beregne reliabiliteten mens i kvalitative studier 

finnes det ingen standardiserte metoder for reliabilitetsvurderinger (Grønmo, 2004).  

 

Dalen (2004) argumenterer for at det kan være vanskelig å stille krav om reproduserbarhet i 

kvalitativ forskning. Vedeler (2000) påpeker at reliabilitet ikke gir samme mening i 

kvalitative tilnærminger. Det vitenskapsteoretiske utgangspunktet fra fenomenologi og 

hermeneutikk, legger vekt på at det er forskerens subjektive opplevelse som fanges opp ved 

hjelp av forskerens fortolkninger. Vedeler (2000) mener derfor i likhet med Dalen (2004) at 

det ikke er rimelig i kvalitativ forskning å benytte reliabilitet som et kriterium på god 

forskning. Å ha for sterk fokusering på reliabilitet i kvalitativ forskning, kan motvire kreativ 

tenkning og variasjon (Kvale & Brinkman, 2009).  

 

For å kunne nærme seg reliabilitet i kvalitativ forskning, må man gi en nøyaktig gjengivelse 

av forskningsprosessen. Dette omfatter forhold ved forskeren, informantene og 

intervjusituasjonen. Videre må man beskrive hvilke analytiske metoder som er benyttet under 

bearbeiding av datamaterialet (Dalen, 2004). Dette er forsøkt belyst og knyttet opp mot min 

studie i dette kapittelet om metode, og ved at intervjuguiden er lagt ved (vedlegg C). 

 

Reliabilitet er videre forsøkt ivaretatt ved at jeg gjennomførte to prøveintervjuer for blant 

annet å teste ut spørsmålene. I intervjusituasjonen er det flere forhold som kan gjøre det 

vanskelig å gjøre en eksakt replika av undersøkelsen. Det vil alltid være en mulighet for at 

informanten kan endre sine svar i et intervju med en annen forsker, blant annet fordi intervjuet 
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er personavhengig. Forskningsintervjuet blir påvirket av den personlige relasjonen mellom 

intervjuer og informant, og er kontekstfølsomt (Kvale & Brinkman, 2009).  I tillegg forandrer 

mennesker og omstendigheter seg slik at det ville muligens vært større sannsynlighet for å 

oppnå de samme svarene om ikke tidsavstanden mellom hver undersøkelse blir for stor. 

Under intervjuet forsøkte jeg sikre reliabilitet ved at jeg gikk frem på samme måte i alle 

intervjuene, benyttet diktafon og at alle informantene fikk samme informasjon.  

 Videre er det lagt vekt på at intervjuene ikke bærer preg av ledende spørsmål som kan 

påvirke respondentenes svar og jeg la vekt på at spørsmålene skulle stilles mest mulig åpne. 

 Jeg ville i størst mulig grad innhente respondentenes egne refleksjoner og erfaringer.  Det kan 

være en mulighet for at informantene velger å svare etter hva som er sosialt akseptert. 

Informantene kan ha vært bekymret for å si noe som kan sette arbeidsplassen eller andre i 

dårlig lys. Familievold er et betent tema, informantene kan komme i forsvar ved at de 

omformer eller fortrenger sentrale opplysninger slik at det ikke virker truende for deres 

selvoppfattelse (Kruuse, 1999).  

 

Ved transkribering av tekst er det viktig å være klar over at to forskere kan transkribere 

forskjellig. For å prøve å ivareta reliabiliteten har jeg transkribert selv, dette gjorde også at jeg 

ble godt kjent med datamaterialet som også vil styrke analyseprosessen. Under 

transkripsjonen har jeg gjennom en tidkrevende prosess prøvd å være svært nøyaktig i 

gjengivelsene av den muntlige samtalen. Uttalelser har blitt hørt på flere ganger, setning for 

setning, for å sikre at alle ord er tatt med. Det kan likevel være personavhengig hvordan man 

tolker. Når er en setning ferdig? Når er det pause? Er emosjonelle aspekter ved samtalen tatt 

med som; anstrengt stemme, sukk, nervøs latter?  Fordi vi tolker forskjellig kan to 

transkripsjoner av samme intervju få ulike betydninger. (Kvale & Brinkman, 2009). 

 

Reliabiliteten i undersøkelsen kunne vært ytterligere styrket hvis det var flere forskere som 

deltok i mitt prosjekt. Dette ville innebære at vi hadde vært flere som hadde samarbeidet og 

diskutert avgjørende beslutninger i forskningsprosessen, samt kritiske evalueringer av 

framgangsmåtene i undersøkelsen (Thagaard, 2003). 

 

På grunn av tidsrammen har informantene ikke kunne kontrollere tolkninger som er gjort 

under bearbeidelse av data og som en konsekvens kan dette føre til lavere reliabilitet og 

validitet da mine tolkninger kan påvirke resultatet.  
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3.9 Etiske hensyn 

All forskning er underlagt strenge etiske krav som er nedfelt i lovverket (Dalen, 2004). 

 I de etiske drøftingene må jeg ta utgangspunkt i de kravene som er formulert i 

forskningsetiske retningslinjer for samfunnsvitenskap, humaniora, juss og teologi (De 

nasjonale forskningsetiske komiteer [NESH], 2006). Retningslinjene viser til etiske 

forpliktelser som angår forskningsprosessen og forskningens konsekvenser. 

 

Visse punkter er særlig relevant for mitt prosjekt: krav om respekt for integritet, krav om 

konfidensialitet, krav om samtykke, krav om å tilbakeføre resultatene av forskningen og krav 

om vitenskapelig redelighet. Disse blir videre utdypet. 

 

3.9.1 Krav om informasjon og samtykke 

Et viktig etisk prisnipp er at informanten gis tilstrekkelig informasjon om undersøkelsen: 

“De som er gjenstand for forskning, skal få all informasjon som er nødvendig for å danne seg 

en rimelig forståelse av forskningsfeltet, av følgene av å delta i forskningsprosjektet og av 

hensikten med forskningen” (NESH, 2006, s. 12). Informanten skal på forhånd informeres om 

tema og formål med studien, samt hvilke rettigheter de har som deltakere (NESH, 2006). 

Videre er det viktig å innhente informert samtykke hos informanten: ”Som hovedregel skal 

forskningsprosjekter som inkluderer personer, settes i gang bare etter deltakernes informerte 

og frie samtykke. Informantene har til enhver tid rett til å avbryte sin deltakelse, uten at dette 

får negative konsekvenser for dem” (NESH, 2006, s 13.) Informanten skal delta frivillig uten 

ytre press eller begrensninger av personlig handlefrihet. Videre skal informanten ha rett til å 

trekke seg når som helst fra undersøkelsen; både før, under og etter intervjuet. For å 

forebygge krenkelser av personlig integritet er krav om samtykke svært viktig (NESH, 2006).  

 

For å oppfylle dette fikk informantene tilsendt informasjonsskriv (vedlegg nr: 1) samt skjema 

om samtykke erklæring (vedlegg nr: 2) via e-post til arbeidsstedet. Det ble vektlagt at 

informasjonen var lesbar for informantene for å forhindre uklarheter.  Kontaktinformasjon 

stod også på informasjonsskrivet hvis det var noen spørsmål rundt undersøkelsen. Det var 

imidlertid ingen av informantene som tok ytterligere kontakt, jeg tolker dette dit hen at 

informasjonsskrivet og samtykke erklæringen var forståelig og oppklarende for informantene. 

Signert samtykkeerklæring ble innhentet før intervjuet startet. 
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3.9.2 Krav om konfidensialitet 

Det er viktig å ivareta konfidensialiteten: ”De som gjøres til gjenstand for forskning, har krav 

på at all informasjon de gir om personlige forhold, blir behandlet konfidensielt. Forskeren må 

hindre bruk og formidling av informasjon som kan skade enkeltpersonene det forskes på.” 

(NESH, 2006, s. 18). Dette medfører at man ikke offentliggjør personlig data som kan avsløre 

informantens identitet. Dette er særlig viktig i kvalitative forskningsintervjuer, hvor forsker 

og informant møtes ansikt til ansikt. Det er viktig at informanten er trygg på at de 

opplysninger som gis blir ivaretatt på en fortrolig måte og ikke kan føres tilbake til 

vedkommende (Dalen, 2004).  

 

I oppgaven er gjenkjennelige detaljer anonymisert i transkriberingen slik at personvernet er 

ivaretatt.  Fiktive navn er benyttet.  Lydopptaket er oppbevart forsvarlig og kun i en 

tidsbegrenset periode. Lydopptaket slettes umiddelbart etter ferdigstillelse av oppgaven.  Som 

student har jeg taushetsplikt. 

 

3.9.3 Krav om respekt for integritet 

Som forsker må man respektere og ivareta informantenes integritet, frihet og 

medbestemmelse, både under og i etterkant av intervjuet: 

 

Forskeren må vise respekt for verdier og holdninger hos dem som utforskes, ikke minst 

når disse avviker fra det som er mest vanlig i storsamfunnet. Forskeren bør ikke tillegge 

aktører irrasjonelle eller lite aktverdige motiver uten at det kan gis overbevisende 

argumenter for det (NESH, 2006, s.20). 

 

Dette har jeg vært bevisst på under hele prosjektet og det er svært viktig å være klar over 

under tolkning av datamaterialet. 

 

3.9.4 Konsekvenser for informanten 

Det er viktig å vurdere hvilke konsekvenser en intervjustudie kan ha for informantene, og den 

større gruppen de representer. Det at en forsker lytter til hva informanten har å si, kan 

oppleves positivt for informanten. På den måten kan jeg som intervjuere gi noe tilbake til 

informantene. Men det er viktig å være klar over at denne formen for intervju, med åpne og 
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intime spørsmål, kan virke forførende. Informanten kan derfor komme til å si ting som han i 

ettertid angrer på (Kvale & Brinkman, 2009). 

 

3.9.5 Formidling av forskningsresultater 

Som forsker har man en forpliktelse til å formidle forskningsresultatene til deltakerne gjort i 

en forståelig og forsvarlig form (NESH, 2006). Sammendrag av min undersøkelse vil derfor 

bli videreformidlet til alle informantene når prosjektet er avsluttet. 

 

Til slutt er det viktig å belyse at jeg som forsker må følge forskningsetiske normer. Dette vil 

gjelde blant annet at forskningen er redelig, upartisk og at jeg viser åpenhet for egen 

feilbarlighet (NESH, 2006). 

 

Jeg har med dette etter beste evne forsøkt å ivareta nødvendige etiske hensyn. Videre skal jeg 

presentere undersøkelsens funn samt en drøfting av resultatene. 
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4 Presentasjon av funn og drøfting av 

resultater  

I dette kapittelet vil jeg fremstille resultatene ved å gruppere de inn etter tema fra 

intervjuguiden som er aktuelle for å belyse problemstillingen. Disse temaene er: 

 

 Bekymring 

 Forløp videre fra bekymring 

 Barnehagens rolle 

 Samarbeid  

 

Under hvert tema har jeg laget noen egne underkapitler for å binde sammen det informantene 

sier. Jeg har benyttet sitater fra intervjuene som jeg mener understreker og illustrerer funnene 

godt, samt for å få fram informantenes stemme i størst mulig grad. I tråd med Kvale (1997) 

har jeg gitt sitatene en skriftlig form slik at de skal være lesbare og forståelige, men jeg har 

vært påpasselig med ikke å endre meningsinnholdet. For å skille mellom informantene har jeg 

benyttet fiktive navn (jfr. Figur 6.2 mitt endelige utvalg informanter). Det vil i det følgende 

nevnes utvalgte eksempler fra informantenes praksis, hvor noen av eksemplene har skjedd for 

noen år tilbake. Under hvert tema vil jeg foreta en drøfting av resultatene ut fra relevant teori 

og egne refleksjoner. Oppsummering av undersøkelsens viktigste funn vil bli presentert i 

kapittel 5. 

 

4.1 Bekymring 

Dette temaet innebærer spørsmål om hva som gjorde at informanten ble bekymret for barnet. 

Jeg ville finne ut hva som utløste en bekymring for barnet, hos informantene. Informantene 

fikk dermed følgende spørsmål: Hvilke(n) signal/symptomoppfattelse lå til grunn for 

barnehagens bekymring?  

 

4.1.1 Signaler /symptomer som utløste bekymring 

I det foreliggende materialet forteller alle informantene om hva som utløste en bekymring for 

barnet. Informantene ble bedt om å fortelle om konkrete saker. Informantene som har lang 

yrkespraksis hadde flere episoder å fortelle om. Signalene varierte, men i flere av sakene var 
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det barnets utsagn som utløste bekymringen for familievold. I to av tilfellene var det 

foreldrene selv som fortalte om barnets belastende hjemmeforhold.  

 

Anna forteller om et barn som sier til en ansatt i barnehagen at han blir slått hjemme: 

”Vi hadde hatt søster her og begge barna har vist litt avvikende atferd. De er 

tospråklige, eller minoritetsspråklige, de var ikke helt tospråklige, de slet med språket. 

Så det er klart at de har jo spesielle utfordringer der.  Barna manglet mye sosial 

kompetanse, mange av de sosiale kodene i forhold til kontakt med andre. Vi fikk 

egentlig inntrykk av at de hadde veldig lite kontakt med andre, både barn og voksne, 

og hadde mye å ta igjen. Det var i en forbindelse med en samtale at det kom fram, 

barnet sa : hvis jeg gjør noe galt hjemme så slår mamma meg. Og han utdypa det og 

utdypa det, også gikk han videre, da var han ferdig med å fortelle det.” 

Anna var bekymret i forhold til barnets atferd, språkutvikling, sosial kompetanse og 

manglende nettverk. Men det som var utslagsgivende for hennes mistanke om familievold, 

var at barnet selv fortalte at det ble slått hjemme. 

Sander, Silje og Ingeborg har opplevd lignende situasjoner hvor deres mistanke oppstod først 

da barnet selv fortalte om volden. 

 

Ingeborg sier at i hennes tilfelle var det i forkant en mer generell uro enn bekymring.  

”(...) I forhold til samspill, samspill i familien og kanskje at vi da har tenkt; ja her er 

det en far som virker ustabil (…).”. 

 

Avvikende atferd er et av signalene/symptomene barn som er utsatt for familievold kan gi. 

Kathrine forteller om et tvillingpar som gikk i barnehagen og hvor barna hadde hver sin 

bekymringsfulle atferd. 

” (…) Gutten var i utgangspunktet veldig aggressiv og hadde veldig lav terskel. Han 

kunne bli kjempe fortvila og stor gråte. Det var akkurat som hele verden falt sammen 

for han, for små bagateller, som andre kanskje ikke ville reagere på nesten i det hele 

tatt.  Han ble sint, kastet møbler, rev ned ting, fysisk angrep andre barn eller voksne. 

Brukte lang tid på å roe seg ned, ble kjempe fortvila og etterpå ble han innmari lei seg 

og gråt. Men søsteren var veldig stille og trakk seg unna i konflikter. Hun var sånn 

som kunne plutselig bare se veldig trist ut, og hvis du spør om det er noe som er i 

veien så kunne hun bryte ut i gråt. Det var sånn som kunne skje flere ganger i løpet av 

en dag” 
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Her ser vi at det er ulik atferd tvillingparet viser. Tvillingparet viser ulike atferd gjennom at 

jenta viser en form for internaliserte atferdsvansker mens brorens atferd kan karakteriseres 

som eksternaliserte atferdsvansker  

 

I et annet tilfelle forteller Kathrine om at bekymringen om familievold oppstod da far selv 

fortalte at han slo barnet sitt:  

”Pappaen kom til meg i en foreldresamtale og fortalte at han pleide å slå sønnen sin. 

Da fant vi egentlig ikke noe grunn til å tvile på det, for det er jo, gjerne ikke sånn som 

folk skryter på seg. Vi synes at ungen hadde litt sånn utagerende atferd, og sånne ting. 

Men noen ganger så har jo unger det, uten at det trenger å være det at de blir slått. 

Men det er klart det, at når han kommer og sier at han slår sønnen sin jevnlig, så 

måtte vi jo følge opp det”.  

