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Sammendrag 

Bakgrunn for valg av tema var et ønske om å få kunnskap om hvordan barnehagen 

ivaretar barn som opplever skilsmisse. Mange barn opplever at foreldrene går fra 

hverandre, og for enkelte barn kan dette utvikle seg til en krise. Barnehagen har med 

sin kjennskap til det enkelte barn og barns utvikling generelt, gode muligheter til å 

ivareta barn som opplever skilsmisse.  

Problemstillingen for undersøkelsen er derfor som følgende: 

Hvordan ivaretar barnehagen barn som opplever skilsmisse? 

Problemstillingen kan spesifiseres gjennom følgende underproblemstillinger: 

1. Hvilken atferd utviser barn som opplever skilsmisse i barnehagen? 

2. Hvordan håndterer og forstår barnet situasjonen? 

3. Hvordan håndterer barnehagen situasjonen?  

 

Teoretiske perspektiver som er lagt til grunn er Bronfenbrenners økologiske teori, 

resiliensperspektivet og Antonovskys teori om Sense of Coherence. Barnet inngår i et 

gjensidig nettverk hvor foreldre og barnehage er viktige omsorgspersoner for barnet. 

Bronfenbrenners teori beskriver relasjonene mellom disse omsorgspersonene, og 

hvordan disse påvirker barnet. Et godt nettverk har betydning for barnets utvikling. 

Resiliensperspektivet forklarer hvorfor noen barn klarer å håndtere hverdagen godt til 

tross for kriser. Antonovskys teori viser hvilke komponenter som må være til stede 

for at en person skal oppleve sammenheng i hverdagen. Disse komponentene er 

forståelse, håndterbarhet og meningsfullhet. For å vite hvordan man skal ivareta 

barnet er det videre nødvendig å ha kunnskap om dets reaksjoner, og hvilke 

konsekvenser skilsmissen kan medføre. Teori og forskning gir en samlet innsikt i 

dette. Risikofaktorer for utvikling av vansker, sorgteori og korttidsreaksjoner og 

langtidsreaksjoner blir også behandlet.  
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Undersøkelsen er vitenskapsteoretisk forankret i hermeneutikk og fenomenologi. 

Kvalitativ metode med bruk av semistrukturert intervju er benyttet i 

datainnsamlingen. Et ønske med denne undersøkelsen var å få kjennskap til 

informantenes opplevelse og erfaring, og bruk av denne metoden var derfor et 

naturlig valg. Totalt ble seks førskolelærere intervjuet.  

Barns atferd kan endres som følge av skilsmisse. Undersøkelsen sammenfaller med 

teori og forskning om sorgreaksjoner og barns reaksjonsmønstre på dette punktet. 

Atferdsendring kan ta form av innagerende reaksjoner og utagerende reaksjoner, men 

atferden trenger imidlertid ikke å endres. Dette er i overensstemmelse med 

resiliensperspektivet.  

Undersøkelsen viser at barnas håndtering og forståelse er avhengig av barnas 

kognitive nivå, emosjoner og foreldrenes håndtering. Undersøkelsen viser at barna 

håndterer skilsmissen på forskjellige måter, men at de fleste klarer dette bra.  

Undersøkelsen viser at barnehagens ivaretakelse av barn som opplever skilsmisse er 

en kompleks oppgave. Barnehagen synes imidlertid å håndtere dette på en god måte. 

Ivaretakelsen foregår på flere plan. Barnehagene gir barna omsorg, tilrettelegger i lek 

og bruker bøker om temaet i samlingsstund. Dette er ”myke metoder” som gjør det 

lettere for barna å gi uttrykk for sine følelser og opplevelser. Videre er barnehagens 

daglige rutine en faktor som gir barna opplevelse av forutsigbarhet. Barnehagen 

bidrar gjennom denne ivaretakelsen til å øke barnas opplevelse av sammenheng i 

hverdagen slik Antonovskys teori beskriver. Videre er samarbeid mellom barnehage 

og barnas foreldre, og mellom barnehage og andre instanser sentralt. Barnehagen 

arbeider for å legge til rette for gode relasjoner i barnas nettverk slik Bronfenbrenners 

teori beskriver. Gode relasjoner i nettverket kan bidra til å styrke barnas håndtering.  
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Forord  

Jeg har alltid hatt et spesielt engasjement for temaet barn i sorg og krise. Gjennom 

arbeid og praksis har jeg møtt mange barn og familier som har det vanskelig. Et 

ønske om kunnskap om hva man kan gjøre for å hjelpe disse barna førte til et naturlig 

valg om å skrive masteroppgave om dette temaet.  

Arbeidet med masteroppgaven har vært en lang og lærerik prosess som har vært 

utfordrende, interessant, morsom og til tider frustrerende. Jeg har imidlertid ikke stått 

alene i dette arbeidet, og det er mange jeg ønsker å takke. 

Først og fremst vil jeg rette en takk til mine informanter for at dere stilte opp og delte 

deres personlige erfaringer med meg.  

Takk til min veileder Hanne Marie Høybråten Sigstad for veiledning av svært god 

kvalitet. Jeg har lært mye av deg gjennom arbeidet med oppgaven.  

Takk til mine gode studievenner. Dere har delt av deres kunnskap, gitt støtte og gjort 

studietiden veldig hyggelig.  

Takk til min gode venninne Karolina Jeziorowska for oppmuntrende ord underveis.  

Sist men ikke minst ønsker jeg å takke mine kjære foreldre Irene og Bjørn Løken. 

Takk for at dere alltid er der for meg, og har tro på meg. En spesiell takk til Pappa, 

for all hjelp i forbindelse med oppgaven. Hva skulle jeg gjort uten deg…  

 

Oslo, 25. mai 2007 

Margot Helene Løken  
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Introduksjon 

I dette kapittelet vil tema og problemstilling bli presentert. Temaet plasseres deretter i 

krisepedagogikken, og barnehagens ansvar vil bli belyst. Sentrale begreper vil bli 

definert. Videre vil valg av litteratur bli begrunnet, og til slutt vil oppgavens 

oppbygging bli gjennomgått.  

1.1 Presentasjon av tema og problemstilling 

Mange barn opplever at foreldrene går fra hverandre. For enkelte barn kan dette 

utvikle seg til kriser. Det er derfor viktig at barnehagen har kunnskap om 

samlivsbrudd og hva dette kan gjøre med barna. Tiltak kan dermed iverksettes i tide 

slik at kriser unngås.  

Statistikk (Statistisk sentralbyrå 2006) viser at 11.200 barn under 18 år opplevde 

skilsmisse i 2005. I tillegg til dette kommer et antall barn som opplevde at samboende 

foreldre gikk fra hverandre. Det finnes imidlertid ikke statistikk over hvor mange 

barn dette dreier seg om. Statistikk viser at det er en økning i antall samboerskap og 

nedgang i antall ekteskap (Statistisk sentralbyrå 2006). Sannsynligheten for at 

samboende par går fra hverandre er tre til fire ganger større enn for ektepar (Giddens 

2001). Dette er en tankevekker når det gjelder hvor mange barn som i fremtiden kan 

bli berørt av samlivsbrudd.  

Selv om skilsmisse og samlivsbrudd har blitt et vanlig fenomen i vårt samfunn, vil 

ikke dette nødvendigvis være uproblematisk for barnet. Man kan ikke forvente at de 

forstår hvilke endringer i familiesituasjonen dette medfører, og langt mindre har de 

livserfaring og egnede strategier til å møte slike endringer. Skilsmisse kan derfor 

oppleves som en krise for barnet. Dyregrov (2004) mener at psykologiske 

konsekvenser av skilsmisse er godt dokumentert, men at man mangler kunnskap om 

pedagogiske oppfølgingsbehov. Hvordan påvirker skilsmissen barnet? Og hvordan 

kan barnehagen ivareta barnet på best mulig måte i denne situasjonen?  



9  

 

Jeg har derfor valgt følgende problemstilling for oppgaven: 

Hvordan ivaretar barnehagen barn som opplever skilsmisse? 

Problemstillingen kan spesifiseres gjennom følgende underproblemstillinger: 

1. Hvilken atferd utviser barn som opplever skilsmisse i barnehagen? 

2. Hvordan håndterer og forstår barnet situasjonen? 

3. Hvordan håndterer barnehagen situasjonen? 

 

Kvalitativ metode kan brukes til å få kunnskap om andres personlige erfaringer. For å 

få kunnskap om hvordan barnehagen ivaretar barn som opplever skilsmisse var det 

derfor naturlig å bruke kvalitativ metode. Videre valgte jeg å bruke semistrukturert 

intervju. Dette ga mulighet til å formulere spørsmål ut fra teori på feltet på forhånd, 

samtidig som det ga rom for at barnehagepersonalet kunne ta opp andre sider av 

temaet som de var opptatt av.  

Dilemmaer ved omsorgsfordeling inngår ikke i undersøkelsen. Undersøkelsen 

kommer heller ikke inn på hva et nytt samboerforhold eller ekteskap kan medføre for 

barnet. Slike endringer vil imidlertid naturlig nok påvirke barnet. Da det er 

barnehagens ivaretakelse av skilsmissebarn som er problemstilling for undersøkelsen, 

vil en nærmere kartlegging av slike underliggende faktorer falle utenfor 

undersøkelsens ramme. Jeg har valgt å avgrense meg til å bruke Antonovskys (1988) 

teori om Sense of Coherence hvor begrepene forståelse, håndtering og meningsfullhet 

står sentralt. Denne teorien er dekkende for denne undersøkelsen. Det vil derfor ikke 

være nødvendig å benytte mestringsteori i undersøkelsen.  
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1.1.1 Barnehagens oppgave og krisepedagogikk  

Barnehagens rolle og ansvar er beskrevet i Lov om Barnehager av 17. juni 2005 nr. 

64 (heretter Barnehageloven 2005) og i Forskrift om rammeplan for barnehagens 

innhold og oppgaver av 3. januar 2006 nr. 266 (heretter Rammeplan 2006). I 

Barnehageloven (2005) står det at: ”barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig 

alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med 

barnas hjem” (§ 1, 1. ledd) og at: ”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” (§ 2, 2. ledd). 

Rammeplanen (2006) vektlegger blant annet barndommen som egenverdi, barns 

medvirkning, samarbeid med hjemmet, inkluderende fellesskap, omsorg, lek, læring 

og sosial kompetanse. 

Barn som opplever samlivsbrudd kan plasseres under fagområdet krisepedagogikk. 

Krisepedagogikk dreier seg om hvordan barnehagen (og skolen) kan ivareta barn som 

opplever ulike kriser ved bruk av elementer kjent fra terapeutiske metoder. 

Krisepedagogisk arbeid vil si å arbeide på måter som har terapeutisk effekt der hvor 

barnet ferdes til daglig; nemlig i barnehagen (Raundalen og Schultz 2006). 

Barnehagen har med utgangspunkt i sin kjennskap til det enkelte barn mulighet til 

både å observere barnet samt igangsette tiltak.  

Pedagogikk dreier seg som kjent om læring, men læringsforutsetningene kan 

imidlertid bli påvirket av kriser (Raundalen og Schultz 2006). For å få 

læringsforutsetningene på plass igjen, er det ironisk nok læring som skal til. 

Krisepedagogikk handler om å ta aktivt tak i krisen slik at man på best mulig måte 

kan bearbeide den (Raundalen og Schultz 2006). Ettersom skilsmisse og 

samlivsbrudd har blitt så vanlig i dag, kan det være lett å overse at barn som opplever 

at foreldrene går fra hverandre kan ha behov for menneskelig og faglig oppfølging. 
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1.2 Definisjoner 

Traume og krise: Begrepene ‘traume’ og ‘krise’ defineres på flere forskjellige måter 

i faglitteraturen. Raundalen og Schultz (2006:15) definerer begrepet krise på følgende 

måte:  

Krise er en hendelse som overvelder barnet fordi tillærte 
mestringsstrategier ikke fungerer der og da, eller fordi barnet ennå ikke 
har lært adekvate mestringsstrategier. Derav også behovet for 
krisehjelp som innebærer å gi støtte, opplegg for bearbeiding og 
læring.  

Kriser kan deles inn i utviklingskriser og traumatiske kriser (Simonnes 1995). En 

utviklingskrise er en naturlig krise i livet, som for eksempel overgang fra barnehage 

til skole, mens traumatiske kriser kan være dødsfall eller skilsmisse. 

Dyregrov (2000:11) definerer et psykisk traume som:  

Overveldende, ukontrollerbare hendelser som innebærer en 
ekstraordinær psykisk påkjenning for det barn eller den ungdom som 
utsettes for hendelsen. Vanligvis oppstår slike hendelser brått og 
uventet, men noen hendelser gjentar seg i mer eller mindre identisk 
form (…) uten at barnet kan hindre dem. Hendelsene medfører ofte at 
barnet føler seg hjelpeløst og sårbart.  

Videre viser Dyregrov til at man kan dele traumer inn i to undergrupper: type 1 

traume er enkeltstående hendelser, mens type 2 traume er en serie traumatiske 

hendelser. En skilsmisse vil være et eksempel på type 1 traume. Dyregrov påpeker at 

etterreaksjonenes type, omfang og varighet i stor grad avhenger av om det er type 1 

traume eller type 2 traume. Videre vil traumer som følge av enkelthendelser i større 

grad kan bearbeides ved hjelp av et godt omsorgsmiljø. Psykiske traumer vil alltid 

innebære en krisesituasjon, mens en krisesituasjon ikke nødvendigvis er en 

traumatisk situasjon (Dyregrov 2000).  