Her lå det imidlertid en bekymring i forhold til barnets utagerende atferd, men det var ingen 

direkte mistanke om familievold ettersom utagerende atferd kan sees i lys av flere mulige 

årsaksforklaringer.  

Anna har også flere saker, og i ett tilfelle hadde hun vært bekymret for et barn på grunn av 

forsinket utvikling på alle områder. Han var minoritetsspråklig og hadde et svært svekket 

språk både i norsk og i sitt morsmål. Videre forteller hun:  

”Vi var egentlig ikke klar over familiesituasjonen før det hadde gått nesten et år, og 

da var det mor som fortalte. Hun hadde politianmeldt far og sa at vi skulle vite at det 

skjedde mye i livet til barna, og da begynte vi å fundere over om det kunne være en 

sammenheng. Han er første barnet i en søskenflokk på tre. Og han var grunnleggende 

uttrygg på det meste. Med han hadde vi igangsatt et hjelpeapparat med i forbindelse 

med at han hadde såpass forsinket utvikling. ”  

Far hadde her blitt politianmeldt for vold mot mor. Barnet hadde blitt eksponert for 

familievold. Det var først da mor fortalte om hjemmeforholdene at Anna begynte å fundere 

over mulige sammenheng mellom barnets utvikling og familievold. 

4.1.2 Drøfting  

Å være utsatt for familievold, direkte og gjennom å være vitne, kan gi omfattende problemer 

som skader barnets helse og utvikling. Familievold er ikke et privat anliggende, det er ytterst 

viktig at samfunnet tar ansvar og bekjemper dette problemet. Barna er utsatt for store 

påkjenninger og frarøves en trygg barndom. De er sårbare og har et selvstendig krav på 
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beskyttelse og hjelp. Det er viktig at barnet blir sett av noen som ser hvordan barnet har det, 

og som videre kan sette i verk tiltak for at volden kan opphøre og gi hjelp og støtte til barnet 

(Simonsen & Steinsvåg, 2007). Barnehagen er i en særegen situasjon ved at de ser barna 

daglig og over tid. Dette gir dem anledning til å observere barna under vanlige 

omstendigheter og kan i denne anledningen observere barnas trivsel, endringer i atferd, tegn 

på skader og andre signaler, som kan indikere at barnet lever under belastende hjemmeforhold 

(Øverlien & Sogn, 2007). Dette er også forankret i Rammeplanen (2006) hvor det som 

tidligere nevnt står at barnehagen skal observere og vurdere det enkelte barns trivsel og 

utvikling. Det kan være vanskelig for barnehagepersonell å oppfatte og tolke barns signaler 

korrekt. Barn opplever vold forskjellig og de signalene barn uttrykker vil bære preg av blant 

annet dette (Grynch et al., 2000).  

 

Resultatene belyser at det var særlig fysisk vold det var mistanke om i de fleste tilfellene. I et 

av tilfellene var det snakk om å være vitne til vold mellom far og mor, og dette kan 

karakteriseres for psykisk vold.  Det er imidlertid viktig å være bevisst på at de ulike formene 

for vold ofte henger sammen.  English, Marshall & Stewart (2003) poengterer at forekomsten 

av èn type vold i familien gir en betydelig høyere risiko for at det forekommer andre typer 

vold i familien også. Dessuten vil et barn som er utsatt for fysisk vold også være utsatt for et 

psykisk overgrep (Onyskiw, 2003).  

Videre bekrefter funnene mine hva teorien sier om hvilke signaler/symptomer voldsutsatte 

barn kan vise. En samlet oppsummering av hvilke signaler informantene oppfattet hos barna 

var; forsinket utvikling, manglende sosial kompetanse, problemer i samspill, atferdsvansker i 

form av eksternaliserte vansker som aggresjon og internaliserte vansker i form av 

tilbaketrukkethet. Noen barn viste flere signaler/symptomer, mens andre barn ble av 

informantene oppfattet som å ikke vise noen bekymringsfulle signaler i det hele tatt.  

 

Kvello (2007) påpeker at atferdsvansker, både eksternaliserte og internaliserte, er de best 

dokumenterte og velkjente konsekvensene for barn som vokser opp i et belastet hjemmemiljø. 

Atferdsvanskene vil videre påvirke og vanskeliggjøre barnets utvikling og læring. Killén 

(2004) påpeker at barn som har blitt utsatt for fysisk overgrep kan vise mer aggressivitet enn 

andre barn. I barnehagen kan dette observeres allerede fra ett- til toårsalderen. I stedet for å 

rette sin aggresjon mot foreldrene, kan barna rette den mot andre barn og voksne i barnehagen 
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og avreagere der. Gjennom dette begynner barna svært tidlig å ta etter sine foreldre (Killén, 

2004).  

  

 To av informantene nevnte at det kunne være vanskelig å knytte barnets atferd og signaler 

opp mot vold fordi dette kunne årsaksforklares med så mye annet også. Hagtvedt (2004) 

påpeker at atferdsvansker kan for eksempel være knyttet til språklige forsinkelser og avvik 

hos barn. Videre kan for eksempel hørselshemming ligge til grunn, som kan medføre 

forsinkelser i språket, som igjen kan føre til atferdsvansker.  Som man ser kan atferdsvansker 

derfor ha et komplekst årsaksforhold som ikke nødvendigvis er på grunn av belastende 

hjemmeforhold. To av eksemplene til informantene involverer minoritetsspråklige barn som 

også har språkvansker. Derfor kan det tenkes at det i første omgang er lettere å anta at det er 

språkvanskene som ligger til grunn for atferden, siden dette er så fremtredene hos barnet. Det 

trenger imidlertid ikke være én årsaksforklaring, men det kan tenkes at det i dette tilfellet var 

både språkvansker og et belastende hjemmeforhold som sammen førte til atferdsvansker. Det 

er viktig å være klar over risikoen for problemflytting. Killén (2004) hevder at ved å definere 

atferdsvansker som et pedagogisk problem står man i fare for problemflytting. Familievold 

blir dermed omgjort til et perifert problem, og dermed betraktes problemet som løst. Disse 

”fluktløsningene” vil gjøre at man får en opplevelse av å ha gjort noe for barnet. Det 

motvirker følelsen av maktesløshet, men på sikt hjelper det lite for verken barnet eller 

foreldrene. Øverlien & Sogn (2007) påpeker at dersom førskolelærere ikke er i stand til å 

tolke barns ulike signaler, er det en risiko for at barnets vansker blir vurdert ut i fra 

individuelle forklaringer, for eksempel at barnet har lærevansker, snarere enn å se etter 

årsaker i barnets livssituasjon. Dette kan sees i lys av Killén (2004) som belyser at en rekke 

barn som burde ha blitt meldt til barneverntjenesten, henvises i stedet til barne- og 

ungdomspsykiatriske poliklinikker og pedagogisk- psykologisk tjeneste.  

Det var særlig ett gjeldene likhetstrekk når det gjaldt hva som gjorde at barnehagepersonalet 

ble bekymret for familievold, nemlig barnets utsagn. Barnet hadde selv fortalt til en ansatt i 

barnehagen at far eller mor kunne slå dem hjemme. Informantene fortalte at de ikke hadde 

vært bekymret for barnets hjemmeforhold i forkant av denne uttalelsen. Det kan tenkes at 

dette kan forklares på flere måter. For det første kan det være manglende 

signal/symptomforståelse hos informantene. Med dette menes det at det er en mulighet for at 

barnet har vist signaler, men at det ikke har blitt tolket eller sett av barnehagepersonell. Det er 

også en mulighet for at barnet ikke viste særlige negative reaksjoner. Undersøkelser indikerer 
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at resiliens kan være en faktor for å forstå hvorfor noen barn som lever med vold i hjemmet, 

ikke synes å være så negativt påvirket som andre (Jaffe, Wolfe, & Wilson, 1990; Radford & 

Hester, 2006). Barn reagerer svært forskjellig på familievold og noen barn klarer seg godt til 

tross for belastende oppvekstforhold. Beskyttende faktorer blir gitt som en forklaring på 

utvikling av resiliens. Resiliens virker nødvendigvis ikke som en beskyttelse mot motgang, 

men kan gi mulighet for barn til å takle belastningene bedre og dermed hindre negative 

påvirkninger på lengre sikt (Borge, 2003; Kvello, 2007). Videre vil familievoldens omfang, 

karakter og alvorlighetsgrad spille en rolle (Hester et al., 2007). Det kan dessuten hende at 

barn sier ting som ikke alltid stemmer overens med virkeligheten (Claussen, 2001). Dette 

burde ikke være en unnskyldning for ikke å følge opp barnets utsagn. Det er viktig å ta barn 

på alvor, ikke avfeie det de forteller. Borgen et al. (2007) hevder imidlertid at barn generelt 

ikke dikter opp historier om vold og seksuelle overgrep. Mullender et al. (2002, ref. i Justis og 

politidepartementet, 2003) påpeker at barn ikke bare må bli sett, men har også rett til å bli 

hørt. Det er viktig at barnet får fortalt sin historie på sine premisser. Barn har et behov for å 

kunne snakke med noen om volden. Dette har også voldsutsatte barn selv påpekt som det 

viktigste ved siden av trøst og støtte. 

 

Kathrine forteller om en far som sier i en foreldresamtale at han slo barnet sitt jevnlig. Anna 

forteller om en mor som sier at hun har anmeldt far for familievold. Informantene fortalte om 

signaler fra barnet i begge situasjonene. Katrine nevner atferdsvansker, mens Anna forteller 

om at barnet var grunnleggende utrygg på det meste og hadde en forsinket utvikling. Killén 

(2004) belyser at barn som er utsatt for omsorgsvikt vil gjerne oppleve verden som utrygg. 

Dette er i tråd med Hansen & Jacobsen (2008) som påpeker at voldsutsatte barn står i fare for 

å utvikle utrygg eller desorganisert tilknytning. Verken Katrine eller Anna hadde direkte 

bekymring i forhold til barnets oppvekstforhold før foreldrene selv fortalte om situasjonen. 

Gelles (1997) påpeker at det kan være vanskelig å oppdage familievold spesielt psykisk vold 

og seksuelle overgrep, siden det i de fleste tilfeller ikke gir tydelige tegn. Det kan også tenkes 

at det kan være vanskeligere for små barn å formidle at de blir utsatt for psykisk vold, noe 

som igjen gjør at det kan være vanskeligere for barnehagen å få en konkret mistanke om det. 

Det kan også her være at informantene har en manglende symptomforståelse. Sagbakken & 

Aandera (1993) sin undersøkelse ”Barnehagen som tiltak i barnevernet” indikerer at 

førskolelærere har for liten kunnskap om omsorgssvikt og faresignaler hos barn. Videre 

forteller Anna at det allerede var satt inn hjelpetiltak til barnet i forhold til hans forsinkede 
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utvikling. Leira (2003, s 82) påpeker at ”Å sette inn tiltak uten å vite om det vonde og 

vanskelige i et barns liv, kan bli som å fylle vatn i ei bøtte med hull i uten å tette hullet” . Det 

kan derfor se ut som barnehagen har vært tilbakeholdende ved ikke å tolke barnets signaler i 

lys av årsaksforklaringer som inkluderer familievold. 

Barnehageansatte kan utvikle forsvarsmekanismer når de står stilt ovenfor omsorgssviktende 

foreldre og deres utsatte barn. Killén (2004) påpeker at en mekanisme kan være å 

overidentifisere seg med foreldrene. Med dette mener hun at barnehageansatte og andre 

profesjonelle kan stå i fare for å tillegge foreldre sine egne følelser, egenskaper og holdninger 

og man ser bort fra realiteten i situasjonen. Videre kan man tillegge foreldre flere ressurser 

enn de egentlig har, med hensyn til videreutvikling og problemløsning. Overidentifisering 

hindrer profesjonelle å se realiteten og dermed kunne konstruktivt gripe inn når det er 

nødvendig. En annen fare, som er mer vanlig hos barnehageansatte, er at man 

overidentifiserer seg med barnet. Når man gjør dette tilegner man barnet sine egne følelser 

overfor foreldrene, og ser bort fra de følelser som volder oss besvær (Killén, 2004). Hos barn 

som er utsatt for familievold kan en overidentifisering med barnet også bety at man tilegner 

sine egne avskyreaksjoner overfor foreldrene til barnet. Dette vil gjøre at barnehageansatte ser 

bort fra de positive følelsene barnet kan ha for foreldrene.  

Rammeplanen (2006) påpeker barnehagens særlige ansvar med å forebygge vansker samt 

oppdage barn med særskilte behov. Øverlien & Sogn (2007) poengterer at kunnskap gir 

trygghet til å se, og mot til å handle. Derfor vil det være viktig at barnehageansatte har 

kompetanse om familievold, hvilke konsekvenser det kan gi, samt signaler barnet kan 

uttrykke. Barn som et utsatt for familievold kan ha et sammensatt og utydelig symptombilde. 

Det er derfor viktig at barnehagepersonell har god kunnskap om barns utvikling og å kunne 

skille mellom vanlige og uvanlige atferdstrekk (Drugli, 2008). I et forebyggingsperspektiv er 

dette svært viktig ved at det bidrar til at utsatte barn fanges opp tidlig og sannsynligheten for 

at barnehagen melder øker. Et barn som er utsatt for vold men som fanges opp tidlig i livet og 

tilbys hjelp, kan bli spart for mye lidelse. Det vil øke sjansene for en positiv utvikling 

(Øverlien & Sogn, 2007).   

4.2 Forløp videre fra bekymring 

Her presenteres hva informantene gjorde når de fikk mistanke om at barnet var utsatt for 

familievold. Jeg ville videre finne ut om barnehagen hadde felles retningslinjer for hvordan 
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man skal gå fram ved mistanke om familievold? Hva gjorde barnehagen når mistanken 

oppstod? Hva med foreldrene, ble de konfrontert med mistanken? Dette blir belyst nedenfor i 

kapittel 4.2.1. Deretter ble det sentralt å undersøke om barnehagen hadde vært bekymret for et 

barn, men unnlatt å sende bekymringsmelding til barnevernet. Hvilke vurderinger lå i så fall 

til grunn for dette? Til slutt ville jeg finne hvilke refleksjoner og årsaksforklaringer 

informantene hadde omkring påstanden om at barnehagen melder for sent og for lite til 

barnevernet. Dette blir presentert i kapittel 4.2.3 

  

4.2.1 Fra bekymring til handling 

I alle barnehagene drøftes mistanken først internt i personal gruppen før det besluttes å gjøre 

noe mer. Sander påpeker at  

”Jeg føler at å drøfte det med andre, kanskje er det viktigste. For at du ikke skal stå 

alene om beslutningen”.  

Sander og fagleder i barnehagen besluttet å kontakte barnevernet anonymt. De fikk da beskjed 

om at deres mistanke var grunn til å sende inn en bekymringsmelding. Dette medførte dermed 

at Sander ble mer trygg på avgjørelsen etter samråd med både fagleder og 

barnevernstjenesten. 

 

Å drøfte anonymt med barnevernet for å avklare om saken var opplysningspliktig hadde de 

fleste av barnehagene gjort da det oppstod mistanke.  

 

Kathrine påpeker at de ikke har noen felles retningslinjer for hvordan de skal gå fram ved 

mistanke om familievold. Hun sier videre:  

”Det hadde vært veldig fint å hatt. Det vi gjør ofte når vi er i tvil, er at vi ringer til 

barnevernet og spør, på et sånt teoretisk grunnlag: hva gjør man? Vi har en situasjon 

som er sånn og sånn, hvordan synes dere at vi skal håndtere det? Og det vi opplever 

da, er at det er veldig avhengig av hvem vi møter i barnevernet og hva slags råd vi 

får.”   

Det oppleves som fortvilendes at barneverntjenestens råd blir for personavhengig. Felles 

retningslinjer i barnehagen kunne i større grad tydeliggjort prosedyrene ved mistanke om 

familievold. 
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Ingeborg opplyser også at de ikke har noen skriftelige felles retningslinjer i barnehagen, men 

at de har drøftingsmøter med barnevernet som fungerer veldig forebyggende. 

Videre fikk informantene spørsmål om de fortalte til foreldrene at de var bekymret, eventuelt 

om de gjorde det i forkant/etterkant hvis de sendte en bekymringsmelding til barnevernet.  

Resultatene viser forskjellige framgangsmåter i barnehagene i forhold til om de konfronterer 

foreldrene ved mistanke. 

  

Anna er ganske klar i sin tale: 

”Jeg har vært opplært forholdsvis tydelig at det skal legges fram for foreldrene, i 

mange runder. Gjerne før man går videre til barnevernet, og det mener jeg er riktig. I 

jobb sammenheng så har jeg alltids gått gjennom foreldre først.” 

Dette er Katrine enig i: 

”Ja, jeg tenker at i forhold til barnevernet, altså vi ville jo aldri melde til barnevernet 

uten å ha snakket med foreldrene først, uansett.” 

 

Ingeborg forteller at det er viktig å tørre å konfrontere foreldrene, på en direkte og 

omsorgsfull måte. 

”Du...nå er det sånn at barnet ditt har fortalt oss at du slår, og da er det sånn at når vi 

får slike beskjeder så må vi ta det videre til barnevernet, så jeg sier det rett ut. Jeg 

opplever at foreldre har tatt det veldig på alvor. Det var til og med en mor som, når 

jeg konfronterte henne så direkte, så jeg at hun ble helt stram, stiv og redd. Men når 

hun kom bort til døra her, så sa hun.: Takk Ingeborg. Også var vi ferdig, og etter det 

så bekymret vi oss egentlig ikke noe mer for det barnet.(....) Vi fulgte med, men jeg tror 

det stoppa der.”   

Ingeborg fortalte videre at i denne samtalen ga hun også råd og veiledning til mor i forhold til 

hvordan hun skulle få et bedre samspill med barnet sitt. Ingeborg valgte ikke å gjøre noe mer 

med mistanken etter dette og det kan tenkes at hun vurderte barnehagens foreldreveiledning 

som et tilstrekkelig tiltak.  

Sander sendte bekymringsmelding til barnevernet uten å kontakte foreldrene. Det var 

barnevernstjenesten som forklarte for foreldrene at barnehagen hadde sendt en 

bekymringsmelding. 
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Informantene belyser dermed to forskjellige framgangsmåter. Anna, Kathrine og Ingeborg 

konfronterer foreldrene ved mistanke før de tar beslutning om å melde saken til 

barneverntjenesten, mens Sander sender bekymringsmelding til barnevernet, uten å informere 

foreldrene.  

 

Silje forteller at hun har gjort forholdsvis begge deler i sin praksis. 

”I forkant her så har vi jo satt oss inn i barnevernets nye altså vår meldeplikt i forhold til 

ved mistanke om vold i nære relasjoner. Det vi gjorde før, var at når vi hadde en mistanke 

om at et barn ble slått, for barnet sier det i en fortrolig samtale med de voksne, så snakka 

vi med foreldrene om det ”Du vet du hva, nå har ditt barn sagt det og har dere noe å 

fortelle om det, eller vi er litt usikre på skjer dette eller ikke. Men så kom det nye med at vi 

ikke skulle gå via foreldrene vi skulle gå direkte til barnevernet med mistanken. Og da 

noterte vi det barnet hadde sagt, ordrett og dialogen og sendte brev til barnevernet.”  

Her belyser Silje at tidligere ville de kontaktet foreldrene i forkant, men at lovverket er endret, 

slik at nå har de i stedet kontaktet barnevernet uten å informere foreldrene. 

4.2.2 Drøfting  

De ansatte i barnhagen er gjennom sin daglige og nære kontakt med barn, i en sentral posisjon 

til å observere og motta informasjon om barns omsorg- og livssituasjon. Sagbakken og 

Aanderaa (1993) understreker at det er viktig at de ansatte i barnehagen aldri skal 

gjennomføre ferdige vurderinger av foreldrenes omsorgskompetanse. Barnehagen ser bare 

foreldrene i en sammenheng; i barnehagen. Derfor skal man være forsiktig med å trekke 

konklusjoner om hjemmets omsorgsevne på et så begrenset utvalg. Barnehagen må heller ikke 

være redd for gjøre noe galt slik at man glemmer det ansvaret man har overfor barn som lever 

i en belastet omsorgssituasjon. Det er viktig å poengtere at de ansatte i barnehagen har nok 

grunnlag for å kunne reagere på foreldrenes omsorgsfunksjon. I barnehagen kommer alle 

typer barn og familier, ikke bare de med spesielle behov og problemer. Dette gjør at 

barnehagen har et godt grunnlag til å reagere hvis noe opptrer som uvanlig (Sagbakken & 

Aanderaa, 1993). Drugli (2008) peker på at barnehagen kan, gjennom å gjøre seg opp en 

mening om barnets omsorgssituasjon, avgjøre om de blir nødt til å melde saken til 

barnevernet. Siden det ofte er begrenset informasjon de ansatte kan skaffe blir det en svært 

omtrentlig vurdering. Det vil først og fremst være viktig for ansatte i barnehagen å fungere 

som gode henvisere til, og som gode samarbeidspartnere med, barneverntjenesten. 
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Drugli (2008) poengterer at det er viktig for barnehagepersonal å forholde seg til egen 

bekymring med en viss grad av systematikk helt fra starten. Det er viktig at man kartlegger 

omfanget, hyppighet og sakens alvorlighet, slik at man har informasjon til å vurdere barnets 

situasjon. Kartleggingen kan bestå av loggføring av bestemte situasjoner, systematiske 

observasjoner av barnet i hente- bringe situasjoner, eller bruk av forskjellige 

kartleggingsinstrumenter. Barnehageansatte må videre avklare sin egen holding til barnet og 

familien og forsikre seg om at bekymringen er reell og at det man bekymrer seg for er 

avvikende i forhold til normalforventninger. Det bør alltid ligge en faglig overveielse til grunn 

for hvilke handlinger man gjør, enten om man beslutter og  ikke gjøre noe eller å handle 

aktivt. Alle informantene drøftet bekymringene sine internt i barnehagen først. Ved at man 

drøfter saken med andre kan det bli lettere å fatte en beslutning om hva man skal gjøre 

(Drugli, 2008). Informantene drøftet også sakene anonymt med barnevernet, noe som kan 

sees på som viktig for å avklare eventuell opplysningsplikt når man er usikker på dette, og 

ved at man får andre fagpersoners innfallsvinkel på hva man skal gjøre videre med 

bekymringen. Sander påpekte at han syntes det var svært viktig å drøfte med andre slik at man 

ikke stod alene med beslutningen. Dette vil også tenkes å være viktig i forhold til å avklare 

om det er en reel bekymring man har. 

 

Kathrine og Ingeborg sier at de ikke har noen felles skriftlig retningslinjer for hvordan de skal 

gå fram når det er mistanke om familievold. Sjøvik (2007) påpeker at det er viktig at 

barnehagen har retningslinjer for hvordan personalet skal forholde seg, dersom de får 

alvorlige bekymringer i forhold til mistanke om mangelfull omsorg i hjemmet. Sjøvik (2007) 

belyser videre at retningslinjer hjelper personalet til å opptre rasjonelt og effektiv, samtidig 

som de har bedre mulighet til å bevare roen til å vise omsorg for de personene som er rammet. 

Imidlertid er det viktig å presisere at personalet i barnehagen ikke kan utøve yrkesrollen sin 

på grunnlag av oppskrifter. Uansett hvor gode regningslinjer man har, er det umulig å lage 

oppskrifter for hvordan man skal hjelpe barn i vanskelige situasjoner, men retningslinjene 

skal sikre barn tidlig og konstruktiv hjelp. For de barnehagene som har retningslinjer kunne 

det vært nyttig å fokusere på om rutinene fungerer etter hensikten og om de sikrer 

effektiviteten i beslutningsprosessen. 

 

Når en mistanke om familievold har oppstått viser informantene ulike måter å håndtere dette 

på. Både Anna, Kathrine og Ingeborg er forholdsvis tydelige på at de alltid konfronterer 
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foreldrene med mistanken før de eventuelt kontakter barnevernet. Samtaler med foreldrene 

om en bekymring er noe barnehagene prioriterer høyt. Claussen (2001) påpeker at formidling 

av kontakt til barnevernet bør skje etter prinsippet om minst mulig intervensjon. Dette betyr at 

barnehagen som hovedregel bør forsøke å få foreldrene til selv å ta kontakt med barnevernet. 

Dette gjør at utgangspunktet for samarbeid med barnevernet er bedre enn om man holder 

foreldrene utenfor. Drugli (2008) belyser at en forutsetning for godt samarbeid med 

foreldrene er at en raskt tar kontakt når en har avdekket en bekymring i forhold til barnet. 

Hvis en venter for lenge med å ta kontakt med foreldrene kan en oppdage at de er sinte eller 

irriterte for at man ikke kontaktet de tidligere. I enkelte tilfeller hender det at barnehageansatte 

bevisst prøver å unngå å kontakte foreldrene fordi en ikke ønsker å komme i konflikt eller bli 

uenige med dem. Ved unngåelse håper man på at bekymringen for barnet går over av seg selv. 

Det som er en fare med dette er at en lagrer opp frustrasjon og hjelpeløshet i forhold til hva 

som kan gjøres, og dette vil videre gå utover både barnet og foreldrene. Drugli (2008) påpeker 

at førskolelærere er gjennom sin utdanning «opplært» til å se sin rolle overfor foreldrene som 

en som supplerer den oppdragelsen foreldrene ønsker å gi sine barn. 

 

I Barnehageloven (2005) og Rammeplanen (2006) er samarbeidet mellom foreldrene og 

barnehagen vektlagt.  Barnehageloven § 1 (2005) fastslår at ”Barnehagen skal gi barn under 

opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid 

med barnas hjem.” Samarbeid med hjemmet blir videre belyst i blant annet § 2: ”Barnehagen 

skal bistå hjemmene i deres omsorgs- og oppdrageroppgaver, og på den måten skape et godt 

grunnlag for barnas utvikling, livslange læring og aktive deltakelse i et demokratisk 

samfunn.” Killén (2004) påpeker at det er viktig med åpenhet overfor foreldrene. Gjennom 

åpenhet gir man foreldrene muligheter til å snakke om sin situasjon. Dette kan gi foreldrene 

muligheter til å begynne å arbeide med problemene på et tidlig tidspunkt, som kan forhindre 

at en situasjon med mer alvorlig omsorgssvikt utvikler seg videre. Ingeborg forteller om en 

mor som hun konfronterte med sin bekymring, hvor Ingeborg mente at etter samtalen var det 

ikke lenger grunn til bekymring. Dette kan sees i sammenheng med Killén (2004) at ved og 

tidlig dele sin bekymring, får foreldrene mulighet til å arbeide med sitt forhold til barnet, samt 

å gjøre en innsats i forhold til omsorgen i hjemmet. Samtidig legger man grunnlag for videre 

arbeid. Drugli (2008) nevner at ved å dele sin bekymring med foreldrene kan det også 

medføre at barnehagens bekymring minsker eller forsterkes. Foreldrene kan gi forklaringer 

som kaster lys over bekymringen. Hvis man oppdager blåmerker på et av barna i barnehagen 
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kan det være at disse har oppstått i lek. Det kan derfor være viktig å få forklaringer på hvorfor 

de har oppstått.  

 

Killén poengterer at det er et forhold som bør overveies grundig; hvordan vil foreldrene 

eventuelt reagere overfor barnet hvis vi deler vår bekymring med dem. Det er ikke alltid man 

skal dele sin bekymring med foreldrene. Hvis man har grunn til å tro at barnet blir mishandlet 

eller utsatt for andre former for alvorlig omsorgsvikt, er barnehagen pålagt opplysningsplikt 

overfor barnevernet (Barnehageloven, 2005, §22). Som tidligere nevnt karakteriseres 

familievold, både å være vitne til vold mellom foreldre og å utsettes for fysisk eller psykisk 

vold av mindre omfang, som alvorlig omsorgsvikt. Det er imidlertid viktig å påpeke at 

opplysningsplikten faller ikke bort selv om vedkommende selv forsøker å avhjelpe 

situasjonen (BLD, 2005), slik som i Ingeborgs tilfelle.  

 

Sander og Silje kontaktet informerte ikke foreldrene at de hadde sendt bekymringsmelding til 

barnevernet. Sander drøftet i stedet sin mistanke anonymt med barnevernet for å få råd om 

hvordan han skulle gå fram i den aktuelle saken. Barnevernet ga da beskjed om at det var 

grunn til å sende en bekymringsmelding og at foreldrene ikke burde bli opplyst om dette. 

  

Det kan stilles spørsmål ved om foreldrene skal informeres på forhånd om at barnehagen er 

pliktet i de aktuelle sakene å sende en bekymringsmelding til barnevernet. Killén (2004) 

påpeker at man ikke skal dele sin bekymring med foreldre når det er snakk om seksuelle 

overgrep eller andre kriminelle handlinger. Dette kan plassere barnet i en situasjon hvor det 

kan bli truet og presset til å skjule overgrepet. Barnet tørr kanskje aldri mer antyde hvilke 

overgrep som det har blitt utsatt for. Det er barnevernets oppgave og ikke barnehagens, å 

avgjøre foreldrenes omsorgsevne samt vurdere om det faktisk er vold i hjemmet og hvilke 

tiltak det er behov for. Det kan være vanskelig å komme videre med saker, og skade 

barnevernets arbeid, dersom barnehagen allerede har begynt etterforskningen på egen hånd, 

ved for eksempel å innkalle foreldre på foreldresamtaler for å fortelle om sin bekymring for 

barnet. Når barneverntjenesten får en bekymringsmelding i forhold til familievold er det 

vanlig prosedyre å hente inn barnet og foreldrene til avhør. Dersom foreldrene har blitt 

kontaktet på forhånd kan dette ødelegge hele avhøret. Når det er mistanke om familievold, 

kan det være et selvstendig og vesentlig poeng at det er barneverntjenesten som skal vurdere 

om og når foreldrene skal informeres (Aasland, 2004; Claussen, 2001; Killén, 2004).   
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Resultatene belyser dermed at barnehagene har forskjellige framgangsmåter når de er 

bekymret for familievold. Det kan derfor tenkes at loven om opplysningsplikt ikke er definert 

godt nok og at den i for stor grad etterlates til den enkelte barnehages vurdering og tolkning. 

Claussen (2001) setter spørsmålstegn rundt bekymringens alvorlighetsgrad for at 

opplysningsplikten er gjeldende. Han påpeker at ordlyden i loven om opplysningsplikt tilsier 

at barnehagen kun har opplysningsplikt i alvorlige tilfeller fordi loven henviser til kriteriene 

for omsorgsovertagelse. Barnehage personell skal ha ”grunn til å tro” at situasjonen er 

alvorlig, det vil si at barnet blir ”mishandlet i hjemmet” eller ”blir utsatt for andre former for 

alvorlig omsorgssvikt”. Dette indikerer skjønnsmessig vurdering. Videre poengterer han at 

barnehagen må derfor vurdere om det dreier seg om alvorlig omsorgssvikt eller kun 

omsorgssvikt. Slike avgjørelser er svært vanskelig fordi barnehagen har et begrenset 

vurderingsgrunnlag. Dessuten kan moderate indikasjoner på omsorgssvikt, spesielt ved 

mindre barn, også ha sin bakgrunn i alvorlig omsorgssvikt. På grunnlag av dette vil 

fortolkningene i praksis være preget av barnehagens forståelse som har basis i normative og 

faglige vurderinger. Dette medfører at barnehager vil kunne ha forskjellige vurderinger av om 

kriteriene for opplysningsplikt er oppfylt. Barnehagens faglige normer for hva som er ”god 

nok” omsorg og hva som bør sees på som alvorlig omsorgsvikt kan variere alt etter om man 

jobber i en barnehage i en bydel med få sosiale problemer, eller om bydelen preges av en 

opphopning av slike. Det er derfor viktig at de ansatte i barnehagen er bevisste på 

utenforliggende forhold som kan ha innflytelse på deres vurdering (Claussen, 2001; Drugli, 

2008).  