Slik jeg velger å bruke begrepene er en skilsmisse en krisesituasjon, men den behøver 

ikke nødvendigvis utvikle seg til et traume. Målet må være at barnet utvikler egnede 

strategier slik at dette ikke oppstår. Grensen mellom hva som er en krise og et traume 
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er imidlertid uklar, og det som er et traume for en person er nødvendigvis ikke det for 

en annen.  

Sorg: Skilsmisse medfører flere endringer i barnets liv, og kan oppleves som et tap 

av både en forelder, og en kjent ramme rundt hverdagen. Dette kan føre til at barnet 

opplever sorg (King 2001). Corr (2000:22) viser til at sorg ofte defineres som ”the 

emotional reaction to loss”, og påpeker at definisjonen gir rom både for den objektive 

situasjonen av å ha mistet en person, og for den subjektive opplevelsen av dette tapet. 

Sorg innebærer derfor både følelser og reaksjoner av kognitiv, fysisk, atferdsmessig, 

sosial og spirituell art (Corr 2000). Dette viser at sorg er et komplekst fenomen som 

kan påvirke hele individet.  

Skilsmisse: Begrepet ’skilsmisse’ brukes på forskjellige måter. På den ene siden er 

det et samlebegrep for prosessen som begynner med at en av foreldrene flytter ut og 

frem til foreldrene juridisk sett ikke lenger er gift. På den andre siden brukes begrepet 

om livet etter dette (Levin 2001). Butler mfl (2003) viser til at begrepet brukes både i 

vid forstand om prosessen, og snevrere om det tidspunktet når selve skilsmissen 

juridisk er et faktum. I undersøkelsen brukes begrepet i vid forstand, altså om hele 

prosessen. 

Antonovsky (1988) påpeker at det finnes ulike typer stressorer: kroniske hendelser, 

viktige livshendelser og dagligdagse hendelser. Skilsmisse plasseres her under viktige 

livshendelser. Dette kan sammenlignes med det Dyregrov (2000) beskriver som type 

1 traumer. Antonovsky påpeker at det viktige med disse hendelsene er ikke 

hendelsene i seg selv, men konsekvensene av dem. Begrepet ’skilsmisse’ vil i 

undersøkelsen romme en utvidet forståelse, slik at den også inkluderer separasjon 

samt samlivsbrudd. Hensikten er å bruke et begrep hvor meningsinnholdet innebærer 

”at foreldrene flytter fra hverandre”. For språklig variasjon vil begrepene 

’skilsmisse’,’ at foreldre går fra hverandre’ og ’samlivsbrudd’ brukes om hverandre.  
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1.3 Litteratur 

Thuen (2001) viser til at det er to leirer for hvordan forskningsresultatene om 

skilsmissens konsekvenser for barna skal tolkes. I den ene leiren finner man forskere 

som hevder at konsekvensene er svært alvorlige, og i den andre, svært små. Det er 

imidlertid ikke mulig å sammenligne disse studiene direkte, da de har tatt ulike 

utgangspunkt. For denne undersøkelsen er det imidlertid resonnementene bak deres 

konklusjoner som er av interesse. Jeg har derfor valgt å hente litteratur fra begge 

leirer. 

Skilsmisse innebærer at barnets foreldre ikke lenger bor sammen. Barnet bor turvis 

hos hver av foreldrene, eller fast hos den ene. Noen barn kan også miste all kontakt 

med en av foreldrene. En skilsmisse kan for enkelte barn av den grunn oppleves som 

atskillelse fra en nær omsorgsperson og derfor lede til sorg. Den trygge rammen som 

barnet hadde i livet er borte. Det er vanlig å dele sorgreaksjonene inn i ulike stadier, 

eller faser, hvor hvert stadium beskriver barnets atferd i sorgprosessen. Sorgstadiene 

har i hovedsak fokus på sorg ved dødsfall (Dyregrov 2006a, Jarrat 1996, Simonnes 

1995). Clarke-Steward og Brentano (2006) mener at barnet har samme reaksjoner og 

behov for ivaretakelse ved både skilsmisse og dødsfall, mens andre hevder at 

reaksjonene er annerledes (Simonnes 1995). Dersom barnet utviser sorg over 

atskillelse fra en av foreldrene, kan sorglitteraturen være et nyttig bakteppe for å 

prøve å forstå hvordan barnet reagerer på fravær av en av foreldrene. Uansett vil 

denne litteraturen gi innsikt i sorgens vesen og barnets reaksjon på denne, og dermed 

gi noen holdepunkter for hvordan man kan ivareta et barn som savner mer kontakt 

med mor eller far.  

1.4 Oppbygging av oppgaven  

Kapittel 2: I dette kapittelet vil de teoretiske modellene som er sentrale i denne 

undersøkelsen bli belyst. Dette er Bronfenbrenners økologiske teori som illustrerer 

samspillet mellom individ og miljø, Antonovskys teori om Sense of Coherence som 
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handler om at individet har behov for sammenheng i livet, og til slutt 

resiliensperspektivet som omhandler at enkelte barn ikke utvikler vansker til tross for 

at de blir utsatt for risiko. Disse teoriene er sentrale for å forstå hvordan kriser kan 

påvirke individet, og teoriene vil bli brukt i diskusjonen. 

Kapittel 3: I dette kapittelet vil forskning og teori om barn som opplever skilsmisse 

bli belyst. Her vil ulike risikofaktorer som kan føre til at barn utvikler 

tilpasningsvansker bli presentert, samt hvordan barn kan reagere på skilsmisse. For å 

kunne ivareta barna er det nødvendig å ha kunnskap om risikofaktorer for utvikling 

av vansker, samt kjennskap til hvordan disse barna kan reagere.  

Kapittel 4: I dette kapittelet vil det bli redegjort for oppgavens vitenskapsteoretiske 

bakgrunn og metodiske tilnærming. Hvordan undersøkelsen er planlagt og 

gjennomført vil bli gjennomgått. I en forskningsprosess er det viktig å ta hensyn til 

etiske spørsmål, og det vil bli redegjort for hvordan dette er hensyntatt. Reliabilitet, 

validitet og generalisering vil også bli belyst.  

Kapittel 5: I dette kapittelet vil undersøkelsens analyse og resultater bli presentert. 

Presentasjonen er sett ut fra informantenes perspektiv, og sitater vil bli brukt for å 

illustrere dette.   

Kapittel 6: I dette kapittelet vil først hovedfunnene fra undersøkelsen bli presentert. 

Deretter vil resultatene fra undersøkelsen bli drøftet og holdt opp mot teori og 

forskning på feltet. Undersøkelsens metodiske begrensninger vil deretter bli belyst.  

Kapittel 7: I dette kapittelet vil det bli vurdert i hvilken grad undersøkelsens 

problemstilling er besvart, og veien for videre forskning vil bli pekt ut.  
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2. Teoretisk forståelsesramme 

I dette kapittelet vil det bli redegjort for undersøkelsens teoretiske forståelsesramme. 

Bronfenbrenners økologiske modell brukes for å illustrere sammenheng i barnets 

nettverk. Aktuelle risiko- og beskyttelsesfaktorer som påvirker barnets håndtering av 

foreldrenes skilsmisse vil senere bli presentert i forhold til denne modellen. Teorien 

om resiliens vil også bli presentert i dette kapittelet. Denne teorien dreier seg om barn 

som ikke utvikler vansker til tross for store påkjenninger. Resiliens utvikles ved at 

barnet bruker egenskaper i seg selv og i miljøet. Til slutt vil Antonovskys teori om 

Sense of Coherence bli gjennomgått. Utgangspunktet i denne teorien er at forståelse, 

håndterbarhet og meningsfullhet gir sammenheng i livet. Når man utsettes for kriser 

kan man miste denne sammenhengen.  

2.1 Bronfenbrenners økologiske modell 

Bronfenbrenners økologiske modell illustrerer et kontaktnettverk med utgangspunkt i 

individet. Modellen består av konsentriske sirkler, hvor individet plasseres i midten, 

og deretter plasseres andre personer og instanser i sirkler rundt; fra familien til 

samfunnet (Bronfenbrenner 1979). Bronfenbrenner definerer utviklingsøkologi som: 

The ecology of human development involves the scientific study of the 
progressive, mutual accommodation between an active, growing human 
being and the changing properties of the immediate settings in which 
the developing person lives, as this process is affected by relations 
between these settings, and by the larger context in which the settings 
are embedded (1979:21) .  

Barnets nettverk ivaretar, støtter og kontrollerer barn som tidlig viser tegn til vansker 

(Klefbeck og Ogden 2003). Det er altså mange aktører som er involvert, og som 

dermed er med på å forme barnets utvikling. Videre vil barnet selv være med på å 

forme nettverket gjennom sine påvirkninger. Et godt nettverk som er i stand til å ta 

vare på barnet blir dermed viktig. Samspillet mellom individ og miljø, som er fokus i 
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Bronfenbrenners økologiske modell, er med på å prege barnets utvikling og 

tilpasning (Klefbeck og Ogden 2003). 

I denne oppgaven er det barnets situasjon i hjemmet og hvilken rolle barnehagen kan 

spille som er i fokus (mikrosystem). Videre er forbindelsen, altså samarbeidet, 

mellom disse systemene viktig (mesosystem). For at mikrosystemet skal gi barnet 

gode oppvekstforhold er det nødvendig med kontinuitet og nærhet mellom 

relasjonene (Klefbeck og Ogden 2003). Klefbeck og Ogden påpeker at forutsigbare 

hendelser i mikrosystemet er nødvendig for at barnet skal forstå sosiale 

årsakssammenhenger. Videre påpeker de at ”den viktigste kvalitetsindikatoren i 

mikrosystemet er hjemmets emosjonelle klima” (Klefbeck og Ogden 2003:55). Dette 

innebærer at foreldrenes samlivsbrudd kan påvirke barnet negativt dersom 

skilsmisseprosessen er preget av uro og konflikter.  

Teorien er sentral, da skilsmisse involverer mer enn partene som går fra hverandre. 

Hele familien påvirkes av, og må tilpasse seg til den nye situasjonen. Dette kan 

spesielt være vanskelig for barn, og barnet kan trenge oppfølging i barnehagen. 

Barnehagen er kanskje den instansen i barnets nettverk som har best kjennskap til 

barnet og barnets familie. Barnehagens har derfor en sentral rolle i arbeidet med å 

ivareta barnet.   

2.2 Sense of Coherence 

Antonovsky (1988) utviklet teorien Sense of Coherence (SoC) eller ”opplevelse av 

sammenheng”. Teorien har et salutogenetisk utgangspunkt (hva fører til friskhet) 

fremfor et patogenetisk utgangspunkt (hva fører til sykdom). Vi balanserer hele tiden 

på en linje mellom frisk og syk, og Antonovsky var opptatt av hva som gjør at 

personer som blir utsatt for en rekke stressorer, eller risikofaktorer, likevel er på den 

friske siden av linjen. Antonovsky forklarer dette gjennom teorien om SoC, og  
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definerer SoC på følgende måte:  

The sense of Coherence is a global orientation that expresses the extent 
to which one has a pervasive, enduring though dynamic feeling of 
confidence that (1) the stimuli deriving from one’s internal and external 
environments in the course of living are structured, predictable, and 
explicable; (2) the resources are available to one to meet the demands 
posed by these stimuli; and (3) these demands are challenges, worthy of 
investment and engagement (1988:19). 

SoC består av tre komponenter: forståelse, håndterbarhet og meningsfullhet. Disse 

komponentene er kontinuerlig til stede hos den enkelte, men styrken er forskjellig fra 

person til person. Forståelse dreier seg om i hvilken grad man opplever at de indre og 

ytre stimuli er forståelsesfulle, og at det er sammenheng og struktur fremfor kaos og 

uforklarlighet. Videre har personer med høy grad av forståelse opplevelse av at ulike 

stimuli er kontrollerbare (Antonovsky 1988). Antonovsky påpeker at dette også 

gjelder selv om stimuliene ikke nødvendigvis er positive, men at en person med høy 

grad av forståelse vet hvordan dette kan løses. Håndterbarhet handler om i hvilken 

grad personen opplever å ha ressurser til å løse utfordringer og problemer. Videre 

påpeker Antonovsky at en person med høy grad av håndterbarhet ikke vil oppleve seg 

selv som et offer eller føle at livet er urettferdighet. Meningsfullhet er SoC’s 

motivasjonskomponent. Personer som har høy grad av meningsfullhet opplever at 

livet er meningsfullt, og at livets utfordringer er verd engasjement, arbeid og 

konfrontasjon.   

De ulike komponentene kan kombineres på flere måter (Antonovsky 1988). En 

person kan for eksempel ha høy grad av forståelse og meningsfullhet, men lav grad 

av håndterbarhet. Dette vil i følge Antonovsky være ustabilt og føre til et ønske om 

endring. Om denne endringen blir til det bedre eller verre vil avhenge av graden av 

meningsfullhet. Videre påpeker Antonovsky at det er meningsfullhet som er den 

viktigste komponenten, ettersom den er nødvendig for at de andre skal opprettholdes. 