 

Hvis man er usikker på om opplysningsplikten inntreffer, bør man vurdere saken anonymt 

med barneverntjenesten (Claussen, 2001). Dette gjorde flere av informantene. Kathrine 

påpeker at hvilke råd man får er avhengig av hvem man snakker med i barnevernet. Dette 

utsagnet belyser dermed at det også for barnevernet vil være en vurderingssak som medfører 

at man kan få ulike synspunkter ut ifra hvem du møter i barnevernet. Claussen (2001) 

poengterer at uansett hvilke råd barnevernet gir, har barnehagen imidlertid en selvstendig 

plikt til å vurdere hva de skal gjøre. 

 

 

4.2.3 Når bekymringen ikke fører til melding 

Verken Sander, Anna og Silje har unnlatt å sende bekymringsmelding til barnevernet når de 

har vært bekymret for et barns omsorgssituasjon. Silje utsagn er imidlertid litt tvetydig ved at 
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hun samtidig sier at tidlig i hennes startkarriere var hun nok litt mer forsiktige og lot det gå. 

Dette begrunnes med: 

”Vi ville vel jobbe så godt vi kunne i barnehagen for å få en god dialog med foreldre 

og åpne opp der liksom, istedenfor barnevernet, for det var jo litt mer skremmende for 

oss og hvert fall som nyutdanna. Det er nok den frykten for ikke å vite hva de gjør, 

men i dag så vet vi mye mer hva de gjør.” 

Her påpeker hun foreldresamarbeidet som viktig og at et godt samarbeid med barnevernet er 

viktig for å vite hvordan de arbeider i de ulike sakene. 

Både Ingeborg og Kathrine forteller om bekymring som muligens skulle ført til kontakt med 

barnevernet. Ingeborg forteller om hva som gjorde at de fikk mistanke og hvorfor de ikke 

meldte:  

”Det var ett barn som gikk her for noen god del år siden hvor vi nok var unnfallende, 

for vi så at det var noen blåmerker på kinnet, og den lot vi bare gå. Det tenker jeg på 

den dag i dag altså, hvorfor lot vi det gå?. Det var liksom, det bare glapp.. glapp 

veldig den saken, så flytta de”  

På spørsmål om hvorfor det ”glapp” svarer Ingeborg:  

”De var fra en så fremmedartet kultur for oss, at vi ble redd for å ta tak i det. Vi 

kjente: Oi, tørr vi å gå inn i dette her? Hva kommer nå av aggresjon? Også plutselig 

var det barnet flytta. Senere så jeg de igjen på butikken, mor og de to barna. Og da 

var han fortsatt blå her, han gutten. Og da tenkte jeg: å ja, kanskje det er bare et 

merke han har? så da fikk jeg liksom litt mer ro i sjela da.”  

Ingeborg bekymret seg over barnet og tenkte i ettertid at hun burde ha sendt en 

bekymringsmelding. Denne bekymringen avtok da hun senere traff barnet. 

 

Kathrine forteller ikke om en konkret sak men sier:  

”Jeg føler jo at vi har en del bekymringer som vi kanskje kunne ha meldt til 

barnevernet, men som vi tror at ikke kommer noen vei hos barnevernet.” 

Dette indikerer muligens negative erfaringer, samt et dårlig samarbeid med 

barnevernstjenesten. Kathrine tenker at å melde saken ikke vil bidra til noen effektive tiltak 

for barnet. 
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På spørsmål om hvor enig informantene var i påstanden om at barnehagen melder for lite til 

barneverntjenesten uttrykker de delte meninger.  

 

Sander er enig og påpeker at: 

”Det gjelder også her i bydelen. Jeg så sånn statistikk for at i fjor så var det ikke 

mange henvendelser.” 

Han sier videre: 

”Det er utrolig viktig å melde i fra tidlig og det gjelder ikke bare barnevernet men i 

forhold til PP- tjenesten og alt mulig sånn. Ja det er mange saker hvor man er for lite 

flinke til å melde i fra.” 

Sander ser viktigheten av tidlig forebygging og at det er viktig å melde i fra til andre instanser 

hvis man er bekymret for barnets utvikling. Han mener at det ikke bare er barnevernet det 

meldes for lite til, men trekker også inn andre instanser som pedagogisk psykologisk tjeneste.  

Ingeborg er også enig i påstanden og mener at det har med den tette relasjonen til foreldre å 

gjøre. Både Sander og Anna påpeker også foreldrekontakten som mulig forklaring. Videre 

sier Anna at: 

”Samarbeid mellom barnehagen og barnevern har ofte ikke vært spesielt god (…). I 

praksis så kan det virke for meg som at de sakene vi melder, uten håndfaste bevis, blir 

henlagt i større grad.”  

Silje er den eneste som betviler påstanden. Hun har meldt flere saker hvor de har blitt henlagt. 

Hun forteller:  

”Jeg føler at vi virkelig har tatt det på alvor og da meldt to som ble henlagt. Andre 

bekymringer har vi også meldt uten at det har blitt noe større. Det har ikke vært så 

veldig alvorlig har det virka som da, det vi har meldt.(...). I bydelen har vi et veldig 

godt samarbeid med barnevernet, og vi vet om saksbehandlingen, prosedyrene og 

hvordan ting skjer og sånn. Det gjør jo oss trygge på hvor vi sender de til, barn og 

foreldre. Og det tror jeg gjør at det blir lettere å melde.” 

. Dette forstås som Silje mener at barnehagen heller har meldt for mye enn for lite saker.  

 

Kathrine er enig i påstanden men sier 
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”At barnevernet går så sterkt ut og sier at barnehager melder for lite, det er det mange 

som opplever som innmari urettferdig. Fordi at det er mye bekymringer ute i 

barnehagen, men vi blir møtt så forskjellig av barnevernet(...) Vi melder når vi føler at 

det er noe bekymring, men vi tenker at terskelen hos barnevernet er mye høyere enn 

den er hos oss. Mange saker som blir meldt blir henlagt, fordi foreldrene sier at de 

ikke er enig (...).”   

Videre trekker hun fram mulige årsaker til liten melding. Hun forteller om en sak i 

barnehagen hvor de meldte sin bekymring til barnevernet, men at det gikk på bekostning av 

barnet. 

”Og det er jo på en måte skrekken, at vi skal kontakte barnevernet også skal det gjøre 

at ungene får det enda verre. Og da ble jo også saken henlagt. Foreldrene påstod at 

det ikke var noe, og det syntes vi jo var veldig fortvilende. Det var helt tydelig at 

ungene ble utsatt for vold i hjemmet. Når vi så at ungene fikk en mye verre 

livssituasjon etter at det ble meldt til barnevernet, så synes vi det er veldig fortvilende 

at det blir tatt så stor hensyn til foreldrene, framfor ungene. Jeg tenker at hvis jeg 

hadde kommet og vært ung og helt ny førskolelærer, så er det sånne ting som gjør at 

du kanskje ikke tørr å melde mer. Det er ubehagelig selvfølgelig hvis foreldre blir 

innmari sinte eller truende, men det klarer du på en måte å stå i, så lenge du får støtte 

fra kollegaer. Men det at du ser at ungene får det enda verre etter at du har meldt, det 

er noe som mange kvier seg for.”  

Kathrine mener at barnehagen er altfor flinke til å ivareta foreldrene, men at man må huske på 

at det er barnets behov som skal stå i sentrum:  

"Vi jobber i en barnehage og ikke i en voksenhage!”.  

4.2.4 Drøfting  

I Barnevernloven § 6-4 (1992) står det: 

 

Offentlige myndigheter skal av eget tiltak, uten hinder av taushetsplikt, gi 

opplysninger til kommunens barneverntjeneste når det er grunn til å tro at et barn blir 

mishandlet i hjemmet eller det foreligger andre former for alvorlig omsorgssvikt, eller 

når et barn har vist vedvarende alvorlige atferdsvansker. 

 

Dette ansvaret gjelder også alle som jobber i barnehagen. Imidlertid så er det et fåtall av 

barnevernets bekymringsmeldinger som kommer fra barnehagen. Tall fra 2008 viser at kun 

3,7 % av bekymringsmeldingene kom fra barnehagen. Skolen derimot står for 13,5 % av 
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meldingene (SSB, 2009c). Dette er oppsiktsvekkende med tanke på at barnehagen observerer 

barna hele dagen og ofte har en tettere kontakt med foreldrene i bringe- hente situasjon enn 

lærerne i skolen. For tidlig forebygging og intervensjon er det viktig at barnevernet kommer 

inn i saken mens barna er små. Det er derfor viktig at barnehagen bruker den meldeplikten 

som er nedfelt i Barnehageloven (2005). Imidlertid er statistikken litt diffus. Den er regnet 

med utgangspunkt i bekymringsmeldinger som omfatter barn i alderen mellom 0 og 18 år. 

Når man bare tar med barn i barnehagealder øker andelen meldinger fra barnehagen til ca 15 

%. Andre faktorer som kan påvirke statistikken er blant annet at barneverntjenesten kan ha 

mottatt bekymringsmelding fra før, og derfor blir ikke barnehagens melding registrert i 

statistikken. Videre kan det tenkes at barnehagen initierer meldingen, ved å oppfordre 

foreldrene til selv å kontakte barnverntjenesten. Budskapet er uansett det samme; barnehagene 

melder for lite til barnevernet (Backe-Hansen, 2009).  

 

Det er viktig å problematisere spørsmålet om bekymringsmeldinger. Som tidligere nevnt har 

barnehagen meldeplikt når det er snakk om alvorlig omsorgssvikt, overgrep og mishandling. 

Spørsmålet om hvordan man karakteriserer alvorlighetsgraden av omsorgssvikt har tidligere 

blitt drøftet. Hvilke faktorer fremmer eller hemmer barnehagen i å sende en 

bekymringsmelding når de er bekymret, men situasjonen er uklar, og ikke ser ut til å være 

direkte omfattet av meldeplikten? Dette vil bli drøftet nærmere med utgangspunkt i mine funn 

og aktuell forskning.  

 

Resultatene fra denne undersøkelsen indikerer at informantene tar sin plikt i forhold til 

barnevernet på alvor, men at det har vært saker hvor både Ingeborg og Kathrine i ettertid har 

vært usikre på om saken burde vært meldt til barnevernet. Backe-Hansen (2009) foretok en 

kartleggingsundersøkelse blant 563 styrere i private og kommunale barnehager, hvor hun ville 

finne ut blant annet hvorfor barnehagen i liten grad melder til barnevernet. I undersøkelsen 

oppga en femtedel av barnehagene at de hadde vurdert å sende en bekymringsmelding til 

barnevernet inneværende barnehageår men unnlot å gjøre det. Silje påpeker at hun ikke har 

unnlatt å sende bekymringsmelding, men sier samtidig at i starten av hennes karriere lot de 

nok oftere saker gå. Backe-Hansen (2009) sin undersøkelse belyser at å foreta en anonym 

diskusjon med barnevernstjenesten ved bekymring er et viktig skritt i vurderingen. Dette 

bidrar også til en avklaring av sakens alvorlighetsgrad og hvorvidt saken er meldepliktig. 
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De fleste informantene er enige om at barnehagen melder for lite til barnevernet. Kathrine er 

også enig, men sier at hun synes det er urettferdig av barnevernet uttrykker at barnehagen 

melder for lite. Barnehagen har mye bekymringer, men veldig mange saker blir henlagt av 

barnevernstjenesten. Hun sier videre at det er en av grunnene til at barnehagen kan være 

unnfallende i å sende bekymringsmelding. Barnevernsstatistikken viser at omtrent halvparten 

av meldingene ender med tiltak, etter at barneverntjenesten har foretatt den vurderingen de er 

pliktig til i forhold til Barnevernlovens bestemmelser (SSB, 2009b).  

 

Backe-Hansen (2009) påpeker at det er like viktig å være opptatt av treffsikkerhet som av 

antall bekymringsmeldinger. Ikke alle meldinger vil ha en alvorlighetsgrad som tilsier 

nødvendige tiltak. Det er derfor ikke selvsagt at en radikal økning i bekymringsmeldinger fra 

barnehagen vil føre til flere tiltak. Systematiske og velfungerende samarbeidsrutiner mellom 

barnehage og barnevern blir derfor viktig slik at barnehagens kompetanse øker i forhold til å 

vite hvilke barn det er viktig å melde fra om (Backe-Hansen, 2009), i tillegg til de barnehagen 

er forpliktet til å melde fra om jfr. Barnevernloven (1992). 

 

Silje gir uttrykk for at hun synes det virker som hun heller har meldt for mange saker, i og 

med at flere av sakene har blitt henlagt. Hun påpeker at barnehagen har et godt samarbeid 

med barnevernet i bydelen, som bidrar til at det er lettere å melde. Anna belyser også 

samarbeidet som viktig, og at i hennes bydel har ikke samarbeidet mellom barnehagen og 

barnevernet vært spesielt godt. Dette er i tråd med resultater fra Backe – Hansen (2009) sin 

undersøkelse.  Resultatene understreker at positive samarbeidserfaringer med barnevernet gjør 

det lettere å sende bekymringsmeldinger. Videre mente mer enn ni av ti styrere at terskelen 

for å melde fra til barnevernet ville vært lavere om man hadde gode samarbeidserfaringer fra 

tidligere, og ni av ti tror terskelen ville bli lavere hvis man hadde sett positive resultater fra 

barn i tidlige saker.  

 

Kathrine nevner at mange vegrer seg for å sende en bekymringsmelding på grunn av at de er 

bekymret for at barnet får en forverret livssituasjon.  Hun sier også at barnevernet setter i gang 

for få tiltak og alt for mange henvendelser blir henlagt. Det ville muligens vært lettere for 

henne å sende en bekymringsmelding hvis hun tidligere hadde positive erfaringer. Men ved 

mangel på dette kan det tenkes å være en faktor som bidrar til en høyere terskel for å melde til 

barnevernstjenesten. Dette er i tråd med Drugli (2008), som hevder at ved å inneha dårlige 
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erfaringer med barnevernet kan dette resultere i at en ikke stoler på at de vil gjøre en god jobb 

med barn og familie, slik at man heller unnlater å kontakte dem. I den enkelte bydel og små 

kommuner kan tjenesten bli svært personavhengig og hvis man mangler tillit til fagpersoner 

vil man kunne vegre seg for å ta kontakt.  

 

Ingeborg nevner at familiens fremmedartet kultur var en av grunnene til at de ikke sendte en 

bekymringsmelding. Det opplevdes som spesielt utfordrende å involvere seg i foreldrenes 

omsorg. Andre kulturer kan ha oppdragelsesprinsipper som strider med vår kultur. Ulike syn 

på barn, oppdragelse og omsorg kan være en kompliserende faktor. Det vil for eksempel ikke 

være sjelden man møter foreldre som er vant til at fysisk avstraffelse av barn er riktig og 

nødvendig (Grøholt, Sommerschild, & Garløv, 2003).  Selv om fysisk avstraffelse kan være 

mer akseptert som en del av oppdragelsen i andre kulturer er det viktig å påpeke at barn tar 

like stor skade av vold selv om de er fra en annen kultur.  

 

Silje sier at i starten av hennes karriere lot de oftere saker gå. Det kunne oppleves som 

utfordrende å kontakte barnevernet når man var nyutdannet. Dette kan bunne ut i at 

nyutdannet ikke føler de har like mye erfaring. Man kan være usikker på hva som er det riktig 

å gjøre, og om man har kompetanse til å løse problemene, selv om man objektiv sett har nok 

av kompetanse (Drugli, 2008). Barnehagen kan til enhver tid kontakte barnevernet for 

veiledning anonymt. Å ha en lav terskel for kontakt vil kunne være med på å øke barnehagens 

kompetanse og hvilke tiltak som kan igangsettes for å hjelpe barnet (Barne-  og 

likestillingsdepartementet & Kunnskapsdepartementet, 2009) . 

 

Drugli (2008) nevner at en av grunnene til at barnehagen ikke gjør noe med bekymringen er at 

de er redd for å gjøre noe galt. Man er redd for at man har en overdrevet bekymring, og ting 

kan gå over av seg selv. Flere av informantene påpeker at foreldresamarbeidet kan være med 

på å hindre barnehagen i å melde. Det er mye fokus på samarbeid med foreldrene, både i 

førskolelærerutdanningen og i Rammeplanen (2006) samt Barnehageloven (2005).  Drugli 

(2008) belyser at barnehagen vil ikke støte foreldrene og kan være redd for å ødelegge deres 

tillit. Dessuten vil man ikke risikere å få et vanskeligere samarbeidsforhold. Dette påpeker 

også flere av informantene som en mulig årsak. I Backe-Hansen (2009) sin undersøkelse 

oppga sju av ti at en bekymringsmelding til barnevernet vil kunne gjøre samarbeidet med 

foreldrene vanskeligere. I tillegg er det en bekymring at foreldrene kan komme til å ta ut 
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barnet av barnehagen. Aasland (2004) påpeker at det har skjedd at foreldre etter en tid har 

flyttet til et annet distrikt før personalet i barnehagen har sett en eventuell bedring hos barnet.  

Da overlates det til tilfeldighetene om saken følges opp og barnevernet blir informert på det 

nye bostedet. 

 

Som vi ser overnevnte er det flere grunner og årsaksforklaringer til at barnehagen velger å 

ikke sende en bekymringsmelding. Oppsummert påpeker informantene hovedsakelig disse 

faktorene: Usikkerhet knyttet til om saken bør meldes, samarbeidsforholdet til 

barnevernstjenesten, tidligere erfaringer, foreldresamarbeid, kompetanse og flerkulturelle 

utfordringer.  

  

4.3 Barnehagens rolle 

Her presenteres informantenes syn på hvilken rolle barnehagen har i å dekke voldsutsatte 

barns behov. Hvordan kan barnehagen fungere som et forsterket omsorgssted?  

 I drøftingsdelen vil jeg drøfte aktuelle funn opp mot beskyttelsesfaktorer og hvordan 

barnehagen best mulig kan ivareta barnets behov.  

 

4.3.1 Barns behov  

Ingeborg påpeker viktigheten av barnehagen som forsterket omsorgsted for voldsutsatte barn: 

”Jeg tenker at barnehagen er et helt glimrende sted. (...) fordi at det er så normalt å gå i 

barnehage. Det er ikke stigmatiserende, og når barnehagen er god, så har du muligheten 

selv om du er i en vanskelig situasjon, å være ute på en helt normal offentlig arena. Det er 

godt for mor og far, og det er godt for barnet å bli møtt på en helt vanlig måte. Det tenker 

jeg er veldig mye god forebyggende helse i. Å få være med på foreldre kaffer, 17-mai 

fester og karneval slik at barnet får del i den gode barndommen og får de vanlige 

erfaringene” 

Her nevner hun at barnehagen er en viktig institusjon hvor barna får oppleve å ta del i 

hverdagslige opplevelser og erfaringer. Videre sier hun at: 

“At vi er forutsigbare voksne er utrolige viktig. At barnet får erfaringer, at det går an 

å oppføre seg som et barn gjør, med alle følelser og prøver grenser og sånt, men at det 

blir møtt på en forutsigbar og trygg måte. Det er veldig mye god reparasjon i det.” 
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Forutsigbarhet blir sett på som viktig. Barnehagen skal være en trygg arena med forutsigbare 

vokse, og dette er spesielt bra for barn som ikke har den erfaringen gjennom omsorgen fra 

foreldrene.  

Kathrine forteller at barnehagen jobbet mye med å møte barna, og at de voldsutsatte barna har 

vist litt forskjellige typer behov. Hun trekker igjen inn eksempelet om tvillingparet hvor jenta 

viste internaliserte vansker og gutten viste eksternaliserte vansker. Dette ga utslag i forskjellig 

behov. Jenta var mye lei seg og hadde behov for en del trøst og nærkontakt. Videre sier 

Kathrine: 

 ”Det er en veldig akseptabel måte å oppføre seg på, som gjorde at hun får mye 

omsorg. Det var for mange voksne mye lettere å møte henne. Problemene for denne 

gutten var jo selvfølgelig at han var så veldig sint og utagerende og kunne på mange 

måter framstå som en ordentlig drittunge. Han ble veldig vanskelig å forholde seg til. 

Det er klart det er veldig vanskelig å vise omsorg og kjærlighet til en unge som står å 

spytter på deg og skriker hore! Da sitter omsorgen litt lenger inne hos de fleste 

voksne, enn for ei jente som vil sitte på fanget ditt for å få trøst. Så for han så blei det 

enda vanskeligere på grunn av måten han viste sorgen sin på, og det er jo en av 

utfordringene selvfølgelig i en barnehage. For det er klart de søte små som trenger å 

sitte på fanget, det er ikke noe vanskelig å hjelpe dem. Selvfølgelig så måtte hun få 

hjelp til selvtillit og gå inn i konflikter og hjelpe henne inn i lek og sånne ting. Hun 

kunne jo ikke sitte på fanget hele dagen. Mens han trengte jo også hjelp med akkurat 

det samme, ikke sant? Bare at det ikke syntes så godt hos han. Han trengte jo absolutt 

å få hjelp med selvtillit og gå inn i konflikter og komme inn i lek på en positiv måte.”  

Det som er spesielt interessant i dette sitatet er at Kathrine ender sin refleksjon med å 

konkludere at selv om disse barna i utgangspunktet signaliserer ulike behov, er det de samme 

områdene de trenger hjelp på. Begge hadde behov for å styrke selvtilliten og sin sosiale 

kompetanse, samt tilegne seg gode metoder for konfliktløsning. Videre påpeker hun at de 

jobbet mye for at gutten kunne forholde seg positivt til en voksen, og at voksne kunne 

forholde seg positivt til han, fordi en del voksne kunne være reserverte i forhold til å gå inn i 

en relasjon med han. Ved å danne positive relasjoner kunne han lettere komme inn i 

barnegruppen. 

Sander er klar over barnehagens viktige funksjon som et forsterket omsorgssted. Ved 

spørsmål om de satte inn noen tiltak for barnet som de var bekymret for sier han følgende: 

”Nei altså vi jobbet ikke noe sånn spesielt, eller i forhold til det, bortsett fra 

kommunikasjon egentlig.” 
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Sander nevner her at de jobbet med kommunikasjon og det ble forstått som at dette gjaldt i 

forhold til å snakke med barnet om det han fortalte. Utenom dette, ble det ikke satt i gang 

noen spesielle tiltak.  

 

Ingeborg er også inne på kommunikasjon og sier: 

”En stadig bevisstgjøring av personalet, det jobber vi for hele tiden (...). Vi skal kurses 

i hvordan vi skal sette grenser på gode måter og hvordan vi snakker til barn som har 

det vanskelig”. 

Anna sier det er viktig å gi de barna som trenger det mer omsorg. Videre belyser hun at det 

ikke alltid er uproblematisk: 

”Det er vanskelig, for vi må trå veldig varsomt og ikke tråkke for langt. Det må ikke 

bli at vi prøver å dekke for mye. Barnet skal bare være her noen år.  Barnet og/eller 

familien, må ikke bli så avhengig av omsorgen fra barnehagen, for da blir overgangen 

til skolen et eget vakuum. Så; ja en forsterket omsorg, men dog med en viss avstand. 

Da kommer vi tilbake igjen til; altså hvor er barnets behov oppi dette her? Og hvem 

skal dekke de? Barnehagen er midlertidig. Det må skje mer i hjemmeforholdene, og 

gjerne før de kommer hit. De er ikke her så mye. Den funksjonen vi har, er mindre og 

mindre. Kommer de inn, når de er ett og to, da kan det fungere i to - tre år, så lenge 

noe skjer i familiesituasjon etter den tida. Men barnehagen er veldig midlertidig sted 

for disse barna. Det må ikke bli en hvilepute tror jeg, på at de har da hvert fall 

barnehagen, da får de i hvert fall omsorg i barnehagen.”  

Anna påpeker at barnehagen har begrensende muligheter. Et godt barnehagetilbud bidrar ikke 

automatisk til en bedre situasjon for voldsutsatte barn. Anna etterlyser flere tiltak rettet mot 

foreldrene. 

4.3.2 Drøfting  

Det er viktig at barnehagen ikke bare fokuserer på å belyse problemer og årsaker til 

bekymring. Så fort som mulig bør man begynne prosessen med å vurdere hva en skal gjøre, 

og hvilke løsninger en ser på de problemene som er avdekket. Barnehagen bør sette opp 

relevante og utviklingsfremmende tiltak for barnet. Gjennom tiltak vil en prøve å øke 

beskyttelsen mot en mulig skjevutvikling hos barnet. Beskyttelsesfaktorer vil forstyrre 

sammenhengen mellom risiko og et mulig negativt utfall. Dette gjøres ved at 

beskyttelsesfaktorene skaper nye sammenhenger av støttende elementer og mulige positive 

utfall. For at barnehagen skal virke beskyttende er det viktig at barnehagen tilpasser seg det 
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enkelte barns behov (Drugli, 2008). Siden voldsutsatte barn ikke er en homogen gruppe, men 

barn som kan ha svært ulike behov, vil svaret på hva som er gode og relevante tiltak variere. 

Imidlertid har man gjennom resiliensforskning funnet ut en del om hvilke faktorer som kan 

virke beskyttende og vil derfor være relevant kunnskap for barnehagepersonell. Dette skal nå 

nærmere drøftes opp mot informantenes svar.  

 

Drugli (2008) påpeker at det er viktig at de ansatte i barnehagen tar ansvar for sin voksenrolle 

ovenfor barnet. Kvello (2007) belyser at en av de forebyggende innsatsene kan være at 

barnehagen delvis kompenserer for vansker eller mangler i barnets hjemmemiljø. Å 

tilrettelegge for et godt utviklingsgremmende samspill med barnet på avdelingen blir viktig. 

Gode relasjoner i barnehagen predikerer en positiv tilpasning i skolen (Hamre & Pianta, 2001, 

ref. i Drugli, 2008), og derfor blir det viktig å legge til rette for positive relasjoner i de tidlige 

årene.  Kathrine påpeker at dette er de svært bevisst på i barnehagen. Å skape en god relasjon 

mellom barnet og voksne, og motsatt. Dette kan sees i lys av transaksjonsmodellen hvor 

individ og miljø påvirker hverandre. Katrine forteller om tvillingparet hvor det var mye lettere 

å yte omsorg til jenta på grunn av hennes væremåte. Personalet kunne vegre seg i å gå i 

relasjon med gutten fordi han var ganske utagerende. Her ser vi at barna påvirker personalet i 

barnehagen på ulikt vis, som igjen påvirker personalets interaksjon med barna. Barn og miljø 

påvirker derfor hverandre gjensidig over tid og denne gjensidige påvirkningen er sentral i 

transaksjonsmodellen.  

Drugli (2008) påpeker at selv om det er mange faktorer i barnehagen som påvirker 

utviklingen til barn, er kvaliteten på relasjoner av særdeles stor betydning. For barn som er 

utsatt for familievold så kan de som tidligere nevnt utvikle en utrygg tilknytning til sine 

foreldre. Claussen (2001) hevder at tilknytning til en voksen i barnehagen kan i slike tilfeller 

fungere som en kompensasjon. En tett og trygg tilknytning til en voksen i barnehagen er det 

viktigste forebyggende tiltaket for barn med belastende hjemmeforhold. For å fremme 

positive relasjoner til barnet er det viktig å ”se” og forstå barnet. Barn trenger en opplevelse 

av at andre ser dem og viser at de gjør det. Det er derfor viktig at personalet ser det enkelte 

barn og også viser barnet at de ser det. Dette gjelder også for barn som er i gode 

omsorgssituasjoner. Å bli sett av andre og at personalet formidler at de gjør det, er et 

grunnleggende behov.  Killén (2000) belyser at ved å vise barnet at man ser og forstår det kan 

være en begynnelse på å etablere en relasjon til barnet som kan føre til en trygg tilknytning 

utenfor familien. Et voksent menneske som ikke svikter og som tar ansvar for barnet er svært 
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viktig å oppleve for barnet.  Det er viktig at barnet blir sett og hørt slik at det kan begynne å 

utvikle en kjerne av identitet (Killén, 2004). Ingeborg påpeker at det er viktig at voldsutsatte 

barn får hverdagslige opplevelser i barnehagen som de kan få positive erfaringer fra. At 

barnehagen kan støtte barnet gjennom en bevisst bruk av de vanlige aktiviteter og relasjoner i 

barnehagens hverdag er i samsvar med Killén (2004), Sagbakken og Aanderaa (1993) og 

Dyregrov (2000).  

Videre er det viktig å skape gode relasjoner mellom barna i barnehagen. Å ha jevnaldrende 

venner er en beskyttende faktor. Det er kun Kathrine som påpeker dette av informantene. Hun 

sier at gjennom å skape gode relasjoner til de voksne var det lettere for barnet å komme inn i 

barnegruppa. Hun sier videre at det var viktig å styrke tvillingparet sin sosiale kompetanse. 

Doge og Petit (2003, ref. i Drugli, 2008) forklarer at barn med internaliserte vansker kan ha 

god sosialkompetanse, men barna undervurderer denne og tar den derfor ikke i bruk. De blir 

ofte avvist av andre barn fordi de er tilbaketrukket og oppleves derfor som kjedelige. Barn 

med eksternaliserte vansker har derimot en tendens til å overvurdere sin sosial kompetanse og 

legger ofte skylden på andre barn hvis lek og samspill ikke fungerer. De kan ofte bli avvist av 

andre barn fordi de er aggresive samt har manglende sosial kompetanse.  Dette gir en særlig 

risikoutsatt gruppe for fremtidig misstilpasning og atferdsproblemer (Nordahl et al., 2005). 

Det vil derfor være viktig å bygge opp sosiale ferdigheter hos risikoutsatte barn, siden dette 

vil virke beskyttende og forebyggende mot videre problemutvikling. Webster Stratton (2005,  

ref. i Drugli, 2008) påpeker at når barn strever med relasjoner til andre barn kan for eksempel 

barnehagen øve på hva barnet skal si når det har lyst til å leke med noen. Dette kan gjøres 

blant annet gjennom rollelek. Man kan også øve på lekeferdigheter alene eller i barnegruppe. 

Det vil videre være viktig å gjøre barnet til en attraktiv lekepartner ved å styrke barnets sterke 

sider og vise de andre barna hva det kan. Ved å tilrettelegge for mestring og anledning til å 

utfolde seg med jevnaldrende bidrar man også til positiv identitet og økt selvtillit hos barnet, 

som er en viktig beskyttende faktor (Gunnestad, 2007; Nordahl et al., 2005). Gunnestad 

(2007) belyser at når barnet mestrer ulike ferdigheter, blir barnet mer aktuell og tiltrekkende 

som venn og lekekamerat. Derfor blir det viktig å fremheve hva barnet er flink til for de andre 

barna i gruppen, slik at de blir interesserte i dette barnet. Det er også viktig å påpeke til barnet 

hva det kan, og gjøre barnet bevisst på sine ferdigheter og talenter. Dette vil også bidra til å 

styrke barnets selvoppfatning.  
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Ingeborg mener det er viktig at personalet i barnehagen er trygge forutsigbare voksne. Dette 

er i samsvar med Rutter (1985, ref. i Sommerschild, 1998) sin forskning som indikerer at det 

er særlig to forhold som virker beskyttende. Det første er trygge, stabile, emosjonelle 

tilknytninger og det andre er at man har egne erfaringer om å kunne noe.  Killén (2004) 

påpeker at relasjonen har en stor betydning i det forebyggende arbeidet, blant annet 

mulighetene for tilknytning, bearbeiding av vanskelige situasjoner og mestring.  

 

Killén (2000) hevder at mange ofte har en mening om at de må gjøre noe med problemene for 

å kunne hjelpe barna. Det er sjelden man kan gjøre så mye med foreldrenes problemer, og det 

er gjerne andre instanser sin oppgave, men barnehagen kan gi barna mye hjelp med deres 

opplevelse av situasjonen. Både Ingeborg og Sander påpekte at det var viktig å arbeide med 

kommunikasjon. Lind (2000, ref. i Killén, 2000) påpeker at det er et viktig pedagogisk 

prinsipp å akseptere barnets følelser og åpne for at de kan komme til uttrykk. Å bli lyttet til, 

trodd på, trøstet og støttet er behov barn har. De kan uttrykke sine følelser direkte gjennom 

blant annet lek og tegning. Å la barnet tegne kan være en god innfallsport til å hjelpe barnet å 

få uttrykt sine følelser. Det er viktig at barnehagen ikke presser barn til å snakke om ting de 

ikke ønsker. Det må foregå på barnets premisser, ellers kan det lett bli opplevd som negativt 

for barnet og kommunikasjonen kan lett bli fastlåst. Med andre ord så må ”dørene åpnes 

forsiktig” (Dyregrov, 2000). 