Forståelse er viktig for å igangsette endringer. Håndterbarhet er ikke uviktig av den 

grunn, men for å kunne håndtere noe må det være meningsfullt, og man må forstå det. 

Antonovsky (1988) viser til at opplevelser av forutsigbarhet er nødvendig for 
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utvikling av forståelse. For at håndterbarhet skal utvikles må en viss belastning være 

til stede, og for at komponenten meningsfullhet skal utvikles må personen oppleve 

delaktighet. Utvikling av SoC foregår gjennom hele livet, ettersom det ikke er en 

statisk tilstand, og i spedbarns- og barnealderen kan tilknytningsteori brukes for å 

forklare uviklingen.  

Foreldrenes skilsmisse kan oppleves som en krise for barnet, og det kan føre til at 

barnet opplever et misforhold mellom den indre og ytre verden slik Antonovsky 

(1988) beskriver. Barnehagen kan tilrettelegge for, samt øke barnets forståelse, 

håndterbarhet og meningsfullhet gjennom ivaretakelse. Borge (2003) påpeker at 

teorien i utgangspunktet er laget for voksne, og at teorien derfor ikke egner seg for 

barn, ettersom barn ikke har den samme livserfaring og kognitive fungering. 

Raundalen og Schultz (2006) påpeker imidlertid at teorien også er egnet for barn. 

Skilsmissen kan oppleves som et uoversiktlig virvar nettopp fordi barnet ikke har den 

samme kognitive kompetanse som voksne. Barnet kan derfor ha behov for hjelp til å 

forstå, håndtere og finne mening i situasjonen. Teorien om SoC kan derfor være 

relevant for barn som har opplevd skilsmisse. Foreldrenes skilsmisse kan oppleves 

som en krise for barnet, og det kan føre til at barnet opplever et misforhold mellom 

den indre og ytre verden slik Antonovsky beskriver. Barnehagen kan tilrettelegge for, 

samt gi barnet forståelse, håndterbarhet og meningsfullhet gjennom god ivaretakelse 

og dermed bidra til å øke barnets SoC.  

2.3 Resiliens 

Borge (2003:15) viser til en definisjon av Rutter: ”resiliens er prosesser som gjør at 

utviklingen når et tilfredsstillende resultat, til tross for at barn har hatt erfaringer 

med situasjoner som innebærer en relativt stor risiko for å utvikle problemer eller 

avvik”. Clarke-Steward og Brentano (2006:24) hevder at ”in risk and resilience 

theory, ”risk” refers to the presence of difficult, challenging or adverse 

circumstances; ”resilience” refers to positive adaptation in the face of these risks”.  
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Sentralt i resiliensforskningen er Werner og Smiths undersøkelse på øyen Kauai i 

Hawaii (Borge 2003). De undersøkte hvilke faktorer i individ og miljø som førte til at 

barn klarte seg bra til tross for å bli utsatt for risikofaktorer. Et funn i deres forskning 

var at gode sosiale relasjoner til andre er resiliensfremmende. Resiliens er altså noe 

som utvikles gjennom erfaringer med risikofaktorer, men det er ikke slik at det å 

utsettes for risikofaktorer nødvendigvis fører til resiliens. Resiliens utvikles i 

individet, og både individuelle faktorer og miljøfaktorer er med på å fremme resiliens 

(Borge 2003, Clarke-Steward og Brentano 2006, Klefbeck og Ogden 2003). De 

individuelle faktorene kan være høy intelligens, sosial kompetanse og enkelt 

temperament. Faktorer i miljøet som fremmer resiliens er gode relasjoner i familien, i 

barnehage/skole og med jevnaldrende, samt økonomi og gode støtteordninger i 

samfunnet (Clarke-Steward og Brentano 2006, Friedman og Chase-Lansdale 2005). 

Videre er det å ha en nær person utenfor nettverket en viktig resiliensfremmende 

faktor (Borge 2003, Friedman og Chase-Lansdale 2005).  

Klefbeck og Ogden (2003) påpeker at det å bli utsatt for risiko øker sannsynligheten 

for at barnets utvikling heller i negativ retning, men at resiliente barn har strategier 

slik at de kan påvirke utviklingen i positiv retning ved å benytte ressurser i sitt 

nettverk. I de fleste tilfeller klarer barna seg bra til tross for påkjenninger (Friedman 

og Chase-Lansdale 2005). Klefbeck og Ogden (2003:21) påpeker at ”det er i møte 

med forutsigbare positive eller negative konsekvenser at barn lærer seg å forstå, 

tilpasse seg og mestre sine omgivelser”. Borge (2003) hevder at forskjellen mellom 

mestring og resiliens er at mestring er noe som kan læres, mens resiliens utvikles når 

individet utsettes for risiko. Resiliens kan derfor sees som en motstandskraft som er 

iboende i individet. Videre er en viktig forskjell mellom mestring og resiliens at man 

kan mestre en hendelse både på en positiv og negativ måte, mens resiliens kun er 

positiv håndtering.  
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3. Barns opplevelse av skilsmisse – forskning og 
teori på feltet 

I dette kapittelet vil det bli gitt en beskrivelse av barn som opplever skilsmisse. For å 

kunne danne seg en mening om hvordan man kan ivareta disse barna, er det 

nødvendig å vite hvordan de kan reagere på skilsmisse. I kapittelet vil det bli 

redegjort for forskning som tar for seg risikofaktorer og beskyttende faktorer for 

utvikling av tilpasningsvansker hos barn som opplever skilsmisse. At foreldrene går 

fra hverandre medfører stor endring i barnets liv. Dette kan medføre at barnet går inn 

i en sorgprosess. Stadiene i sorgprosessen vil derfor bli gjennomgått. Håndtering av 

kriser foregår over tid, og barnets atferd og tilpasning påvirkes av dette. Barnets 

reaksjoner både på kort og lang sikt vil også bli gjennomgått.  

3.1 Forskning om barn som har opplevd skilsmisse 

Det er utført flere undersøkelser for å finne ut hvordan barn tilpasser seg foreldrenes 

skilsmisse. Et mål med denne forskningen har vært å finne ut om barn som opplever 

skilsmisse fungerer annerledes enn barn som lever i intakte hjem. Mye av 

forskningen har foregått gjennom såkalte longitudinelle og prospektive 

undersøkelser, noe som har gitt bedre mulighet til å undersøke skilsmissens 

konsekvenser på lang sikt, samt gi økt kontroll for ulike risikofaktorer (Clarke-

Stewart og Brentano 2006). Tidligere undersøkelser (før 1970) viset et ensidig bilde 

av at skilsmisse hadde alvorlige konsekvenser for barn, mens man i senere år har 

funnet at konsekvensene ikke er så alvorlige. I dag er forskningsresultatene mer 

nyanserte, og resultatene viser at skilsmisse kan medføre alvorlige konsekvenser for 

barna, men at det ikke nødvendigvis må bli slik (Moxnes mfl 1999, Thuen 2001). 

Imidlertid konkluderer nyere undersøkelser med at barn som opplever at foreldrene 

går fra hverandre har større risiko for å utvikle både psykiske og fysiske vansker 

(Clarke-Steward og Brentano 2006, Friedman og Chase-Lansdale 2005), men det er 

imidlertid viktig å merke seg at de fleste barn håndterer foreldrenes skilsmisse på en 
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god måte (Amato og Keith 1991, Clarke- Steward og Brentano 2006, King 2001, 

Moxnes mfl 1999).  

Harvey og Fine (2004) og Thuen (2001) viser til at all forskning på feltet er delt i to 

leire; på den ene siden har man forskere som hevder at skilsmisse medfører alvorlige 

og langvarige konsekvenser for barnet, og på den andre siden står forskere som 

mener at slike konsekvenser er minimale eller ikke-eksisterende. Forskerne i de to 

leirene kan også tolke det samme datamateriale på ulike måter, avhengig av deres 

teoretiske perspektiv, verdier og faglige bakgrunn (Harvey og Fine 2004). Med 

bakgrunn i dette viser Harvey og Fine til Emery som har foreslått fem ”fakta” om 

hvordan skilsmisse påvirker barn. Disse fem ”fakta” er nyttige som rettesnor når man 

skal gjennomføre undersøkelser (Harvey og Fine 2004:6): 

a) divorce causes a great deal of stress for children; b) divorce 
increase the risk (…) of psychological problems; c) despite the 
increased risk, most children from divorced families function as well as 
children from first-marriage families; d) children whose parents 
divorce report considerable pain, unhappy memories, and continued 
distress; and e) individual differences in children’s postdivorce 
adjustment are influenced by aspects of postdivorce familylife (…). 

Thuen (2001) viser til to ulike måter å forklare sammenhengen mellom det å ha skilte 

foreldre og utvikling av tilpasningsvansker: En forklaring er spuriøse sammenhenger 

og en annen forklaring er at samlivsbruddet fører til stress. Spuriøse sammenhenger 

vil si at det er en bakenforliggende årsak til både samlivsbruddet og utvikling av 

tilpasningsvansker. Slike bakenforliggende årsaker kan være sosioøkonomisk status 

og konflikt mellom foreldrene. Forskning har imidlertid ikke kunnet vise til at det 

finnes slike bakenforliggende årsaker. Den andre forklaringsmodellen dreier seg om 

at foreldrenes skilsmisse skaper stress hos barnet, og at stresset fører til at barnet 

utvikler tilpasningsvansker. Forskning har funnet belegg for at det finnes slike 

faktorer. Disse faktorene finnes både i individ og miljø.   
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3.2 Risiko- og beskyttende faktorer 

I de senere årene er det forsket mye på hvilke faktorer som virker beskyttende på barn 

som opplever skilsmisse, og hvilke faktorer som kan føre til økt risiko for 

mistilpasning (Leon 2003). Disse faktorene deles ofte inn i individuelle faktorer og 

miljøfaktorer, og de kan relateres til Bronfenbrenners (1979) modell. Faktorene har 

en kumulativ effekt, hvilket innebærer at antall faktorer barnet utsettes for, både 

risiko- og beskyttende faktorer, summeres opp, og dermed øker eller reduseres 

sannsynligheten for at barnet utvikler tilpasningsvansker eller resiliens. Sjansen for at 

barnet utvikler vansker øker med antall negative faktorer barnet utsettes for, mens 

barn som utsettes for flere positive faktorer har større sannsynlighet for god 

tilpasning (Carr 2006, Friedman og Case-Lansdale 2005, Moxnes mfl 1999, Sviggum 

2000).  

Forskning viser at det er mange risikofaktorer og beskyttende faktorer. Disse kan 

igjen deles inn i individuelle faktorer og miljøfaktorer. I det videre vil noen av de 

mest sentrale individuelle faktorer og miljøfaktorer bli presentert. Faktorene kan både 

innebære risiko og beskyttelse for barnet, men fokuset i presentasjonen vil være 

risikodimensjonen.  

3.2.1 Individuelle faktorer 

Alder 
Flere har forsket på betydningen av barnets alder ved skilsmisse. Ulike studier viser 

forskjellige resultater med hensyn til barnets alder og håndtering (Moxnes mfl 1999). 

Enkelte mener at barn i førskolealder har større risiko for å håndtere skilsmisse 

dårligere enn eldre barn, ettersom de ikke har en tilstrekkelig utviklet forståelse. Små 

barn er sårbare for å miste foreldrene, og de har heller ikke språklige eller kognitive 

forutsetninger slik eldre barn har (Clarke-Steward og Brentano 2006, King 2001, 

Leon 2003, Simonnes 1995). Andre hevder at alderen ikke har betydning for barnets 

håndtering (Hetherington og Elmore 2003, Leon 2003). Noen har i tillegg funnet at 
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både eldre barn og ungdommer er sårbare grupper i tillegg til førskolebarn (King 

2001, Moxnes mfl 1999). Barnets reaksjoner kan imidlertid også være både like og 

ulike ungdommers og voksnes reaksjoner (Corr 2006, Dyregrov 2006a). Leon (2003) 

viser til andre som hevder at det ikke er alderen som har betydning for barnets 

tilpasning, men heller barnets faktiske utviklingsnivå.  

Kjønn 
Tidligere forskning konkluderer med at gutter er mer utsatt for utvikling av vansker 

etter skilsmisse enn jenter (Hetherington 1993). Disse studiene viser at guttenes 

reaksjon er kraftigere enn jentenes fordi gutter er mer sårbare for stress enn jenter, 

gutter oppdras annerledes enn jenter, og guttene mister en mannlig rollemodell 

dersom de blir boende hos mor (Clarke-Steward og Brentano 2006). Studier har også 

vist at gutter oftere viser utagerende reaksjon, mens jenter viser innagerende reaksjon 

(King 2001). Nyere forskning viser imidlertid at både gutter og jenter kan reagere likt 

(Amato og Keith 1991, King 2001, Moxnes mfl 1999) og ulikt (Clarke-Steward og 

Brentano 2006). Clarke-Steward og Brentano (2006) påpeker imidlertid at det er 

behov for mer forskning for å kunne konstatere om det virkelig er forskjell mellom 

hvordan gutter og jenter reagerer på foreldrenes samlivsbrudd.  

3.2.2 Miljøfaktorer 

Foreldre 
Foreldrenes tilværelse kan påvirkes av faktorer som flytting, dårligere økonomi eller 

fysiske eller psykologiske vansker. Slike forandringer kan igjen føre til at foreldrene 

endrer sin måte å ivareta barnet på (Sviggum 2000). Dette kan i neste omgang 

påvirke barnets egen håndtering (Carr 2006, King 2001, Sviggum 2000). Moxnes mfl 

(1999) viser for øvrig at flytting kan påvirke barnets tilpasningsevne i negativ retning. 

Hetherington (1993) og King (2001) omtaler også at foreldrenes ivaretakelse av 

barnets behov kan endres som en konsekvens av skilsmissen. Dette gjelder både før 



24 

foreldrene går fra hverandre, og i tiden etter. Moxnes mfl (l999) påpeker at samarbeid 

mellom foreldrene er for viktig for barnets håndtering.  

Wicks-Nelson og Israel (2003) viser til at barn av foreldre som er deprimerte eller 

som har antisosial atferd, er spesielt utsatt for å utvikle vansker som følge av 

foreldrenes skilsmisse. Dette kan muligens ha sin årsak i at disse foreldrene i liten 

grad evner å se barnets behov.  

King (2001) viser til forskning som konkluderer med at konflikt mellom foreldrene er 

den viktigste faktoren som fører til at barnet får tilpasningsvansker etter skilsmissen. 

Clarke-Stewart og Brentano (2006) viser til at konfliktnivået mellom foreldrene kan 

være høyere etter skilsmissen enn før, og at denne konflikten ofte dreier seg om 

forhold relatert til barnet. Uenighet om oppdragelse er ikke uvanlig. Det kan også 

være konflikten i seg selv som fører til tilpasningsvansker hos barnet, og ikke selve 

skilsmissen (King 2001, Sandberg og Rutter 2005, Sviggum 2000). Barnet står midt i 

konflikten mellom foreldrene, og barnets atferdsendring kan føres direkte tilbake til 

dette (King 2001). Leon (2003) påpeker ellers at eldre førskolebarn har større 

oppmerksomhet mot foreldrenes konflikt enn yngre barn. 

Moxnes mfl (1999) viser ellers til at barn som lever i hjem med høyt konfliktnivå har 

større sannsynlighet for å utvikle vansker enn barn som opplever at foreldrene går fra 

hverandre. Leon (2003) er av samme oppfatning, og viser til at konflikt mellom 

foreldre som er gift også er en risikofaktor for at barn kan utvikle tilpasningsvansker. 

Familie 
Forskning viser at skilsmisse mellom foreldrene kan føre til endringer for hele 

familien (Leon 2003, King 2003, Sandler mfl 2003), og det er viktig å vite hvordan 

slike endringer kan påvirke de ulike familiemedlemmene (Hetherington 1993, Leon 

2001). Leon (2003) påpeker at familien er en dynamisk enhet hvor endringer skjer 

kontinuerlig, og at endringer som skjer både før, under og etter skilsmissen kan 

påvirke barnets tilpasning. Foreldrene kan ha nok med seg selv, og ser ikke at barnet 

har behov for ekstra omsorg i tiden etter samlivsbruddet. Dette kan føre til at barnet 
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påtar seg ansvar for egen ivaretakelse, samt ansvar for at foreldrene skal ha det bra 

(Clarke-Stewart og Brentano 2006). Et støttesystem rundt familien er dermed viktig 

(Leon 2003). King (2001) viser også til en undersøkelse som konkluderer med at en 

konfliktfylt relasjon mellom foreldre, mellom foreldre og barn og mellom søsken er 

de viktigste faktorene med tanke på barnets tilpasning.  

Barnets forhold til foreldrene  
Forskning har understreket viktigheten av at barnet får opprettholde god kontakt med 

begge foreldrene etter skilsmissen. Videre har både kvaliteten og kvantiteten av 

denne kontakten betydning for barnets håndtering (Sviggum 2000). Leon (2003) på 

sin side viser til at forskningsresultatene på dette er inkonsistente. Det kan stilles 

spørsmål om dette skyldes at kontakten med foreldrene blir dårligere, eller om det 

skyldes det forhold at barnet bor to steder. Moxnes mfl (1999) viser til at det ikke er 

noen påviselig sammenheng mellom barnets håndtering og hvorvidt det har lite eller 

mye kontakt med begge foreldrene. I dag er det for øvrig noen som praktiserer delt 

omsorg slik at barnet bor like mye hos begge foreldrene, men de fleste barn vokser 

imidlertid opp hos mor (Hetherington 1993, King 2001, Thuen 2001). Dette kan føre 

til at kontakten med far blir dårligere (Clarke-Stewart og Brentano 2006, 

Hetherington 1993).  

Relasjonen mellom barn og foreldre kan altså endres som en konsekvens av 

skilsmissen, men hvordan dette oppleves er individuelt (Sandler mfl 2003). Leon 

(2003) viser til at barnets tilknytning til foreldrene kan endres. Man vet imidlertid 

ikke om det er skilsmissen som fører til eventuelle vansker for barnet eller om det er 

konfliktene mellom foreldrene før skilsmissen som er årsaken til disse (Leon 2003, 

Sviggum 2000).  

Økonomi 
Familiens økonomi kan endres som en konsekvens av skilsmissen. Det er 

sammenheng mellom endring i økonomi og barnets tilpasningsvansker (Clarke-

Stewart og Brentano (2006), King (2001), Moxnes mfl 1999). Foreldrenes (og da 
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spesielt morens) økonomi kan bli dårligere som en konsekvens av samlivsbruddet. 

Dette kan føre til at barnet ikke lenger kan delta på ulike fritidsaktiviteter. Videre kan 

det føre til at foreldrene må jobbe mer, og de får dermed mindre tid til å være 

sammen med barnet. Dette kan igjen føre til at barn og foreldre får dårligere kontakt.  

3.3 Barns reaksjoner og tilpasning til foreldrenes 
skilsmisse 

Hvert år opplever mange barn at foreldrene går fra hverandre. Hvilke konsekvenser, 

både på kort- og lang sikt dette kan medføre for barnet, har vært i forskningens 

søkelys i lang tid (Thuen 2001). Barnet kan reagere på skilsmissen, og disse 

reaksjonene uttrykkes gjennom barnets atferd. Dette er normale reaksjoner på 

unormale hendelser, men det er reaksjonens styrke og varighet som er avgjørende for 

om barnet har behov for mer hjelp (Raundalen og Schultz 2006). Skilsmissebarn har 

økt risiko for å utvikle ulike vansker fremfor barn som lever i intakte hjem 

(Hetherington 1993, Hetherington og Elmore 2003, King 2001). Reaksjonene vil 

avhenge av barnets alder, personlighet, utviklingsnivå, evne til å kommunisere 

reaksjonen til andre og hvordan omgivelsene responderer på barnets reaksjon (King 

2001, Leon 2003, Simonnes 1995). Vanskene kan være av psykologisk, 

atferdsmessig, sosial og akademisk art, og vanskene kan tre frem på ulike arenaer (i 

hjemmet og/eller i barnehagen). At foreldrene skilles kan oppleves som et tap for 

barnet, og dette tapet kan føre til at barnet går inn i en sorgprosess. Noen barn som 

opplever skilsmisse vil imidlertid ikke utvise noen synlig reaksjon på dette. Det kan 

skyldes at barnet retter reaksjonen innover, eller at barnet er resilient slik som 

beskrevet tidligere.  

3.3.1 Sorgprosessen  

Barnet kan oppleve flere tap etter skilsmissen: Foreldrene kan bo på forskjellige 

steder og foreldrene kan være fysisk og emosjonelt fraværende (King 2001). Hele 

barnets hverdag kan endres ved at foreldrene går fra hverandre. Kanskje barnet selv 
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må flytte og begynne i en ny barnehage med alle de endringer dette medfører. Med 

andre ord kan barnets kjente rutiner og hverdag endres, og det kan føre til at barnet 

går inn i en sorgprosess.  

Jarrat (1996) har delt sorgprosessen i tre faser: en tidlig fase, en akuttfase og en 

sluttfase hvor sorgen går over. Stadiene kan overlappe hverandre, og det er ikke 

nødvendigvis slik at ethvert barn går igjennom alle stadiene (Jarrat 1996). Den tidlige 

fasen kjennetegnes av at ulike forsvarsmekanismer aktiveres, og benektelse og panikk 

er normalt. Atferdsendringer som kan inntreffe er sjokk, forvirring og regresjon i 

utviklingen. Barnet kan også utvise separasjonsangst i forhold til foreldrene, og dette 

er en konsekvens av redsel for å miste dem. Videre er fysiske endringer som 

søvnforstyrrelser vanlig i denne fasen. Akuttfasen har følgende stadier: savn, sinne, 

skyldfølelse, unngåelse, tristhet og fortvilelse. Dette er normale reaksjoner i denne 

fasen. Dyregrov (2000) viser til dette som ettervirkninger av traumatiske hendelser. 

Jarrat (1996) viser til at tristhet kanskje er den reaksjonen som voksne mener at de 

selv er mest kompetente til å håndtere, mens den vanskeligste reaksjonen for voksne å 

håndtere er å se at barnet er fortvilet. Fortvilelse innebærer en følelse av håpløshet og 

hjelpeløshet. Barnet kan oppleve reaksjonene i akuttfasen enkeltvis, for deretter å 

jobbe seg gjennom reaksjonene en etter en (Jarrat 1996). I den siste fasen går 

sorgprosessen over, og livet blir igjen normalisert. Dyregrov (2006a) viser også til 

disse reaksjonene, men sorgreaksjonene deles imidlertid inn i umiddelbare 

sorgreaksjoner, vanlige reaksjoner og mulige sorgreaksjoner. Under mulige 

sorgreaksjoner plasseres blant annet regressiv atferd. Fasene beskrevet av Jarrat 

(1996) er derfor i overensstemmelse med annen sorglitteratur.  

Dyregrov (2006b) hevder at man nå har gått bort fra denne faseinndeling ved 

komplisert sorg, og at det ikke finnes forskning som kan konkludere med at man går 

gjennom stadier i en sorgprosess. Inndelingen kan imidlertid brukes som en 

”veiledning” til hvilke typer reaksjoner som er vanlige. Å vite noe om disse 

reaksjonene kan lette arbeidet med ivaretakelsen av barnet, fordi det gir en rettesnor 
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for hvilke reaksjoner man kan forvente å se hos barnet. På den måten kan man være 

”føre var”.  

3.3.2 Reaksjonenes varighet  

Korttidsreaksjoner 
Korttidsreaksjoner er reaksjoner som varer opptil to år etter at barnet blir informert 

om skilsmissen (Carr 2006, Ellneby 2000, Hetherington 1993, King 2001, Leon 

2003). Reaksjoner som varer lenger enn dette går inn under betegnelsen 

langtidsreaksjoner (Carr 2006). Leon (2003) viser til at de fleste barn opplever den 

første perioden som vanskeligst, men når den er overstått vil barnet gjenoppta den 

naturlige utviklingen. Barn utviser reaksjoner på måter som er alderstypiske, og 

regresjon i utviklingen er vanlig blant førskolebarn (Clarke-Steward og Brentano 

2006, King 2001). Barn i førskolealder er på et kognitivt nivå hvor de er 

egosentriske, slik at de lett kan påta seg skyld, og de forstår ikke nødvendigvis hva 

skilsmissen vil innebære når foreldrene informerer om hva som kommer til å skje 

(Leon 2003, Simonnes 1995). Reaksjonene kan dermed først fremtre når foreldrene 

flytter fra hverandre, og etter at barnets hverdag er endret.  

Barn kan både få innagerende vansker (depresjon, angst, gråt, tilknytningsvansker, 

regresjon, tilbaketrekning, forvirring, søvnforstyrrelser) eller få utagerende vansker 

(irritabilitet, sinne, raseri og trass). Videre kan disse reaksjonene utspille seg på flere 

arenaer; i både hjem og barnehage (Carr 2006).  

Barn som opplever skilsmisse vil nesten alltid føle tristhet, sinne og stress i en 

periode rett etterpå (Clarke-Steward og Brentano 2006, King 2001). Små barn har 

imidlertid ikke forutsetning for å forstå hva som hender, og de kan dermed bli 

forvirret. For barn i denne aldersgruppen er det foreldrenes fysiske tilstedeværelse 

som er grunnlag for deres trygghet, og når en av foreldrene tilsynelatende blir borte 

kan barnet bli bekymret og utvikle redsel for å bli forlatt av den andre forelderen 

(Clarke-Steward og Brentano 2006).  
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Langtidsreaksjoner                                                                                                      
Longitudinelle undersøkelser viser at barn som opplever skilsmisse har forhøyet 

risiko for en rekke vansker senere i livet (Clarke-Steward og Brentano 2006). De 

fleste reaksjoner reduseres ofte eller forsvinner i løpet av de to første årene etter 

skilsmissen, men noen vansker kan vedvare, og nye vansker kan utvikles. De nye 

vanskene kan være av atferdsmessig, sosial, psykisk, fysisk og kognitiv karakter 

(Clarke-Stewart og Brentano 2006). Barnet vil imidlertid ha perioder der det fungerer 

tilsynelatende normalt. 