Anna sier at hun synes det er viktig å være observant på at barnhagen ikke tar på seg for stort 

ansvar. Det er begrenset hva barnehagen kan gjøre i og med at det er en midlertidig 

institusjon. Barnehagen vil derfor også ha en formidlerrolle slik at også andre instanser kan 

komme inn å hjelpe foreldrene og barnet. Dette skal belyses videre.  

 

4.3.3 Behov for flere instanser  

Anna mener barnehagens rolle er mangfoldig, men at det er viktig at man er klar over 

barnehagens begrensninger. Hun sier: 

”Jeg tenker at en barnehage er en barnehage, det er ikke noe terapeutisk sted, det er det 

veldig viktig å være klar over.(…) vi må være bevisst på vår rolle; vi er en pedagogisk 

institusjon, vi er en læringsarena. Vi får gjort det vi får gjort, og hvis vi har behov for noe 

mer, så tar vi kontakt med fagfolk.  Det skal vi ha lav terskel for, for ellers tror jeg at vi 

kan gjøre skade. Vi kan bli for ivrige og for terapeutiske og det skal vi ikke være. (…) vi 

skal se rollen vår og gjøre den så bra som mulig.” 
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Silje er også inne på dette, og sier: 

”Jeg er veldig tydelig med personalet i forhold til å fokusere på barnet og ikke 

foreldrene (…) Det er vårt mandat i barnehagen, så får andre helsetjenester eller 

psykiatri ta seg av hjemmets problematikk, for det blir for belastende for personalet 

som skal ha atten barn og fem av dem kanskje trenger noe ekstra” 

 

Begge disse sitatene forklarer at det er viktig å være klar over barnehagens rolle. Ved å ta 

utgangspunkt i hva barnehagen kan bidra med, kan man videre gjøre jobben så bra som mulig. 

Hvis man tar på seg ansvar som er andres fagfelt kan barnehagen få en veldig stor 

arbeidsmenge, samt at barna ikke får den profesjonelle oppfølgingen som det trenger. 

 

Katrine trekker også inn samarbeid med andre instanser som viktig i forhold til voldsutsatte 

barn: 

”Det er veldig viktig at barnevernet kan komme inn å hjelpe og sette inn tiltak, og jeg 

vet at i mange tilfeller så er det å gå i barnehage et tiltak. Jeg tror også at det trengs 

at det kommer inn noen fra fagsenteret eller BUP for eksempel. I dette tilfellet tror jeg 

BUP ville vært en veldig god instans som kunne komme inn å hjelpe både foreldrene 

og ungene.” 

 

Her etterlyser hun andre aktuelle instanser for å kunne dekke behovet til både barna og 

foreldrene, slik at de får den hjelpen de trenger. 

4.3.4 Drøfting  

Resultatene belyser at informantene ser sine begrensninger i barnehagens rolle i arbeid med 

voldsutsatte barn. De etterlyser hjelp fra flere instanser. Det er viktig at barnehagepersonell 

avklarer og definerer sin rolle. Det handler om å tydeliggjøre hva man kan gjøre, og sette 

grenser når det går ut over sin egen kompetanse og pedagogiske virksomhet. Med veiledning 

og støtte fra hjelpeinstanser har også barnehagen en viktig oppgave i å utvikle en god relasjon 

til barnet. Men dette innebærer at man ikke skal bevege seg inn i rollen som behandler. Dette 

påpeker også Anna når hun sier at man må passe på så ikke barnehagen får en terapeutisk 

rolle. Dette kan tenkes å medføre at andre viktige aktører ikke blir trukket inn når barnehagen 

er bekymret. Barnehagen har og skal ha en forebyggende rolle. Det er viktig at barnehagen 

derfor kjenner til hvilke instanser de skal kontakte hvis det oppstår problemer utenfor deres 

fagfelt. I Rammeplanen (2006) står det at barnehagen har i oppgave å sikre barn nødvendig 

hjelp, også gjennom formidling. Vurdering om foreldrene er i stand til å ta vare på sine barn, 
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og behandling av psykiske vansker er det andre instanser som skal ta seg av (Berg, 2005; 

Claussen, 2001; Drugli, 2008). Ved å ha lav terskel for å kontakte andre instanser bidrar man 

til at både barnet og familien får et mer helhetlig tilbud. Barnehageplass kan være et tiltak fra 

barnevernet, men Katrine etterlyser flere tiltak, blant annet at andre instanser kommer aktivt 

inn i barnehagen. Sagbakken & Aanderaa (1993) mener at barnehagen hyppig blir brukt som 

«forebyggende tiltak», men at barnehagens rolle, muligheter og begrensninger har blitt lite 

drøftet. Killén (2004) peker på at barnehagen har begrensede muligheter til å påvirke 

omsorgen på noen radikal måte. Barnehagen kan kun stimulere barnet, gi omsorg og bidra til 

en positiv utvikling samt avlaste og støtte foreldrene.  

 

Oppsummert kan man si at barnehagen kan virke som en beskyttende faktor gjennom å 

fremme en trygg tilknytning, skape gode relasjoner mellom både voksne og barn, tilrettelegge 

for mestring, øke barnas selvtillit, bidra til gode strategier for konfliktløsning og fremme 

sosial kompetanse hos barna. Videre er det viktig å se sin rolle i lys av hvilke muligheter 

barnehagen har for å fremme barnets utvikling, men samtidig være klar over hvilke 

begrensninger som finnes. Det blir derfor viktig å kontakte andre fagfolk når barnets behov 

strekker utenfor barnehagens kompetanse.  

 

4.1 Samarbeid 

Jeg har tidligere belyst viktigheten av et godt samarbeid med barneverntjenesten for at 

barnehagen skal sende en bekymringsmelding. Jeg vil i dette kapitlet presentere relevante 

funn i forhold til hvordan informantene opplever samarbeidet med barneverntjenesten? Hva er 

positivt og hva kan eventuelt forbedres? Hvilke tanker har informantene om 

barneverntjenesten sitt arbeid? Siden det kan være flere instanser enn barnevernet man må 

forholde seg til, ser jeg det som viktig å presentere resultatene om hva informantene mener 

om det tverrfaglige samarbeide. 

 

4.1.1 Samarbeid med barneverntjenesten 

Sander har ikke mye erfaring med samarbeid med barnevernet, men sier at 

”I forhold til denne saken her, så er jeg veldig fornøyd. Det handler om å ufarliggjøre 

det helt også, som jeg føler at de var veldig flinke til ovenfor mor.”  
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Han synes barnevernet var raske til å ta kontakt etter at barnehagen hadde sendt 

bekymringsmelding, og at de var dyktige på å snakke med barnet på dets nivå. Barnevernet 

opptrådte på en god måte ovenfor både mor og barn. Sander var sikker på at han hadde gjort 

det riktige ved å kontakte barnevernet. Sander har derfor positive og gode erfaringer rundt 

samarbeidet med barnevernet.  

Kathrine og Anna påpeker at samarbeidet med barneverntjenesten i bydelen ikke er spesielt 

godt. På spørsmål om hvilke tanker de har om barnevernets arbeid sier Kathrine: 

Det er litt varierende. For jeg synes i stor grad at barnevernet fungerer som et 

voksenvern, fordi foreldrene har så stor grad av beskyttelse. Jeg ser at det er 

nødvendig å ha beskyttelse, for at det ikke plutselig skal skje vanvittige overtramp(...). 

Men det bør jo kunne finnes måter å luke ut litt sånne seriøse henvendelser og 

useriøse henvendelser. Hvis regjeringen mener det de sier om økt fokus på barns 

sikkerhet i hverdagen, så bør de gjøre om på det lovverket, sånn at barnevernet kan få 

litt større spillerom til å gjøre jobben sin på en ordentlig måte.    

Anna belyser mye av det samme ved at hun sier: 

”Objektivt sett så tror jeg barnevernet har en vanvittig vanskelig jobb. Jeg vet at i et 

område som her, så er de overarbeidet og sliter med å rekruttere kvalifisert personell, 

så jeg har objektivt sett full respekt for arbeidet de gjør. Når det er sagt, så har mine 

erfaringer sjeldent vært positive. Jeg opplever at barnevernet ofte er så fokusert på 

foreldrene, slik at de glemmer å se på barnas behov oppi det hele. Det hjelper ikke på 

samarbeidet. Det har vært opplevd som vanskelig med informasjonsflyt for 

informasjonen skal gå en vei, fra barnehagen og opp til barnevernet, og aldri tilbake. 

Nå har jeg oppfattet at fra første januar så er det endra, barnevernet skal nå være 

pliktet til å gi tilbakemeldinger på sakens forløp, det er nytt for oss. Det er en positiv 

forbedring, samtidig som jeg har respekt for at barnevern kan ha et annet innblikk i 

helhetlige familiesituasjoner, som jeg ikke trenger og ikke skal ha, og antakeligvis ikke 

har lyst til å ha.”  

Både Anna og Kathrine påpeker at barneverntjenesten er for lite opptatt av barnets behov. 

Kathrine påpeker at barnevernet har mer en funksjon som voksenvern. Anna har savnet 

informasjon om saken etter at de har meldt og er fornøyd over at lovverket er endret.  

Silje sier at hun ønsker å være positiv til arbeidet barneverntjenesten gjør og påpeker at de har 

en vanskelig og krevende jobb i forhold til lover og regler som de må forholde seg til. Videre 

poengterer hun: 
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”Foreldrene har så utrolig stor makt. Før barnet blir beskyttet, tatt bort eller får et 

annet tiltak, tar det lang tid. Når vi først melder så får de ikke hjelp før liksom langt 

uti skolen. Det er mange media oppslag og vi påvirkes av det. Men de jeg kjenner her i 

bydelen stoler jeg veldig på. Jeg tror de oppriktig gjør en god jobb altså, for de har 

utrolig mange saker, prosedyrer, og det tar litt tid med hver enkelt hvis du har 

hundrevis av de i løpet av året (...).” 

Silje nevner her at foreldrene har lovmessig stor makt, og at det tar lang tid før barnevernet 

setter i gang tiltak. Men hun sier videre at hun er fornøyd med barneverntjenesten i bydelen 

og har forståelse for deres tidkrevende arbeid. Hun belyser videre at 

”Taushetsplikten er jo også et problem for oss. Vi vet ikke hvis vi har noen barn her 

som ikke barnehagen en et tiltak fra barnevernet, så vet ikke vi at de er i barnevernet 

(...). Det er jo regler der og, men det er frustrasjon for oss, for å få et bedre 

samarbeid. Og det går sikkert begge veier.” 

Her nevner Silje taushetsplikten som et problem for samarbeidet mellom barnehagen og 

barneverntjenesten. 

Ingeborg er svært fornøyd med barneverntjenestens arbeid og sier videre: 

”Jeg synes at det er helt uvurderlig viktig. Og at det er helt nødvendig å ha et sterkt, 

godt barnevern. Det barnevernet som vi har lokalt, ser jeg at gjør en helt fantastisk 

jobb.”  

 

Videre sier hun at hvis det er noe hun hadde ønsket av barnevernet så var det at de kunne 

drevet litt mer offensivt arbeid for å få barnehagene til å melde. Barnevernet kunne også delt 

mer av sin kunnskap ved å kurse ansatte i barnehagen om det å stå i vanskelige situasjoner, 

hvordan snakke med folk man er i konflikt med, og hvordan man skal forholde seg til det. 

 

Flere av informantene påpeker at barnevernet har et strengt lovverk, og har forståelse for at de 

må følge dette. Silje trekker fram taushetsplikten til barnevernet som et hinder for samarbeid. 

Anna er fornøyd over det endrede lovverket i forhold til barnevernets tilbakemelding om 

sakens forløp til barnehagen. To av informantene sier at de ikke har et godt samarbeid med 

barneverntjenesten, og flere av informantene påpeker at barnevernet tar for mye hensyn til 

foreldrene.  

4.1.2 Drøfting 



   Når omsorgen svikter 
    Linda Næss Bratlie 

 

 77 
  

Et godt samarbeid mellom barnehage og barneverntjeneste er viktig som en del av samfunnets 

satsning på å trygge barn og unges oppvekstvilkår. I Rammeplanen er viktigheten av et godt 

samarbeid mellom barnehagen og barnevernet belyst. Videre poengterer Rammeplanen 

(2006):  

Det bør etableres et generelt og systematisk samarbeid mellom barnehage og 

barnevern. Den enkelte kommune må finne hensiktsmessige løsninger på hvordan 

barnehage og barnevern skal samarbeide. Et samarbeid basert på jevn og formalisert 

kontakt, på felles mål i forhold til barnet og på kunnskap om hverandres 

arbeidsoppgaver og arbeidsform bør tilstrebes (s.54).  

 

Det står for øvrig ikke noe om hvordan man skal kvalitetssikre et godt samarbeid, men noen 

grunnprinsipper er presentert; kontaktforhold, felles mål og gjensidig kunnskap knyttet til 

arbeidsoppgaver og arbeidsform.  

I barnevernets arbeid er prinsippet om tidlig intervenering sentralt. Barnevernloven §3-1 

(1992) omhandler barneverntjenestens forebyggende virksomhet. Her står det: 

”barneverntjenesten har spesielt ansvar for å søke avdekket omsorgssvikt, adferds-, sosiale og 

emosjonelle problemer så tidlig at varige problemer kan unngås, og sette inn tiltak i forhold til 

dette”.   

For å kunne sikre tidlig intervenering er det derfor helt nødvendig med et godt samarbeid med 

barnehagen. Barnevernet er avhengig av å få informasjon om et barn som har det vanskelig 

for å kunne hjelpe det. Et godt samarbeid vil kunne bety raskere og bedre hjelp til barn som 

trenger det. 

Datamaterialet viser at informantene har et sterkt fokus på barnevernets rolle. Informantene 

har delte meninger omkring barnevernets arbeid og samarbeidet mellom barnehage og 

barnevern. Sander, Silje og Ingeborg har generelt en positiv oppfatning av barnevernets arbeid 

og belyser samarbeidet som godt. Ingeborg påpeker hvor viktig barnevernets jobb er, og er i 

likhet med Sander og Silje fornøyd over deres arbeid i bydelen. To av informantene, Kathrine 

og Anna, uttrykker imidlertid at de har et dårlig samarbeidsforhold, og at de ikke har full tillit 

til barneverntjenesten. Tillit danner grunnlag for handling. Det blir derfor viktig at barnehagen 

får gode samarbeidsforhold som øker deres tillit til barnevernet. Kathrine og Anna er skuffet 

over at barnevernet ikke gjør så mye som barnehagen kunne ønske i enkeltsaker. Videre 
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undrer de seg over at barnevernet ikke setter inn tiltak, men henlegger saker der barna har det 

åpenbart vanskelig (jfr. Kap 4.2.3). Disse forventningene skaper en del frustrasjon og dette 

kan tenkes å føre til at barnehagen får et syn om at det ikke nytter å melde til 

barneverntjenesten. Det sees derfor som viktig å ha god kunnskap om hverandres oppgaver og 

ståsted for å få til et godt samarbeid mellom barnehage og barnevern. I Sagbakken  sin 

undersøkelse ”Barnehage som tiltak i barnevernet” opplyser barnehagene at kontakten 

mellom barnhagen og barnevernet er liten og overfladisk, og at regelmessig samarbeid ville 

være nyttig (Sagbakken & Aanderaa, 1993). Å ha jevnlige møter vil resultere i at man kan få 

bedre kjennskap til hverandres oppgaver og ansvarsområder. Ingeborg trekker fram at det 

ville vært nyttig å bli kurset av barnevernet i forhold til å stå i vanskelige situasjoner. 