Lovbrudd, misbruk av alkohol og narkotika er atferdsvansker som er mer vanlig hos 

barn som opplever skilsmisse enn hos barn fra intakte hjem (Clarke-Stewart og 

Brentano 2006, Hetherington 1993, Leon 2003). Barna kan ha lavere sosial 

kompetanse (Hetherington 1993), som igjen kan medføre vansker i relasjoner til 

andre. De psykiske vanskene kan være angst og stemningsvansker, mens de fysiske 

vanskene blant annet kan omhandle dårligere fysisk helse og tidligere død. De kan 

komme tidligere i puberteten og slutte på skolen Jentene står i risiko for tidligere 

seksuell debut og graviditet enn jenter fra intakte hjem (Clarke-Stewart og Brentano 

2006, Hetherington 1993). Når de selv får barn kan de ha økt risiko for 

kommunikasjonsvansker og manglende grensesetting for disse (Leon 2003). Barn 

som opplever skilsmisse har dobbelt så høy risiko for at deres ekteskap skal oppløses 

enn ekteskapet til barn som ikke har opplevd at foreldrene går fra hverandre (Clarke-

Stewart og Brentano 2006).  

Leon (2003) påpeker at til tross for at forskning har funnet at barn som opplever 

skilsmisse står i risiko for å utvikle disse vanskene må resultatene tolkes med 

forsiktighet. Et viktig poeng er at barnet kan oppleve det samme selv om ikke 

foreldrene går fra hverandre. Tilsvarende kan barnet oppleve å få flere vansker 

dersom foreldrene ikke hadde gått fra hverandre. Vi vet at barn som opplever 

skilsmisse har økt risiko for å utvikle vansker. Hvordan barnet håndterer vanskene er 

imidlertid avhengig av interaksjonen mellom risikofaktorer og beskyttelsesfaktorer i 

individ og miljø (Hetherington 1993).  
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3.3.3 Oppsummering av barns reaksjoner og tilpasning til 
foreldrenes skilsmisse 

Undersøkelser har funnet flere risikofaktorer i individ og miljø som kan føre til at 

skilsmissebarn utvikler tilpasningsvansker. Selv om risikofaktorer er til stede, trenger 

ikke barna nødvendigvis å utvikle vansker. Det dreier seg om økt risiko. Samlet sett 

kan man si at barn reagerer ulikt på foreldrenes skilsmisse. Noen barn reagerer 

kraftig, mens andre ikke viser noen reaksjon. Hvordan barna gir uttrykk for 

reaksjoner er altså individuelt. Reaksjonen kan være kortvarig, eller den kan vare 

gjennom hele livet. Å tilrettelegge for at barna skal få best mulig tilpasning til 

foreldrenes skilsmisse blir dermed svært viktig. De fleste barn klarer seg bra til tross 

for foreldrenes skilsmisse, og for noen barn er det også positivt at foreldrene går fra 

hverandre. 
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4. Metode 

I dette kapittelet vil undersøkelsen bli plassert vitenskapsteoretisk og metodisk 

innenfor den kvalitative retningen, og forankret i hermeneutikk og fenomenologi. 

Dernest vil det bli redegjort for hvordan undersøkelsen er planlagt og gjennomført, 

og undersøkelsens etiske betraktninger både under planlegging, gjennomføring og 

analyse vil bli beskrevet. Til slutt vil reliabilitet, validitet og generalisering bli 

gjennomgått.  

4.1 Metodisk tilnærming 

I følge Befring (2002) er målet for kvalitative metoder å få nærmere kjennskap til 

personers meninger og intensjoner. ”Eit vesentleg utgangspunkt er at folks 

sjølforståing og personlege intensjonar, korleis dei ser på seg sjølve, sine 

opplevingar og sosiale tilhøve, også er grunnleggande for å forstå handlingane 

deira” (Befring 2002:73). Et mål med denne undersøkelsen var å få kunnskap om 

hvordan personalet i barnehager ivaretar barn som opplever skilsmisse. En kvalitativ 

tilnærming ble funnet egnet til å frembringe denne kunnskapen, da kvalitativ metode 

er hensiktsmessig for å få tak i personlige opplevelser knyttet til bestemte tema 

(Dalen 2004, Fog 2004, Kvale 2001).  

Videre ble et kvalitativt forskningsintervju benyttet i datainnsamlingen. Intervjuet er 

ifølge Dalen (2004:15) en metode hvor man får tak i personlige opplevelser: 

”formålet med et intervju er å fremskaffe fyldig og beskrivende informasjon om 

hvordan andre mennesker opplever ulike sider ved sin livssituasjon”. Intervjuguiden 

vil styre samtalen, og bruk av semistrukturert intervjuform gir rom for at informanten 

kan komme med egne innspill. Det kan være viktig for å få tak i deres egen 

opplevelse.  

For å forstå hvordan informantene tenker og hvorfor de handler slik de gjør, har jeg 

behov for å få tak i deres meninger og intensjoner. Dette er i tråd med 
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fenomenologien som kan defineres som følgende: ”den meningen mennesker legger i 

en opplevelse knyttet til en bestemt erfaring av et fenomen” (Postholm 2005:41). 

Fenomenologiens mål er i følge Moustakas (1994:13) å  ”(…) determine what an 

experience means for the person who have had the experience and are able to 

provide a comprehensive description of it. From the individual descriptions general 

or universal meanings are derived, in other words the essences or structures of the 

experience”. Fenomenologiens mål er altså å forstå det meningsfulle i ulike 

hendelser, og fenomenologien synes egnet som metode til å få tak i intervjupersonens 

subjektive opplevelse (Befring 2002, Dalen 2004, Postholm 2005).   

Hermeneutikk er ”læren om fortolkning, meningsutlegning, forståelsesutlegning” 

(Wormnæs 1993:126). Fordommer, eller forforståelse, som er et begrep fra 

hermeneutikken, omfatter de tanker og holdninger man har rundt ulike temaer, og 

som ikke nødvendigvis er bevisste. I planleggingsfasen av prosjektet brukte jeg mye 

tid på å lese teori på feltet, og gjennom det prøvde jeg å bevisstgjøre meg mine egne 

fordommer slik Fog (2004) anbefaler. Min forforståelse innebar at barn som opplever 

skilsmisse har behov for mye oppfølging i barnehagen ettersom de ikke lenger 

opplever sammenheng og mening i hverdagen (Sence of Coherence), og at de vil 

endre atferd som en konsekvens av dette. Det er imidlertid ikke mulig å identifisere 

alle sine fordommer, men det bør gjøres så langt det er mulig ettersom de kan påvirke 

både intervjusituasjonen og fortolkningen. Ifølge Fog (2004) og Kvale (2001) bruker 

intervjueren seg selv som instrument, og det er nødvendig å være klar over hvilken 

type instrument man er. Dette innebærer blant annet at man er seg bevisst sine egne 

fordommer.  

Den hermeneutiske sirkel kan beskrives som en vekselvirkning mellom helhet og del 

(Wormnæs 1993). Den hermeneutiske spiral beskrives som vekselvirkningen mellom 

helhet, del, forsker og forskerens forforståelse. Hvordan vil den hermeneutiske spiral 

være en del av intervjusituasjonen, og videre en del av analysen? I intervjusituasjonen 

vil informantens uttalelser bli tolket i lys av min egen forforståelse. Min forforståelse 

kan igjen påvirke tolkningen, og man kan derfor stille spørsmål om det er mulig å få 

en ”ren” tolkning av informantenes uttalelser. Slik Dalen (2004) påpeker, er all 
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forståelse avhengig av tolkerens forforståelse eller forståelseshorisont. Dette vil 

kunne påvirke mine spørsmål, og informantene vil også kunne påvirkes av meg. Man 

kan stille spørsmål om det er mulig for informantene å gjengi et upåvirket bilde av 

egne erfaringer, da informantene selv allerede har tolket dem. Dette blir en type 

dobbeltolkning, ettersom både informantene og jeg foretar en tolkning av de samme 

ytringene. Disse gjensidige vekselvirkningene vil på denne måten kunne utgjøre en 

hermeneutisk spiral.  

Man kan også stille spørsmål om det i det hele tatt er mulig å forstå andre, og om man 

kan forstå andre uten å ha det samme erfaringsgrunnlaget selv. Fay (1996) drøfter 

dette ved å vise til solipsisme. Dette er en filosofisk retning som hevder at man kun 

kan ha kunnskap om sine egne erfaringer, tilstander og handlinger, og ikke andres. 

Til tross for ulike erfaringer tror jeg at man likevel kan forstå andre. Fays påstand er 

imidlertid et ytterpunkt som jeg tror kan være nyttig å ha i tankene når man fortolker 

intervjuer, slik at det er intervjuobjektets meninger og intensjoner som trer frem og 

ikke fortolkerens.  

4.2 Planlegging av undersøkelsen 

4.2.1 Utvalgsprosedyre og beskrivelse av utvalget 

De fleste barn går i barnehage. I tillegg til å være et pedagogisk tilbud, har personalet 

god kjennskap til barna og deres familier, og barns utvikling generelt. Barnehagen er 

også en viktig del av barnas hverdag. Her er de flere timer hver dag og har mange av 

sine venner. Personalet har dermed en god mulighet for å observere barna i ulike 

situasjoner. Utvelgelsen av informanter ble foretatt etter følgende kriterier: 

Informantene skulle være pedagogiske ledere/avdelingsledere, de skulle også arbeide 

direkte med barna, og de skulle ha arbeidet med barn i barnehagen som har opplevd 

skilsmisse. Et kriterium var at barna var i 4-5 års alderen. For å oppnå dette var det i 

etterkant av intervjuene viktig å vurdere intervjuenes informasjonstetthet, altså om 

intervjuene gav uttømmende informasjon om fenomenet, og deretter avgjøre om det 
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var behov for supplerende intervju fra flere informanter. Fog (2004) påpeker at man 

kan snakke om kvalitativ, ikke-statistisk representativitet dersom man velger 

informanter med omtanke og gode begrunnelser. Barnehagene hvor informantene 

arbeider befinner seg i tre ulike bydeler i Oslo. Bydelene ble valgt ut fra beliggenhet 

for å få en geografisk spredning, i den hensikt å få et utvalg som representerer 

ulikhetene som finnes i Oslo. Utvalget besto av seks kvinner, hvor tre arbeider som 

styrere. I utgangspunktet ønsket jeg personer som arbeidet i direkte kontakt med 

barna. Alle informantene gjorde imidlertid ikke det, men de hadde lang erfaring fra 

arbeid på avdeling fra tidligere. Alle er førskolelærere. Fem har mer enn 20 års 

erfaring, mens en har tre års erfaring. To av informantene jobber i samme barnehage. 

Flere av informantene har tidligere arbeidet i andre barnehager.  

4.2.2 Rekruttering 

For å rekruttere informanter til undersøkelsen ble flere barnehager kontaktet. Jeg 

sendte først forespørsel til styrerne (vedlegg 1), og ringte opp en uke senere for å høre 

om noen av personalet i barnehagen ønsket å delta i undersøkelsen. Flere av 

barnehagene som ble kontaktet hadde ikke fått denne mailen, og jeg informerte da om 

undersøkelsen over telefon. Styrerne rekrutterte medarbeidere, og ved telefonsamtale 

senere fikk jeg navnene til dem som ønsket å stille til intervju. Jeg avtalte tid og sted 

for intervjuene med den enkelte informant. Intervjuene skulle foregå i barnehagen der 

informantene jobber, og kan derfor kalles et oppsøkende intervju eller et feltintervju 

(Befring 2002). Jeg utførte først fire intervjuer. Etter at disse var transkribert fant jeg 

behov for å supplere med to nye intervjuer, da jeg erfarte at intervjuene jeg allerede 

hadde foretatt syntes å vise bare en side av fenomenet. Jeg ringte til flere barnehager i 

en annen bydel og fikk to nye informanter hvorav den ene hadde mer varierte 

erfaringer enn de øvrige informantene.  
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4.2.3 Intervjuguide og prøveintervju 

Jeg valgte semistrukturert intervju som metode. Intervjuguiden (vedlegg 2) ble 

utarbeidet på bakgrunn av de temaer jeg ønsket å få kunnskap om relatert til teori 

knyttet til feltet. Spørsmålene i intervjuguiden skulle videre være av slik art at de 

inviterte til at informanten kunne snakke fritt og fikk frem det de måtte ha å si, 

samtidig som guiden skulle være et redskap til å styre samtalen med. Videre ønsket 

jeg å formulere spørsmål som ikke var ledende. Kvale (2001) viser til to ulike 

spørsmålstyper: tematiske og dynamiske. Mens de tematiske spørsmålene er relatert 

til temaene i intervjuet, er de dynamiske relevante for å skape en god interaksjon 

mellom intervjuer og informant. I intervjuguiden valgte jeg å fokusere på tematiske 

spørsmål, samtidig som jeg var åpen for at intervjuene kunne suppleres avhengig av 

de temaer som kom opp. Som bakgrunn for valg av tematiske spørsmål har jeg brukt 

Emerys fem ”fakta” (kapittel 3.1) som er nyttig å bruke som rettesnor når man skal 

gjennomføre undersøkelser om barn som opplever at foreldrene går fra hverandre.  

Jeg foretok et prøveintervju for å teste intervjuguiden, og for å få respons på meg selv 

som intervjuer slik Dalen (2004) anbefaler. Intervjuobjektet hadde mange års erfaring 

med arbeid i barnehage og fra arbeid med barn som har opplevd skilsmisse. 