Barnevernet har en del kunnskap som barnehagen kunne hatt nytte av. Slike møter vil dermed 

bidra til at man får anledning til å utveksle generell kunnskap om hverandres tjenester, og 

drøfte utvalgte tema. Dette kan være tema som foreldrearbeid i bekymringssaker, hvordan 

man skal forholde seg til foreldrene og hvordan man skal gå fram i ulike saker. Det kan 

dessuten være viktig at barnehagene får kunnskap om barnevernets arbeidsmetoder og 

saksgang, slik som Silje har. Da vet man hva man sender barn og foreldre til. Dette vil også 

bidra til at man får realistiske forventinger til barnevernets arbeid. Det er særlig en faktor som 

gjør seg gjeldende i forhold til om informantene har et godt samarbeid med barnevernet; 

hvilken bydel de tilhører. Både Anna og Kathrine tilhører en annen bydel enn de andre tre 

informantene. Kvaliteten på samarbeidet kan derfor være personavhengig (jfr kap. 4.3.3). 

Barneverntjenesten er dessuten organisert på forskjellige måter i hver enkelte bydel som kan 

gi utslag i samarbeids praksis og rutiner. 

 

Silje belyser at det kan ta altfor lang til før barnevernet setter inn tiltak. Barnevernstjenestens 

beslutninger har store konsekvenser for foreldre og barn og det er derfor viktig å ha dyktige 

og kompetente barnevernarbeidere. Et godt samarbeid vil videre kunne gi barnehagen en 

faglig og personlig trygghet, og innsikt i at barnet hjelpes etter beste vurderingsevne fra 

barneverntjenesten. Christiansen (2002, ref. i Kvello, 2007) peker på at dokumentasjonskravet 

som stilles til barneverntjenesten om å være skråsikre på sine avgjørelser, leder til at mange 

barnevernansatte utsetter vanskelige beslutninger. Kvello (2007) belyser at mange 

barnevernssaker betegnes som stabilt ustabile og at det setter krav til barnevernansatte om 

solid kunnskap i deres vurderinger av om foreldrenes omsorgsevne for barna er god nok, og 

om man kan kompensere mangler med tiltak. Mange barnevernssaker er vanskelig å forutsi, 
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men skjer det ofte er det et tegn på dårlig skjønnsvurdering i saken. Vellykket tiltak i 

barnevernet handler til syvende og sist at barna får det bedre, ikke om foreldrene eller 

saksbehandlerne er tilfredse. Både Anna og Kathrine problematiserer at barnevernet er så 

opptatt av foreldrene at barnets behov ikke blir prioritert. Sjøvik (2007) problematiserer at i 

norsk lovverk står foreldreretten sterkt. Dette medfører også at redselen for å blande seg inn i 

den private familie har vært nokså framtredende. Kathrine nevner også det strenge lovverket 

som en av grunnene, og etterlyser en endring av lovverket slik at barnevernet får en større 

gjennomslagskraft. Sjøvik (2007) peker på at i verste fall kan det strenge lovverket medføre at 

barn i vanskelige livssituasjoner ikke får den hjelpen de trenger. 

Barnevernet har blant annet en strengere taushetsplikt enn den man har i barnehagen 

(Barnevernloven, 1992, §6-7). Det er viktig at taushetsplikten ikke blir et hinder for 

samarbeid. Den kan imidlertid oppleves som streng fra barnehagens side. Silje nevner dette 

som en ulempe for å få til et godt samarbeid. Selv om barnehagen har plikt til å gi 

informasjon til barnevernet, har barnehagen derimot ikke rett til informasjon angående barnet 

og familien. Denne informasjonen er underlagt taushetsplikten. Det er derfor lagt opp til at 

informasjonsflyten går letter og friere fra barnehagen til barnevernet enn det gjør andre veien. 

Dette fører til et samarbeidsforhold hvor den ene parten stadig gir noe uten å få noe tilbake, 

og kan føre til at barnehagen i verste fall mister motivasjon for videre samarbeid. Det kan 

skape en del frustrasjon når man melder en sak, så får man ikke vite noe mer. Da kan man 

undre seg over hvilken jobb barnevernet gjør, og om de i det hele tatt gjør noe. Dette er jo 

som tidligere nevnt med på å kunne svekke tiliten til deres arbeid. I følge Glavin & Erdal 

(2000) får mange skoler ikke nødvendig tilbakemelding i saker som er meldt til barnevernet, 

dette kan videre tenkes også å gjelde barnehager. Denne tilbakemeldingen er viktig for å 

bygge et tillitsforhold med sine samarbeidspartnere. Ved å gi tilbakemelding til alle involverte 

parter blir barnevernets oppgaver fremmet ved at man fremmer samarbeid som 

barneverntjenesten er avhengig av for å utføre sine oppgaver etter loven. For å sikre god 

oppfølging av saker er det dessuten viktig at alle samarbeidsparter vet hvilke ulike instanser 

som er tilknyttet til en sak. Killén (2004) problematiserer den oppsplittingen vi har i dag, med 

at mange instanser som arbeider for barn og familier ikke er gode nok. Hun setter spørsmål på 

om det finnes andre organisasjonsformer og rolleutforminger. Kathrine, Anna og Silje belyser 

indirekte mye av det samme som Killén (2004) gjennom deres erfaring om samarbeid, 

manglende hjelp og støtte og for streng taushetsplikt. 
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1.juli 2009 trådte en ny bestemmelse som lovfester en plikt for barneverntjenesten å gi 

nærmere bestemte opplysninger til offentlig ansatte som har sendt bekymringsmelding 

(Barnevernloven, 1992, §6-7a). Dette vil gjelde for barnehagen. Lovendringen ble foretatt på 

bakgrunn av innspill fra både barnevernet og andre om at taushetsplikten var for streng, og at 

manglende tilbakemelding kun førte til at andre tjenester fikk svekket tillit t il 

barneverntjenesten (Barne-  og likestillingsdepartementet & Kunnskapsdepartementet, 2009). 

Dette er i tråd med Annas uttalelser. Hun ser denne lovendringen som svært viktig, og er 

positiv til dette i videre samarbeid med barneverntjenesten. 

 

Medienes rolle har stor betydning i dagens samfunn. Silje nevner at mediebehandlingen av 

barneverntjenesten og deres saker påvirker personalet i barnehagen. Killén (2004) peker på at 

en del av mediedekningen er informativ og konstruktiv, og kan bidra til en økt bevissthet på at 

barnevernet jobber med en omfattende og smertefull problematikk. Imidlertid er det ofte slik 

at det forekommer spekulativ, usaklig og selektiv informasjon, hvor det først og fremst er de 

mest dramatiske overgrepene som får mediedekning. Dette er en belastning som kan øke 

foreldrenes forvirring. Videre kan det være belastende på allerede sterkt belastende 

yrkesutøvere. Killén (2004) poengterer at det er svært viktig å utvikle en erkjennelse av 

hvordan kompleksiteten i omsorgssviktssaker påvirker vanskelighetsgraden i arbeidet. I lys av 

dette sees det som viktig at alle parter i et samarbeid må ta dette inn over seg, så vel 

barnehagene som barnevernsarbeideren. 

 

4.1.3 Tverrfaglig samarbeid 

Det er flere instanser som kan være viktig å ha et godt samarbeid med for å gi barnet et 

helhetlig og godt tilbud. Jeg skal nå videre presentere relevante funn i forhold til tverrfaglig 

samarbeid. 

I begge bydelene har de tverrfaglig team bestående av barnehage, helsestasjon, 

barneverntjenesten og pedagogisk psykologisk tjeneste. På spørsmål om hvordan 

informantene synes det tverrfaglige samarbeidet fungerer svarer informantene følgende; 

Kathrine peker på at det tverrfaglige temaet er en svært bra ordning. Videre sier hun:  

”Da slipper man å løpe fra kontor til kontor, for man har samla så mye fagfolk på et 

sted. Da har du faktisk mulighet til å få litt ordentlige svar på ting du lurer på, kunne 

drøfte ting. At man kan gå dit som fagperson å drøfte ting anonymt synes jeg er veldig 
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positivt.  Det kan jo gjøre at man for eksempel tørr å melde til barnevern. Hvis det er 

det som er behovet, at man får en ryggdekning. Noen ganger så tenker man at kanskje 

det bare er jeg som overdriver, kanskje det ikke er noen ting, kanskje jeg lager masse 

styr for ingenting, også går det utover ungene, så blir foreldrene sinte, også er det 

ingenting, også har jeg lagd masse rot. Men så kan man kanskje få støtte eller de kan 

kanskje si; Åh er det sånn, men da er det vel mye bedre at for eksempel BUP blir 

koplet inn. Da har man mulighet til å kunne gå tilbake til foreldrene å si etterpå at vi 

har drøftet i et tverrfaglig team, at de råda til sånn og sånn. Og da kan jo foreldrene 

velge å være enig eller uenig ettersom. Men da kan man hvert fall gå fram og fortelle 

akkurat hvordan det ligger an.” 

Anna er også fornøyd over tilbudet og sier: 

”Det er et veldig greit sted å lufte problemer og få generelle råd. Det har vel eksistert 

i et halvt år, to år tror jeg nå. Så det er forholdsvis nytt for oss. Vi har ikke brukt det 

så veldig mye enda., men jeg tror jeg kan bli veldig positiv, absolutt!” 

I dette sitatet er det særlig interessant at Anna er svært fornøyd over tilbudet, men at hun har 

benyttet det i mindre grad. Dette er også tilfellet for Silje. Hun uttrykker at det var fint å være 

med i starten men sier videre; 

”Nå har vi ikke hatt så mange i det siste herfra som har gått dit, det har sklidd litt ut 

hos oss. Det er noe jeg kan gjøre i forhold til å skjerpe inn det igjen og minne om 

tilbud og. Men de møtene har jeg hatt veldig nytte av når de begynte i starten. Bare å 

bli kjent med saksgangene og spørsmålene rundt, hva skjer med en melding når den 

kommer inn på deres kontor, hvorfor tar det så lang tid, hva er det dere gjør som tar 

så lang tid. Det vi lurte på i starten fikk vi jo mye svar på. (...) og man fikk snakket 

med konsulenten og andre barnehager som kanskje hadde lignende tilfeller og som 

hadde noe erfaring på det.”  

Dette viser at Kathrine, Anna og Silje er fornøyd med tilbudet. Imidlertid sier både Anna og 

Silje at de ikke benytter det så ofte.  

 

4.1.4 Drøfting  

Det har vært mye fokus på tverrfaglig samarbeid de siste årene. Dette er også nevnt i 

Rammeplanen (2006): ”For at barn og foreldre skal få et mest mulig helhetlig tilbud til beste for 

barns oppvekst og utvikling, kreves det at barnehagen samarbeider med andre tjenester og 

institusjoner i kommunen”(s.28). Ved samarbeid gjelder taushets- og opplysningsplikten i 

Barnehageloven (2005). Begge bydelene har tverrfaglige team. Dette er en 

sektorovergripende samarbeidsordning bestående av helsestasjon, barnevern, barnehager og 
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pedagogisk psykologisk tjeneste. Gjennom tverrfaglig team skal man sikre best mulig hjelp til 

barn som lever under belastende forhold som kan skade deres utvikling, eller at barnet står i 

fare for å utvikle psykososiale problemer.  

 

Killén (2004) belyser nødvendigheten av tverrfaglige samarbeidsteam. Slike team burde være 

en rutine i alle undersøkelsessaker, og er nødvendig i arbeid med familier der barn er utsatt 

for omsorgssvikt. Tverrfaglighet og helhetlig tenkning bør stå sentralt. Det tverrfaglige teamet 

i denne undersøkelsen har dessuten en forebyggende funksjon ved at man kan drøfte saker 

anonymt, eller etter avklaring med foreldre, hvis det er barn og foreldre man er bekymret for. 

Når informantene nevner tverrfaglig team så er det i forhold til å møtes for å drøfte en sak, 

ikke videre samarbeid rundt voldsutsatte barn. Det kan se ut som at tverrfaglig 

samarbeidsteam, i de situasjonene hvor familievold var avdekket, er noe informantene ikke 

hadde særlig erfaring med. 

 

Det tverrfaglige tilbudet som finnes i den enkelte bydel er imidlertid informantene svært 

fornøyd over. Kathrine påpeker at å drøfte saker anonymt i tverrfaglig team gjør at man blir 

sikrere på sin egen vurdering. Drugli (2008) belyser at en del av dagens familier har 

komplekse og sammensatte problemer som ikke alltid lar seg løse ved hjelp og støtte fra en 

profesjonsgruppe. For å belyse problematikken trenger en ofte ulike faglige innfallsvinkler 

samt for å finne fram til de beste tiltakene. Gjennom tverrfaglig team skal instansene bli 

synlige overfor hverandre og utfylle hverandre på en måte som kommer barnet og familien til 

gode. Det er viktig at de ulike fagpersonene viser respekt for hverandres ulikhet og at en har 

forståelse for at dette er viktig for at en skal kunne hjelpe barnet og familien. Tverrfaglig 

samarbeid er ikke noe mål i seg selv, det er en metode som skal sikre barn og familier bedre 

hjelp. Ved å drøfte en sak kan man dessuten finne ut hvilken institusjon som kan være riktig å 

melde til. For eksempel om det i første omgang er en sak for pedagogisk-psykologisk tjeneste 

eller om det er en barnevernssak. Kathrine påpeker at tverrfaglig team gjør at man får mer 

”ryggdekning”. Dette tolkes som at man blir mer sikrere på hva man skal gjøre når det er flere 

instanser som er enig i din vurdering. Slik jeg ser det kan dessuten tverrfaglig team skape en 

ytterligere forståelse for hverandres arbeid, arbeidssituasjon, fagområde, menneskesyn og 

holdninger. Man kan lære en annen tilnærming til behandling av problemer, og 

arbeidsoppgavene blir mer fordelt etter hva som er best for barnet. Silje trekker også fram at 

det er viktig å snakke med andre som har erfaring med det barnehagen søker hjelp og råd til. 
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Ved å dele erfaringer, både hva som har fungert bra og hva som burde vært gjort annerledes 

får barnehagen en økt kunnskap om hvordan de kan gå fram i den aktuelle saken.  

Selv om Anna, Kathrine og Silje er svært fornøyd over tilbudet om det tverrfaglige teamet, 

uttaler både Anna og Silje at de sjeldent bruker det. Det kan jo være at barnehagene ikke har 

følt et direkte behov for å benytte det. Videre kan det tenkes at det ikke blir prioritert i 

barnehagens hverdag. Dette kan i verste fall medføre at det tverrfaglige teamet ikke føler at 

det er stor etterspørsel etter møter, og som videre vil resultere i færre team samlinger, eller at 

viktige instanser ikke møter opp. Tverrfaglig team har jo som tidligere nevnt flere positive 

sider for barnehagen, og det kan tenkes å være viktig at deltakerne i det tverrfaglige teamet er 

bevisst på denne forebyggende funksjonen, og at man burde stramme opp barnehagens 

deltakelse. Dette er noe Silje påpeker at hun også skal gjøre. Om man ikke har en aktuell sak, 

kan andre instanser ha det, og dermed ha behov for råd. Videre kan man også bruke møtene til 

å ta opp ulike temaer slik at møtene oppleves for alle involverte instanser som meningsfullt.  

Jeg vil nå videre presentere oppgavens avslutning. 
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5 Avslutning 

I denne siste delen av oppgaven vil jeg presentere en sammenfatning av undersøkelsens 

hovedfunn. Deretter vil jeg komme med avsluttende kommentarer og videre anbefalinger. 

 

5.1 Sammenfatning av hovedfunn 

Målsetningen med denne undersøkelsen var å gjennomføre en kvalitativ semistrukturert 

intervju for å kartlegge og analysere følgende hovedspørsmål: ”Hvordan håndterer 

barnehagen saker ved mistanke om familievold?”. 

 

Mine funne indikerer at det kan være vanskelig for barnehageansatte å få mistanke om 

familievold. Flere av informantenes erfaringer bygger på at mistanken for familievold oppstod 

først og fremst etter at barnet selv fortalte til personalet i barnehagen at mor eller far slo dem 

hjemme. I to andre episoder fortalte foreldrene selv til personalet at barnet ble slått eller hadde 

vært vitne til familievold. Signaler barnet viste var forsinket utvikling, manglende sosial 

kompetanse, problemer i samspill, atferdsvansker i form av eksternaliserte vansker som 

aggresjon og internaliserte vansker i form av tilbaketrukkethet. Noen barn viste flere 

signaler/symptomer, mens andre barn viste ifølge informantene ingen bekymringsfulle 

signaler i det hele tatt.  