Informasjonen jeg fikk i prøveintervjuet var derfor tilnærmet lik den informasjonen 

som informantene i forskningsintervjuene ga. I tillegg til at jeg fikk prøvd ut 

intervjuguiden, ga prøveintervjuet meg også bakgrunnsinformasjon om temaet som 

jeg har hatt nytte av i det videre i arbeidet. Prøveintervjuet ble i størst mulig grad 

gjennomført på samme måte som de planlagte forskningsintervjuene, blant annet ved 

at jeg benyttet en mp3-spiller med opptaksmulighet. Lydopptak er nødvendig for 

transkribering av intervjuene da det ikke vil være mulig å notere ned alt som blir sagt 

underveis. Opptak gir nøyaktig tilgang til informantenes uttalelser. Gjennom 

prøveintervjuet fikk jeg mulighet til å teste opptaksutstyret. Spørsmålene i 

intervjuguiden i fenomenologiske undersøkelser blir ofte tilpasset i løpet av 

undersøkelsen (Postholm 2005). Etter samtale med prøveinformanten og etter å ha 

lyttet gjennom opptaket, fant jeg ut at det var nødvendig å justere intervjuguiden. 
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Noen av spørsmålene var uklare, og ved en omformulering ble de mer presise slik at 

misforståelser i størst mulig grad kunne unngås i forskningsintervjuene.  

4.3 Gjennomføring av undersøkelsen 

4.3.1 Intervju 

Personalet som stilte som informanter fikk utdelt forespørselen som ble mailet til 

barnehagene (vedlegg 1) før vi gikk i gang med intervjuet, samt at de skrev under på 

samtykkeerklæringen. Forespørselen som de fikk inneholdt opplysninger om 

undersøkelsen og informasjon om de etiske hensyn som var relevante for deltakelsen.  

Under intervjuene opplevde jeg at informantene var interessert i temaet, og at de var 

deltakende i samtalen med meg. Informantene var åpne, noe som gjorde det lett å 

holde samtalen i gang. Intervjuguiden fungerte som et styreredskap som sørget for at 

alle temaene jeg ønsket å få vite noe om ble dekket, selv om informantene snakket 

nokså fritt under selve intervjuet. Ved behov stilte jeg utdypende spørsmål. 

Intervjuene dekket alle temaene i intervjuguiden, men ikke nødvendigvis i den 

rekkefølgen som de var satt opp på skjemaet. Intervjuguiden bør befinne seg i 

intervjuerens hode (Fog 2004). Dette innebærer at man som intervjuer skal følge det 

informanten sier, og at spørsmålene skal formuleres ut fra det. I ett av intervjuene 

opplevde jeg at samtalen stoppet opp da informanten ikke hadde så mye å si. Jeg stilte 

spørsmål og ba informanten utdype nærmere det som hadde blitt sagt, samt at jeg 

avsluttet intervjuet da informanten bekreftet at hun ikke hadde mer å si. I de øvrige 

intervjuene fløt samtalen mer fritt. Siden samtalene gled lett ble jeg mindre bundet av 

guiden, og disse intervjuene bar mer preg av å være en hverdagslig samtale om et 

bestemt tema. Jeg ønsket å delta i samtalen med full oppmerksomhet, og valgte derfor 

å ikke notere underveis, men kun lytte til det som ble sagt. Jeg opplevde at samtalen 

fløt lett når informantene kunne snakke fritt uten å bli forstyrret av at det skulle 

skrives ned. Før intervjuene vurderte jeg om det ville påvirke informantene at 
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samtalen ble tatt opp. Mitt inntrykk var imidlertid at informantene ikke lot seg 

forstyrre av dette.  

4.3.2 Transkribering 

Transkriberingen foregikk umiddelbart etter hvert enkelt intervju, slik at de tankene 

jeg hadde gjort meg i løpet av intervjuet ble riktig nedtegnet. Jeg valgte å transkribere 

intervjuene i ulike farger, slik at jeg lett kunne skille intervjuene fra hverandre når de 

var klippet og limt sammen i analysen. Ved transkriberingen ble alt som hadde blitt 

sagt, både av informantene og meg selv skrevet ned. Dette ble gjort fordi jeg stilte 

oppfølgingsspørsmål i tillegg til spørsmålene i intervjuguiden. Dette førte til at 

teksten ble mer meningsfull og lettere å forstå ved gjennomlesning. Pauser, latter og 

nøling ble notert, og jeg skrev ned uttalelsene med informantens dialekt. Dette ble 

gjort for å gi et reelt bilde av situasjonen ved gjennomlesing. Etter transkriberingen 

lyttet jeg gjennom opptakene med det transkriberte intervjuet foran meg, og jeg 

foretok på den måten en kvalitetskontroll slik Dalen (2004) anbefaler. Dette ga meg 

også en fin mulighet til å bli godt kjent med datamaterialet.  

4.4 Etterarbeid 

4.4.1 Analysemetode 

Datamaterialet ble analysert ved bruk av metodene meningsfortetting og 

kategorisering (Kvale 2001). Meningsfortetting går ut på at man gjør uttalelsene 

kortere ved å trekke ut det meningsbærende. Kvale (2001) påpeker at metoden er 

egnet til å analysere lange og komplekse intervjutekster. Intervjuene jeg foretok varte 

fra 20 til 70 minutter per intervju. Dette tilsvarte mange sider transkribert tekst, og 

meningsfortettingen kortet ned dataene. Videre var metoden kategorisering nyttig, 

ettersom jeg da kunne inndele det fortettede materialet i ulike kategorier ut fra 

temaene i intervjuguiden. Ved å kategorisere datamaterialet fikk jeg lettere oversikt 
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over informantenes uttalelser, og det gjorde det enklere å foreta sammenlikninger og 

trekke slutninger.  

Presentasjonen av undersøkelsens resultater (kapittel 5) tar utgangspunkt i de 

transkriberte intervjuene. Imidlertid vil man som forsker analysere kontinuerlig 

gjennom hele prosessen fra forberedelse til presentasjon (Befring 2002, Fog 2004, 

Kvale 2001). Fog (2004) understreker at en samtale er noe som foregår mellom to 

personer. Begge er aktive deltagere, og begge fortolker det den andre sier. Når et 

intervju er transkribert og klart til analyse vil fortolkningen foregå mellom forsker og 

transkript, altså blir det tidligere subjekt-subjektforholdet omgjort til subjekt-

objektforhold. Som forsker er det viktig å være dette bevisst. Kvale (2001) påpeker at 

transkriberingen er en tolkningsprosess i seg selv. I arbeid med dette var det flere av 

uttalelsene jeg bet meg merke i, og som jeg senere valgte å bruke som sitater i 

presentasjonen. Da alle intervjuene var ferdig transkriberte satt jeg med et omfattende 

datamateriale foran meg. Dette ga mulighet til videre arbeid med strukturering og 

systematisering av informantenes uttalelser.  

4.4.2 Tolkningskontekster 

Et datamateriale kan tolkes på ulike måter. Kvale (2001) deler dette inni tre nivåer. 

Det første nivået er selvforståelse, og her skal man komme frem til hva informanten 

egentlig mener med uttalelsene. Det andre nivået er kritisk forståelse basert på sunn 

fornuft, og her skal tolkningene ha en bredere forståelsesramme. Den kan omhandle 

person eller innhold. Det siste nivået er teoretisk forståelse, og her blir uttalelsene 

knyttet til teori. Jeg ønsket å finne ut hva informantene egentlig mener, for deretter å 

sette det inn i en teoretisk ramme. Nivå to inngår som en del av den teoretiske 

forståelsen, ved at jeg tolker uttalelsene ut fra min forståelse av informanten for så å 

knytte dette til teori. Dalen (2004:67) påpeker at ”analyseprosessen skal gi de 

konkrete ytringene teoritilknytning, noe som skjer ved at vi tolker ytringene og setter 

dem inn i en teoretisk ramme”.  
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Innholdet i intervjuene inneholder informasjon som kan betraktes å være på flere 

plan. Nedenfor er det gitt fire eksempler (a, b, c og d) fra intervjuene for å illustrere 

hvordan analysen og tolkningen har foregått. Dette er basert på Kvales (2001) 

inndeling i tre tolkningskontekster: 

Informantens selvforståelse: a) barnet gråter, b) barnet slutter å snakke, c) barnet 

nekter å være med foreldrene hjem, d) barnehagen leser høyt for alle barna i 

samlingsstund. 

Kritisk forståelse basert på sunn fornuft: a) barnet er lei seg, b) barnet er mutant, c) 

barnet prøver ut grenser overfor foreldrene, d) barnet får forståelse. 

Teoretisk forståelse: a) sorgteori, b) tilknytningsteori, c) tilknytningsteori, d) Sense of 

Coherence. 

I eksemplet hvor barnehagen leser høyt for barna i samlingsstund bruker barnehagen 

”myke metoder” for å gi barna forståelse, og dermed øke deres Sense of Coherence. 

Intervjumaterialet er systematisk gjennomgått for å identifisere denne type 

sammenhenger mellom observasjoner, tolkning, metoder og teori.  

Min drøfting er derfor basert på faktaopplysninger, andres fortolkninger av disse og 

min forståelse og fortolkning av dette mot teori. I den løpende drøftingen (kapittel 6) 

er trinn to og tre behandlet sammen.  

4.5 Etiske refleksjoner 

Forskningsetiske retningslinjer for samfunnsvitenskap, humaniora, juss og teologi 

(NESH 2006) viser hvilke retningslinjer forskeren bør følge. Etiske betraktninger skal 

være en del av hele forskningsprosessen, fra planlegging til rapportering (Kvale 

2001). Hensikten med retningslinjene er i følge NESH (2006:5): ”(…) å hjelpe 

forskere og forskersamfunnet med å reflektere over sine etiske oppfatninger og 

holdninger, bli bevisst normkonflikter, styrke skjønn og evnen til å treffe 

velbegrunnede valg mellom motstridende hensyn”.  
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Før undersøkelsen ble igangsatt ble det søkt NSD om konsesjon. Med i denne 

søknaden ble intervjuguide og informasjonsskriv til barnehagene og foreldrene lagt 

ved. I utgangspunktet ønsket jeg informasjon om enkeltbarn. En prosjektrapport som 

ga utfyllende beskrivelse om undersøkelsen ble også lagt ved. I svaret fra NSD ble 

det påpekt at det i brevet til foreldrene måtte stå at deltakelse var frivillig. Etter 

telefonsamtale med kontaktpersonen i NSD bestemte jeg meg for at jeg ville be 

barnehagene gi en generell beskrivelse av arbeidet med barn som har opplevd 

skilsmisse. Dette ble valgt av tidshensyn, ettersom det da ikke var nødvendig å 

innhente foreldrenes tillatelse. Dette kunne ha ført til at informantenes beskrivelser 

ble informasjonsfattige, men beskrivelsene jeg fikk var imidlertid fyldige. Intervjuene 

ble også interessante ved at jeg fikk høre om hvor store forskjeller det kan være 

mellom barn som har opplevd skilsmisse.  

Som forsker er det mitt ansvar å ivareta det etiske aspektet. Det var viktig å informere 

om formålet med undersøkelsen, hvilke konsekvenser deltakelsen kunne medføre, 

informasjon om konfidensialitet, anonymisering og oppbevaring av opplysninger, 

informantens rett til å trekke seg når som helst uten å oppgi noen grunn og sletting av 

innsamlede data (Dalen 2004, Kvale 2001, NESH 2006). Informantene ble 

innledningsvis informert om dette, samt at det sto i forespørselen de fikk (vedlegg 1). 

Videre var det nødvendig at informantene samtykket i deltakelsen ved å skrive under 

på samtykkeerklæringen.  

En etisk utfordring i denne undersøkelsen er forskerens rolle. Kvale påpeker at det er 

tre sider ved denne rollen: det vitenskapelige ansvar, forholdet til intervjupersonene 

og forskningens uavhengighet. Det vitenskapelige ansvaret innebærer i følge Kvale 

(2001:69) at ”forskningsprosjektet produserer kunnskap av verdi, og at kunnskapen 

er så kontrollert og verifisert som mulig”. Kvale (2001) påpeker at et viktig etisk 

argument for å foreta en intervjuundersøkelse er å endre situasjonen til det bedre for 

målgruppen som undersøkes. Dette innebærer blant annet at forskningens hensikt skal 

være å fremskaffe informasjon om et tema som bør være nyttig for målgruppen. Et av 

formålene med min undersøkelse var å frembringe kunnskap om ivaretakelsen av 
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barn som har opplevd skilsmisse som kan være til nytte for pedagoger som arbeider 

med disse barna. For å sikre kontrollert og verifisert kunnskap har jeg i størst mulig 

grad redegjort for hvordan jeg har arbeidet med stadiene i undersøkelsen. 

Forhåpentligvis har dette ført til at undersøkelsen kvalitet er styrket.  

Forskerens forhold til intervjupersonene dreier seg om at forskeren kan innta ulike 

roller. Kvale (2001:21) hevder at ”forskningsintervjuet er ikke en konversasjon 

mellom likeverdige deltakere, ettersom det er forskeren som definerer og kontrollerer 

situasjonen”. Det kvalitative intervjuet er en metode hvor det nettopp er informantens 

opplevelse av et fenomen som er i fokus, og personlige ytringer vil være en del av 

informantens uttalelser. Underveis i ett av intervjuene fremkom det informasjon som 

førte til at informanten begynte å gråte. Jeg lot da informanten snakke fritt uten å 

avbryte, da jeg opplevde at hun ønsket å ”snakke seg ferdig”. Ettersom det var 

informantenes erfaringer jeg ønsket å få tak i, prøvde jeg i størst mulig grad å være 

åpen og lyttende til det som ble sagt i alle intervjuene, og å ikke la min forforståelse 

farge intervjusituasjonen. Dette er i følge Kvale (2001) i tråd med fenomenologisk 

metode. Det var imidlertid ikke bare jeg som intervjuer som påvirket situasjonen, 

men informanten gjorde også det. Siden det var jeg som intervjuer som hadde 

kontroll over samtalen, var det mitt ansvar å sørge for at samtalen ikke ble ubehagelig 

for informanten.  

Forskningens uavhengighet innebærer at undersøkelsens kvalitet kan bli påvirket av 

partiskhet og ufullstendighet (Kvale 2001). Som tidligere nevnt kom jeg som 

intervjuer nært innpå informantene. Ved rapportering av resultatene kan man oppleve 

en solidaritetskonflikt (Dalen 2004). Dalen (2004:23) påpeker at ”grensen mellom 

hva som bør formidles, må formidles og hva som kan gjemmes i forskerens hjerte 

eller i skrivebordsskuffen, kan være vanskelig å trekke”. Igjen ser jeg det som svært 

viktig at jeg på forhånd informerte om undersøkelsen, slik at informantene var 

inneforstått med undersøkelsens formål og hvordan resultatene skulle formidles.  
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4.6 Undersøkelsens kvalitet 

Undersøkelsens kvalitet kan vurderes gjennom reliabilitet og validitet, og i hvilken 

grad undersøkelsen kan generaliseres. Reliabilitet dreier seg om i hvilken grad 

undersøkelsen kan gjentas av andre og samtidig komme frem til et noenlunde samme 

resultat. Samtalen som foregår mellom forsker og informant er personlig i den 

forstand at den foregår mellom de to, i en bestemt tid. Ettersom det er forskeren som 

er instrumentet, er det også forskeren som er reliabilitetsvariabel (Fog 2004). 

Forskerens rolle er i følge Dalen (2004) situasjonsavhengig, og utformes i møtet med 

informanten. Det er derfor behov for at jeg, som er undersøkelsens instrument, 

redegjør for undersøkelsesprosessen. Validitet dreier seg om undersøkelsen har 

undersøkt det den var ment å undersøke. Det vil si om resultatene er i samsvar med 

undersøkelsens målsetting, og i samsvar med hva informantene egentlig mente med 

sine utsagn i intervjuene. Fog (2004) påpeker at det ikke alltid er mulig å skille 

pålitelighet (reliabilitet) og gyldighet (validitet) fra hverandre, men at påliteligheten 

er en forutsetning for gyldigheten. Kvaliteten på analysen, verifiseringen og 

rapporteringen avhenger av intervjuets kvalitet (Kvale 2001).  

Generalisering i kvalitativ forskning kan defineres som ”the extend to which one can 

extend the account of a particular situation or population to other persons, times, or 

settings than those directly studied” (Maxwell 1992:293). Når begrepet 

‘generalisering’ brukes i kvalitativ forskning dreier det seg om analytisk 

generalisering, og ikke statistisk generalisering som er vanlig i kvantitativ forskning. 

Analytisk generalisering vil si hvorvidt resultatene i en undersøkelse kan overføres til 

en liknende situasjon. Generaliseringens gyldighet er avhengig av at det som 

sammenlignes er relevant, og det er derfor viktig å redegjøre for forskningsprosessen 

(Kvale 2001). Ved generalisering er det derfor nødvendig å være klar over 

undersøkelsens forutsetninger. Er deltakerne og konteksten de samme? At forskeren 

redegjør for hele forskningsprosessen er dermed svært viktig.  

Vurderinger av undersøkelsens kvalitet vil bli presentert i kapittel 6.6.  
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5. Presentasjon av analyse og resultater 

I dette kapittelet vil resultatene fra intervjuene bli presentert. Denne presentasjonen 

tar siktemål på å få frem informantenes opplevelse, og vil dermed være en beskrivelse 

av informantenes selvforståelse relatert til Kvales første tolkningsnivå som er 

selvforståelsesnivået. Hensikten er å få frem informantens selvforståelse sett gjennom 

intervjuerens øyne (Kvale 2001).  

Spørsmålene i intervjuguiden (vedlegg 2) dannet grunnlag for valg av de tematiske 

kategoriene analysen ble strukturert etter. I det konkrete arbeidet med å analysere 

intervjuene viste det seg naturlig å tilføye samværsfordeling som en ny kategori, da 

flere av informantene var svært opptatt av dette. Denne kategorien vil bli presentert, 

men da samværsordninger som sådan er utenfor barnehagens rammer vil det ikke bli 

diskutert. At informantene tok det opp kan imidlertid tolkes som et uttrykk for at de 

har et engasjement for barna som strekker seg ut over den tiden barna befinner seg i 

barnehagen.  

Sitater fra informantenes uttalelser vil bli brukt for å eksemplifisere hva informantene 

sa, samt at de gir et grunnlag for å forstå hvordan analysearbeidet har foregått. 

Enkelte av sitatene er omskrevet fra informantens dialekt til bokmål av hensyn til 

anonymisering (NESH 2006). Sitatene er valgt ut for å vise spredningen i materialet. 

I de tilfeller der flere av informantene hadde samme erfaring, er sitater valgt ut for å 

illustrere likhet. Informantene hadde de samme erfaringene og opplevelsene, men en 

av informantene hadde i tillegg andre erfaringer. Denne informantens uttalelser vil bli 

brukt for å illustrere hvor store forskjeller det er mellom informantenes erfaringer. 
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5.1 Barnehagens erfaring med skilsmisse  

5.1.1 Informantenes bakgrunn og arbeidsplass 

Flere av informantene sa de har møtt få barn med skilte foreldre. To av informantene 

mente dette kunne skyldes at skilsmissebarn tidligere ble prioritert høyere ved opptak 

i barnehagene enn de blir i dag. Likevel sa flere at det ikke dreide seg om mange barn 

i deres barnehage, noe som trolig skyldes at de i så måte var heldige med å være 

underrepresentert når det gjelder antall skilsmisser.  

Vi har et veldig stabilt bomiljø, men selvfølgelig, skilsmisse skjer jo fra 
tid til annen. 

En av informantene mente at barnehagen deres skilte seg spesielt dårlig ut ved at 

barna og familiene oftere opplever vansker der enn familier i andre barnehager.  

Det er ikke tvil om at vi bor i et strøk, eller har barnehage i et strøk, 
hvor det kanskje er litt vanligere med voldsomme konflikter enn det er 
andre steder. Altså at vi opplever sånne ting litt oftere. 

5.1.2 Kriseplan  

Alle barnehagene har en generell plan for krisehåndtering. Skilsmisse er ikke særskilt 

omtalt i planen, men en av informantene nevnte at samlivsforhold og sykdom er 

omtalt i deres plan. En av barnehagene hadde funnet behov for å utarbeide en separat 

plan som tar for seg enkeltbarn som har behov for ekstra tiltak på grunn av at 

foreldrene skiller seg. De andre informantene hadde ikke opplevd behov for en slik 

særskilt plan. To av informantene påpekte at de har bøker om skilsmisse i barnehagen 

som brukes som oppslagsverk ved behov. 
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5.2 Informasjon og samarbeid 

5.2.1 Informasjon om skilsmisse 

Informantene har blandede erfaringer når det gjelder å bli informert om skilsmisser.  I 

noen tilfeller har ikke barnehagen fått kjennskap til at foreldrene skal skilles i det hele 

tatt, mens i andre tilfeller har barnehagen blitt informert i god tid før skilsmissen. 

Noen foreldre er utrolig flinke til å gi informasjon. De kommer faktisk 
og gir informasjon til barnehagen før de gir informasjon til barna, sånn 
at vi kan hjelpe barna med en gang når de har gitt informasjon til 
ungene sine om at de skal flytte fra hverandre. Andre foreldre sier at 
det er noe vi ikke har noe med.  

Flere av informantene påpekte at de gjør alle foreldre kjent med nødvendigheten av at 

barnehagen får informasjon så tidlig som mulig dersom det skjer er hendelser i 

familiesituasjonen som kan påvirke barnet. I noen tilfeller har personal i barnehagen 

faktisk observert atferdsendringer hos barnet før foreldrene har fortalt at de skal 

skilles. Noen foreldre har reagert med sinne på at barnehagen har tatt dette opp med 

dem, mens andre har gitt uttrykk for lettelse. Formålet med tidlig informasjon er jo 

nettopp å hindre eller begrense at barnet lider overlast forårsaket av foreldrenes 

handlinger. 

En informant påpekte nødvendigheten av å få informasjon for å kunne svare på 

spørsmål fra barnet.  

For det er viktig for oss å vite når ungene spør oss om ”skal jeg aldri 
treffe pappa mer” at vi kan da berolige ungene og si at ”jo, det skal du, 
han skal besøke deg og sånn og sånn”.  

5.2.2 Samarbeid mellom barnehage og foreldre 

Alle informantene har opplevd gode samarbeidsforhold med foreldre.  

Vi har et veldig nært og fortrolig samarbeid med foreldrene. Og de er 
veldig åpne. 
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Flere av informantene har imidlertid også opplevd at det kan være vanskelig å 

samarbeide med enkelte foreldre. En informant trakk frem et eksempel på et ekstremt 

vanskelig tilfelle. 

Vi er jo ikke i den situasjonen at vi kan forlange å få informasjon, vi må 
be om å få informasjon. I et par tilfeller har jeg gått så langt, i veldig 
traumatiske tilfeller, at jeg har måttet true med barnevernet og si at 
”dette er så vanskelig at hvis ikke dere kan gå inn i noe som helst 
samarbeid om dette så må jeg ta kontakt med Barnevernet for at vi skal 
kunne få den informasjonen”.  

To av informantene viste til tilfeller hvor foreldre som var fratatt retten til å treffe 

barnet hadde dukket uventet opp i barnehagen. Trusler mot personalet ble fremsatt i 

forbindelse med dette. Informantene påpekte at samarbeid med foreldrene er 

vanskelig i slike situasjoner, men at de alltid har gjort sitt ytterste. 

Og det som er kjempeviktig for oss, og som er oppgaven til barnehagen, 
det er å være like imøtekommende for mor og for far, uansett situasjon.  
Det er jo noe vi er proffe på, det er å takle det. 

En av informantene fortalte at hun i enkelte tilfeller har strukket seg ut over sine 

arbeidsoppgaver i ønske om et godt samarbeid med foreldrene. Dette har dreid seg 

om å ringe til andre instanser for foreldrene, og i ett tilfelle ble det avtalt med en mor 

at barnet skulle bli hentet hjemme hver dag da mor hadde problemer med levering.  

Altså, det er klart at det ikke er vår jobb, for det er ungene som er vår 
jobb. Men noen ganger vil det ha så stor påvirkning på ungenes liv 
siden, så da må du bare gjøre det. 

Informanten fortalte videre at det er viktig at hele personalgruppen er inneforstått 

med disse avtalene og er enige for at det skal fungere. Videre fortalte informanten at i 

andre tilfeller har foreldrene ønsker om at barnehagen skal gjøre endringer som 

barnehagen ikke har lov til å gjøre. Et slikt ønske kan være endring av barnehagens 

åpningstid.  
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5.2.3 Samarbeid mellom barnets foreldre 

Det kan være store forskjeller i foreldrenes evne til å samarbeide etter et 

samlivsbrudd. Mens de fleste samarbeider godt og har barnets beste i tankene, er det 

andre som ikke evner dette.  

Noen klarer å samarbeide veldig godt og klarer å holde fokus på 
barnets beste, men noen gjør jo ikke det og hvor det er mer krig, og de 
ikke snakker sammen. Du har jo egentlig alle kategorier representert. 

Flere av informantene fremhevet hvilken betydning det har for barnet at foreldrene 

klarer å samarbeide, og at det er foreldrenes samarbeid som er avgjørende for 

hvordan barnet klarer å håndtere sin nye hverdag. Der foreldrene samarbeider godt, 

har informantene en opplevelse av at barnet har det bra.  

Men jeg tror egentlig det aller viktigste er det som skjer mellom mor og 
far. Hvordan de fungerer sammen. Det avspeiler mye, alt fra hvordan 
barnet får det og hvordan de tar det. 

Alle informantene har opplevd foreldre som samarbeider bra, men noen har også 

opplevd at foreldrene har store konflikter og uenigheter seg imellom. I noen tilfeller 

har dette dreid dette seg om uenighet om oppdragelse, og at foreldrene har 

”konkurrert” med hverandre. 

Jeg tror liksom ingen av de vil være ulven da. 

Andre informanter sa at noen foreldre kan bruke barna mot den andre. 

Barna vil ofte kunne oppleve at foreldrene bruker dem mot hverandre.  

5.3 Beskrivelse av barna 

5.3.1 Barnas reaksjoner 

Barna kan oppleve skilsmissen som en stor forandring i livet. Informantene ga flere 

eksempler på hvordan barnas atferd kan endres som følge av at foreldrene skilles.  
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Hvordan barna reagerer er veldig individuelt. Noen kan reagere mye, 
og noen reagerer ikke så mye. Barn i krise reagerer forskjellig.  

Et fellestrekk kan være at alle er lei seg. Det er en sorg, en atskillelse, 
og en stor forandring i livet. 