Videre belyser mine resultater at barnehagene håndterer saker forskjellig ved mistanke om 

familievold. Alle informantene drøfter først sine bekymringer internt i barnehagen. Det var 

også vanlig prosedyre å drøfte sakene anonymt med barnevernet for å avklare hva man videre 

burde gjøre. Derimot var det forskjellig framgangsmåter i forhold til å dele sin bekymring 

med foreldrene. Tre av informantene konfronterer alltid foreldrene med mistanke før de 

sender en bekymringsmelding til barneverntjeneste. Samtaler med foreldrene om en 

bekymring er noe disse informantene prioriterer høyt. To av informantene sender 

bekymringsmelding direkte til barneverntjenesten uten å kontakte foreldrene.   

Med unntak av en, er alle informantene enige i at barnehagen melder for få saker til 

barneverntjenesten. To av informantene forteller at de har hatt saker hvor de unnlot å sende 

bekymringsmelding til barneverntjenesten. Faktorer som kan gjøre at barnehagen unnlater å 

sende en bekymringsmelding kan være en usikkerhet knyttet til om saken bør meldes. Videre 

er et dårlig samarbeidsforhold til barneverntjenesten samt negative erfaringer, faktorer som 
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gjør at barnhagen ikke melder saken. I barnehagen er et godt foreldresamarbeid svært 

vektlagt. Man vil ikke komme i konflikt eller svekke foreldrenes tillit til barnehagen. 

Manglende erfaring ble også påpekt som en faktor. Man kan være usikker på hva som er 

riktig å gjøre, og om man har kompetanse til å løse problemene, samt bekymring for at 

mistanken er feil. En informant nevner at det oppleves som spesielt utfordrende der det er 

barn og foreldre med minoritetsbakgrunn involvert. Ulike syn på barn, oppdragelse og omsorg 

kan være en kompliserende faktor. 

Informantene påpeker flere områder det kan være viktig å styrke i forhold til barn som er 

utsatt for familievold. Først og fremst blir relasjoner nevnt. Å fokusere på å etablere gode 

relasjoner til voksne i barnehagen, samt andre barn, sees på som viktig for barna. Det er 

videre viktig å styrke barns sosiale kompetanse, skape gode metoder for konfliktløsning og 

styrke barnas selvtillit, som også vil bidra til at barnet blir mer populær som lekekamerat for 

andre barn. Barnehagen blir nevnt som viktig for voldsutsatte barn, siden den bidrar til at 

barna får ta del i hverdagslige opplevelser som de kan få positive erfaringer fra. Barnehagen 

er ikke stigmatiserende, og er noe ”alle” barn går i. To av informantene påpeker at det er 

viktig å arbeide med kommunikasjon mellom personalet i barnehagen og de voldsutsatte 

barna. Det er viktig å akseptere barns følelser og åpne for at de kan komme til uttrykk. Det 

blir videre påpekt av informantene at det er viktig å se barnehagens rolle i lys av hvilke 

muligheter barnehagen har for å fremme barnets videre utvikling, men også være klar over 

barnehagens begrensninger. Informantene etterlyser hjelp fra andre instanser, som for 

eksempel fra Barne- og ungdomspsykiatri, og at disse burde komme aktivt inn i barnehagen.  

Datamaterialet viser at informantene har delte meninger rundt barnevernets arbeid og hvordan 

samarbeidet er mellom den aktuelle barnehage og barneverntjenesten. Tre av informantene 

har et godt samarbeid med barnevernet i bydelen mens to av informantene uttrykker at de har 

et dårlig samarbeidsforhold, preget av manglende tillit fra barnehagens side. Det påpekes at 

barnevernet ofte henlegger saker eller setter inn for få, samt sene, tiltak. Videre blir det 

strenge lovverket problematisert. Flere av informantene synes at barnevernet tar for mye 

hensyn til foreldrene og har en altfor streng taushetsplikt. Lovendring om at 

barneverntjenesten er pålagt å gi tilbakemelding til barnehagen når de har sendt en 

bekymringsmelding blir sett på som svært viktig for å danne et godt samarbeid. Det er videre 

ønskelig at barnevernet gir kurs til personalet i barnehagen slik at de kan få en bedre 

kunnskap om hvordan man skal håndtere vanskelige situasjoner. 
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Begge bydelene har tverrfaglige team bestående av barnehage, helsestasjon, pedagogisk-

psykologisk tjeneste og barnevern. Informantene er svært fornøyd over denne ordningen og 

påpeker at det er mye enklere når alle instansene er å treffe på ett sted. Ved at man har 

mulighet for å drøfte saker anonymt kan man også bli sikrere på sin egen vurdering. Det blir 

også trukket fram at det er et viktig forum å kunne snakke med andre som har erfaring med 

det barnehagen søker hjelp og råd til. Selv om informantene er fornøyd over tilbudet, benyttes 

imidlertid tverrfaglig team ikke i stor grad av informantene. 

 

5.2 Avsluttende kommentarer og videre 

anbefalinger  

Familievold er ingen privatsak men et offentlig anliggende. Det blir derfor svært viktig å 

identifisere de barna og familiene som trenger hjelp.  Barnehagen er som tidligere nevnt i en 

unik posisjon for å oppdage disse barna og familiene.  Resultatene belyser at det kan være 

vanskelig å oppdage barn som er utsatt for familievold siden de kan vise ulike signaler og det 

kan være komplekse årsaksforhold på vanskene. Det blir derfor viktig å øke ansattes 

kunnskap om hvilke signaler barna kan vise, både i forhold til omsorgssvikt generelt og 

familievold.  Videre vil det kunne være nyttig å utvikle kartleggingsverktøy for å identifisere 

disse barna. For å gjøre barnehagen i stand til, og bli tryggere på å snakke med foreldrene om 

bekymring for barnets fungering eller hjemmesituasjon på et tidlig stadium, vil det kunne 

være nyttig at barnehagen får et samtaleverktøy (Hansen & Jacobsen, 2008).  Videre sees det 

som nyttig at barneverntjenesten aktivt går inn å gir kurs til ansatte i barnehagen i forhold til 

hvordan de skal forholde seg til foreldrene i ulike situasjoner. Felles retningslinjer er også 

viktig å ha implementert i barnehagene slik at prosedyrene ved mistanke om familievold blir 

tydeliggjort og ikke personavhengig.  

 

Det er barnevernstjenestens ansvar å vurdere om barnets situasjon er så alvorlig at det 

kommer inn under kriteriene i barnevernsloven. Videre er det barneverntjenestens oppgave å 

vurdere om volden er alvorlig nok til å trenge tiltak utover foreldreveiledning i barnehage. 

Barn kan sees på som symptombærere på vanskelige familieforhold. Det er viktig å ikke bare 

behandle barnet, for det vil ikke endre årsaken til symptomene. Man må skille mellom hva 

som har skapt vanskene fra opprettholdsfaktorene for å kunne velge og sette i gang gode 
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tiltak. Når barnehagen melder et barn til barnevernet, vil det kunne resultere i at foreldrenes 

behov for hjelp også kommer i fokus.  Barnehagen bidrar dermed til at foreldrene, på en 

indirekte måte, får den hjelp de trenger.  

 

Barnehagen vil ikke automatisk virke forebyggende og beskyttende for barn. En barnehage 

preget av mye utskiftninger, lav voksentetthet, og lite varme mellom ansatte og barn vil i 

stedet fungere som en risikofaktor. Det sees derfor som viktig at barnehagen har som mål å 

fungere som en beskyttende faktor for barn. For personalet i barnehagen er det alltid barnets 

beste som skal ha første prioritet. 

 

”Barn trenger voksne med store ører, voksne med store øyne og ikke minst voksne med et 

stort hjerte som også er villig til å sette engasjement ut i handling.”(Drugli, 2008, s. 13). 
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Vedlegg A 

 

Linda Næss Bratlie        14.januar 2010 

Nydalen allé 5 

0484 Oslo 

lindabratlie@yahoo.no 

40480982 

 

Informasjon og forespørsel om deltakelse i masteroppgaveprosjekt. 
 

Jeg studerer spesialpedagogikk med fordypning i psykososiale vansker ved Universitet i Oslo. 

Dette semesteret startet jeg med min masteroppgave som er forventet ferdig sommeren 2010. 

Min veileder for prosjektet er Kristin Pedersen ved Høgskolen i Oslo.   

 

Med dette skrivet ønsker jeg å undersøke om du vil være en av mine informanter.  

 

Arbeidstittelen på min oppgave er: Barnehagens rolle i arbeid med voldsutsatte barn.  

Problemstillingen min er todelt:  

(1): ”Hvilke utfordringer opplever førskolelærere i avdekking av familievold?” 

(2): ” Hvordan arbeider barnehagen forebyggende for barn som er utsatt for familievold? 

 

Med familievold mener jeg vold mellom nære omsorgspersoner, samt vold direkte mot barnet 

som skjer i den private sfære. De nære omsorgspersonene er som regel mor eller far, men 

defineres som den/de som har den daglige omsorgen for barnet. Voldsutsatte barn blir derfor 

barn som enten blir direkte utsatt for familievold eller er vitne til vold mellom nære 

omsorgspersoner. Videre deles voldsbegrepet inn i fire hovedområder. Fysisk vold, psykisk 

vold, seksuelle overgrep samt materiell vold. Disse områdene kan oppstå alene eller i en 

kombinasjon.  

  

Formålet med undersøkelsen er å rette søkelyset på hvilke utfordringer barnehagen opplever 

ved avdekking av barn som lever med vold i nære relasjoner. Videre vil det være nyttig å 

undersøke hvordan barnehagen arbeider forebyggende for barnets utvikling. Barnehagen har 

en viktig rolle som forebyggende instans. Tidlig tiltak kan muligens hindre en mer alvorlig 

mailto:lindabratlie@yahoo.no
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problemutvikling hos en stor andel barn. Dette gjør at barnehagen har et stort ansvar i å bidra 

til at problemene blir avdekket så tidlig som mulig 

 

I prosjektet ønsker jeg å intervjue pedagogisk ledere og fagledere, med førskolelærer 

utdanning, som jobber i barnehage med erfaring rundt det aktuelle temaet. Dermed vil det 

kunne forventes at man finner begrunnelser samt refleksjoner rundt arbeidet med voldsutsatte 

barn. For å gjennomføre oppgaven min trenger jeg fem informanter fra fem ulike barnehager. 

Intervjuene vil foregå i februar. Videre er jeg nokså fleksibel slik at nærmere tidspunkt vil bli 

avtalt med hver enkelt informant. Intervjuets varighet er beregnet til ca 1 time. Ingen navn på 

personer eller arbeidssted vil komme frem i oppgaven. Intervjuene vil bli tatt opp på 

lydopptaker. Opptakene vil bli oppbevart på en forsvarlig måte og slettet etter at oppgaven er 

blitt godkjent. Skulle det bli mistanke om juks eller annet så kan det hende at opptakene må 

fremlegges. Ellers er det ingen andre som skal lytte til opptakene. Oppgaven vil kun 

inneholde anonyme opplysninger, slik at verken informant eller arbeidssted vil kunne 

gjenkjennes. Som student har jeg taushetsplikt. Deltakelse i prosjektet er frivillig og det er 

mulig å trekke seg uten begrunnelse underveis. 

 

Når oppgaven er avsluttet og godkjent vil en kortfattet rapport bli sendt til hver informant om 

funn og eventuelle sammenhenger som belyser temaet. 

 Hver informant vil få en samtykke erklæring som må skrives under på for å delta. 

 

Hvis noe er uklart så er jeg tilgjengelig på både telefon og e-post.  

 

 

På forhånd tusen takk. 

Vennlig hilsen Linda Næss Bratlie 
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Vedlegg B 

 
SAMTYKKE ERKLÆRING 
 

 

 Jeg samtykker herved at jeg deltar som informant i Linda Næss Bratlie sin 

masteroppgave. Temaet er barnehagens rolle i arbeid med voldsutsatte 

barn. 

 

 Jeg er kjent med hva jeg kan bistå med og hva som er motivet for å 

gjennomføre oppgaven.  

 

 Intervjuene vil bli benyttet som data i masteroppgaven. Dette vil bli 

drøftet opp mot hensiktsmessig teori i oppgaven. 

 

 Jeg og mitt arbeidssted er sikret anonymitet i oppgaven. Informasjonen 

jeg gir vil bli behandlet konfidensielt. Utsagn vil ikke være identifiserbare 

for andre enn meg selv. 

 

 Jeg er også kjent med at lydopptaket og notater gjort under intervjuet vil 

bli makulert ved ferdigstillelse av prosjektet.  

 

 Dette er frivillig og at jeg har anledning til å trekke meg underveis i 

prosjektet.  Både før intervjuet, under intervjuet og i etter kant. 

 

 Jeg har fått god nok informasjon til at jeg vet hva jeg skal være med på. 
 

Underskrift:  

 

Dato: 
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Vedlegg C 

INTERVJUGUIDE 

Innledning  

Forklare formålet med intervjuet.     

Bruk av lydopptaker og feltnotater. 

Anonymitets sikring. 

Eventuelle spørsmål fra informant. 

 

Generelle spørsmål: 

Hvilken yrkesbakgrunn har du? 

Hvilken grunnutdannelse har du? 

Har du tatt noen videreutdannelser? 

Hvilken stilling har du nå? 

Hvor lenge har du jobbet i denne stillingen? 

Hva er alderen på de barna du har mest erfaring med? 

Hvor mange barn er det på din avdeling? 

 

Hovedspørsmål 

1) Kan du fortelle meg om hvilken erfaring du har med barn voldsutsatte barn? 

2) Har du hatt noen aktuelle saker du kan fortelle litt om? 

- Kan du fortelle meg om hva som gjorde at dere ble bekymret for barnets 

oppvekstforhold?  

- Hva gjorde du når du fikk mistanke om at barnet ikke hadde det så godt hjemme? 

- Er det noe du ville gjort annerledes? 

3) Finnes det noen felles retningslinjer i barnehagen i slike tilfeller? 

4) Når meldte du til barnevernet? 

5) Ble andre tiltak prøvd ut først? (hva med bekymring til andre instanser, f.eks ppt?)  
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6) Hvor sikre ”bevis” trenger du for å melde? 

7)  Hva tok du opp i barnehagens melding til barnevernet? 

8) Har du noen gang vært bekymret for et barn men unnlatt å sende bekymringsmelding 

til barnevernet? 

o   I så fall: hva var årsaken til det? 

9) Har du noen gang syntes det har vært vanskelig å kontakte barnevernet med en                        

             bekymringsmelding? 

o Hvorfor det?/ Hvorfor ikke? 

10) Det hevdes at barnehagen melder for lite og for sent til barnevernet. Hvor enig er du i 

den påstanden? 

o Hvorfor tror du ikke barnehagen melder i større grad? 

11) Hvilke tanker har du om arbeidet barnevernet gjør? 

o Er det noe du ville skulle blitt gjort annerledes? 

12) Hvordan kan barnehagen hjelpe voldsutsatte barn i barnehagen? 

o Hvilke behov har disse barna? 

o Hva kan gjøres for å ivareta barnets behov best mulig? 

13) Føler du deg kompetent til å hjelpe disse barna? 

o Hvis det var noe du trenger mer kunnskap om, hva ville det vært? 

o Har du fått nok veiledning? 

o Hvilket utbytte hadde du av veiledningen? 

 Hvis ikke, hadde veiledning vært en måte å øke kompetanse på? 

14) Barnehagen blir et forsterket omsorgsted hos disse barna. Hva tenker du om din rolle 

som forsterket omsorgfunksjon? 

15) Hvilke andre instanser vil det kunne være aktuelt å samarbeide med? 

16) Hvordan synes du det tverrfaglige samarbeidet fungerer? 

o Positivt? Negativt? 

o Noen som burde vært annerledes? 

 

Avslutning  

- Har du flere ting som du vil ta opp, eller spørre om? 

 