Barn kan reagere helt forskjellig, og det er vanskelig å forutsi hvordan og hvor kraftig 

reaksjonen vil bli. Felles for de alle er at de er triste og viser tegn til sorg. Ingen av 

informantene nevnte at det var kjønnsforskjeller med hensyn til barnas reaksjon.   

Det har vært stor variasjon mellom tidspunktene for når barna har reagert på 

skilsmissen. En informant uttrykte at det ofte kunne ta tid før barnet reagerte. En 

informant har opplevd at barn utviklet vansker først flere måneder etter foreldrenes 

skilsmisse. En annen sa at det er den første tiden etter at foreldrene går fra hverandre 

som har vært den vanskeligste for barnet, og dette har vist seg gjennom barnets 

atferd. 

Ser at barna blir slitne, lett frustrerte, triste og lei seg uten på en måte 
å kunne forklare hvorfor. Over tid har det på en måte gått helt greit, det 
er de første tre-fire månedene som har vært vanskelig for ungene.  

Barnet har ikke alltid endret atferd etter skilsmissen. Flere av informantene påpekte at 

de har opplevd at det ikke virker som skilsmissen har hatt noen påvirkning på barnet.  

For de ungene vi har i dag så synes jeg ikke det er noe vi legger merke 
til i det hele tatt. Bortsett fra at ungene bor litt her og litt der. Barna 
har ikke skilt seg ut fra andre barn. 

En annen informant fortalte det samme om et annet barn.   

Barnet var på en måte så selvstendig og bar ikke preg av å være i en 
sånn opprivelsesfase heller. Det endret ikke på barnets væremåte. 

En informant beskrev hvordan barna kan få en uheldig atferdsutvikling.  

Barna kan bli tause, de kan bli aggressive eller de kan få fysiske 
symptomer. Det er vel de tre vanligste tingene.  

Alle informantene har opplevd at barn kan bli tause, og ty til gråt. De har oppsøkt 

voksne for trøst og oppmerksomhet. Barna har også trukket seg unna og opptrådt 
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forvirrede. Barn som har blitt aggressive har slått, sparket og lett blitt uvenner med de 

andre barna. To av informantene har opplevd dette. 

Barnas reaksjon har også gitt seg utslag i fysiske symptomer. Det har en av 

informantene opplevd.   

Barna som har den sunneste utviklingen er de som snakker veldig mye 
om det. Da har vi for meg en sunn utvikling. Det som er mye verre er 
når ungene får fysiske symptomer. De får vondt i hodet og vondt i 
magen. Det er de vanligste fysiske symptomene. Det er gjerne der hvor 
foreldrene ikke vil snakke om det.   

En annen informant har opplevd at et barn har gått tilbake i utviklingen.  

Jeg merker at barnet har babystemme for tida. Vil gjerne være baby i 
leken og sånn. 

Barnas atferd kan også endres positivt etter foreldrenes skilsmisse. Det har gjerne 

vært i de tilfellene hvor barnet har opplevd en kaotisk hverdag preget av uro og 

konflikt mellom foreldrene. Barna har da blitt roligere og fungert bedre i samspill 

med andre barn. Flere informanter beskrev dette. 

Nå er det jo klart at noen av de ungene vi har hatt har hatt så 
voldsomme konflikter i hjemmet at for dem så kan det være en stor 
lettelse når det hele går over og. 

Jeg tror at noen skilsmisser også kan gjøre det bedre for et barn.  

Noen barn uttrykker at de har fått så mye mer. De har fått mange nye 
brødre og søstere, og alle er hyggelige og alt er bra. Du kan jo ikke 
underslå det heller i denne sammenheng. 

5.3.2 Barnas håndtering 

Barna kan håndtere foreldrenes skilsmisse på flere måter. Alle informantene ga 

uttrykk for at barnets håndtering er avhengig av hvordan foreldrene håndterer 

situasjonen. At foreldrene har et godt samarbeid gjør det lettere for barnet å håndtere 

situasjonen på en positiv måte.  
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Noen klarer å takle skilsmissen relativt bra. Uten at vi merker så mye i 
barnehagen, egenlig. Det er vel helst der foreldrene klarer å 
samarbeide, og at de er venner. 

I hovedsak så tror jeg barnets reaksjon avhenger av hvordan de voksne 
reagerer. Altså hvis foreldrene klarer å være venner, og barnet 
opplever at mor og far kan snakke sammen, og at de fungerer, og at de 
ikke bruker barna i konflikt, så tror jeg at barna lettere kommer 
gjennom en skilsmisse. 

En av informantene påpekte at barnas individuelle forskjeller kan være avgjørende 

for hvordan de har håndtert kriser.  

Barn er ulike små personligheter, og det tror jeg er med på å farge 
hvordan man møter kriser.  

En annen informant fortalte hvem av de voksne på avdelingen barna har snakket med. 

Barna er ganske selektive. De fleste barna har i hvertfall en eller to av 
de voksne på avdelingen, som de er mer knyttet til, og det er nok den 
personen som de tar kontakt med.  

5.3.3 Barnas forståelse 

Barna kan uttrykke forståelse på forskjellige måter, og de fleste informantene har 

opplevd at barna har snakket om skilsmissen i enkle former: fortalt hvor de bor, hvor 

begge foreldrene bor og at de har to rom, altså gitt konkret informasjon. Informantene 

har forskjellige meninger om hva barna kan forstå.  

Barna sier ikke så mye. Barna er for små til å ha den store forståelsen. 

Små barn uttrykker forståelsen i enkle former for de har ikke evne til å 
uttrykke det verbalt. Større barn skjønner mer, tenker mer og er flinkere 
til å uttrykke seg. 

Barn er flinke til å sette ord på det de opplever, spesielt hvis personalet 
er tilgjengelig og vet hva som har skjedd. Når voksne stiller spørsmål 
og tar følelsene deres på alvor så er barna veldig flinke til å forklare og 
fortelle hvordan de har det. 
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Andre har opplevd at barna gjengir det som foreldrene har fortalt: at de fortsatt er 

glade i barnet og at det ikke er barnets skyld at foreldrene går fra hverandre. Andre 

barn har gitt uttrykk for at foreldrene er lei seg og at de gråter.  

Noen forstår det, og kan gi en forklaring. Da er det tydelig at 
foreldrene har snakket med barnet.  Man kan høre samtalene som har 
vært i hjemmet.  

Mange barn har opplevd skyldfølelse, og trodd at de er årsak til at foreldrene går fra 

hverandre. 

Det er ganske mange barn som sliter med skyldfølelse når foreldrene 
skilles. Og tror at de har noe med saken å gjøre. Tenk deg at hvis du 
har sagt det gang på gang på gang ”du er så bråkete, pappa orker ikke 
være her”, og så flytter pappa ut. Det er en veldig logisk sammenheng 
da. ”Ja, jeg bråka fremdeles, og pappa flytta ut. Det er min skyld”. Og 
det hender ungene spør om ”hvis jeg er snill, kommer pappa tilbake 
igjen da?”.  

5.3.4 Relasjon mellom barn og foreldre 

To av informantene påpekte at barn er veldig lojale overfor foreldrene sine, og at 

dette kan føre til konflikt for barnet. Dette gjelder spesielt der hvor foreldrene har 

snakket nedlatende om hverandre. En av informantene trakk frem to eksempler for å 

illustrere hva enkelte foreldre har fortalt barna sine om situasjonen.  

Noen foreldre lyver og sier at ”pappa har bare reist bort, han kommer 
ikke til å være her på en stund”. Og jeg har jo også opplevd at en mor 
sa at far var død. Avskrev han. Han var død. Så det er klart at sånne 
ting kan bli kjempetraumatisk. 

To av informantene har opplevd at barnet ikke ønsket å bli med en av foreldrene 

hjem. En av informantene har imidlertid også opplevd dette hos barn hvor foreldrene 

ikke er skilt.  

Hadde faktisk et barn for noen år siden som kunne si det, men jeg så 
ikke på det som noe problem.  

Jeg merket at barnet oppførte seg forskjellig når mamma og pappa 
kom. Barnet ville ikke alltid være med pappa hjem.  
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Et barn sluttet helt å snakke som følge av foreldrenes skilsmisse. 

Jeg har opplevd et alvorlig tilfelle hvor et barn ble stum, altså ble 
frivillig mutant, fordi barnet ikke fikk lov å snakke med barnehagen. 
Barnet snakket faktisk ikke i barnehagen på et halvt år. Og dette barnet 
hadde vært helt normal før skilsmissen.  

5.4 Barnehagens håndtering 

5.4.1 Pedagogiske behov og tiltak 

De fleste informantene har ikke opplevd at barna har hatt behov for spesielle tiltak 

utover det som barnehagen selv kan iverksette. Disse tiltakene har dreid seg om å gi 

litt ekstra omsorg og tilrettelegging av aktiviteter de vet barna liker.  

To av informantene uttrykte at barna kan ha behov for voksenstøtte i lek.  

Barna kan trenge hjelp av en voksen i lek.  De kan få vansker med det 
sosiale samspillet med andre barn. Noen barn kan også få en aggressiv 
lekeform og trenger veiledning av voksne.  

En av informantene fortalte om et barn som måtte oppmuntres til å leke med andre 

barn da barnet heller ville være sammen med voksne. Informanten fortalte også 

hvordan man som voksenperson bør gå frem for å hjelpe barna.  

Man må føle seg litt frem. Det handler om samspillet mellom barn og 
voksne. Å få en nær og god kontakt, og være der for dem rett og slett. Å 
være en tydelig voksen som ser signaler og tar signaler og er der, på 
barnets premisser.  

Informanten utdypet videre hva barna har hatt behov for. 

De trenger omsorg, varme og nærhet, at de virkelig føler at noen bryr 
seg. Man må prøve å nå inn til dem, å snakke med dem og få kontakt. 
Overøse dem med mye kjærlighet og omsorg. Det handler vel om at 
man har mistet noe. Egenlig så ser jeg på det litt som det å miste noen. 
Det handler om sorg, og det å bearbeide sorg. Og hva gjør man da, det 
blir jo det å være til stede da, lese barnets signaler og ta dem på alvor 
så godt du kan. Gi dem mye kjærlighet og varme. 



53  

En annen informant uttrykte også hva barna har hatt behov for. 

Du kan gi dem mye omsorg og nærhet. Vi må huske på at når 
foreldrene er traumatisert og gråter så får kanskje ikke barnet den 
normale kjærligheten de skal ha. Noen barn blir klistra, og det er ikke 
normalt det heller. Å få vennlighet og omsorg fra andre voksne er 
kjempeviktig. 

Barna kan få ulike vansker som personalet bør tilrettelegge for.  

Barna kan få konsentrasjonsproblemer, og de klarer ikke å ta til seg det 
som skjer fordi tankene er et helt annet sted. 

En av informantene har opplevd at barna har så store behov for ekstra tiltak slik at 

andre instanser som for eksempel Barnevernet, PPT og BUP har blitt involvert. 

Andre informanter har ikke opplevd at barna trenger noe ekstra oppfølging i det hele 

tatt. 

Vi har behandlet barna på lik linje som alle andre. Vi har ikke gjort noe 
spesielt i forhold til barn som opplever skilsmisse.  

En informant sa at de har god erfaring med at barna kan skrive brev til foreldrene. 

Dette har blitt gjort i tilfeller hvor barnet har savnet kontakt med en av foreldrene. 

Barnet dikterte hva personalet skulle skrive, og så sendte de brevet til den forelderen 

som barnet skrev til. Personalet skrev i noen tilfeller også at forelderen kunne ringe 

barnet i barnehagen og fortelle at brevet hadde kommet fram.  

Ingen av informantene sa at de har spesielle samtaler med barna om foreldrenes 

skilsmisse, men at det har inngått som del i en naturlig samtale. Og personalet har 

fulgt det opp hvis barnet har snakket om det.  

Jeg har aldri snakket noe spesielt med barna om skilsmissen, for det 
har på en måte ikke vært naturlig, å snakke om det der og da, tror jeg. 
Det er klart at hadde vi hatt et barn som hadde opplevd en opprivende 
skilsmisse så hadde man snakket om det. 

En annen informant sa at de bruker bøker om skilsmisse i samlingsstund. Da leser de 

først boken, og så snakker de om det etterpå.  
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Generelt fremhevet alle informantene betydningen av at det er et godt 

samarbeidsforhold mellom foreldre og barnehage, og flere fremholdt at det å skape 

grobunn for godt samarbeid er det viktigste enkelttiltaket de kan iverksette. Samtaler 

med foreldrene står her sentralt. 

En av informantene fortalte at de også har gjennomfør samtaler med de største barna i 

barnehagen. Barna har da selv fortalt hva de vil om familien.  

De siste årene har vi hatt barneintervju med de større barna. Og det 
går på hvem de leker med, om de har noen å leke med, hva de liker å 
spise, hva de liker å gjøre, altså hva er de opptatt av. Og litt om 
familien og sånne ting. Vi har lagd sånne plakatgreier og så har barna 
hvert sitt hus, og så flytter de inn i huset hvor de har sine familier. Og 
da kan det være mange relasjoner som kommer inn i den familien. De 
har med seg bilder og forteller hvem som er hvem. 

5.4.2 Personalets opplevelse av å arbeide med barna  

De fleste informantene opplever ikke at det er vanskelig å arbeide med barna. En av 

informantene synes imidlertid at det er utfordrende å jobbe med barna, og da spesielt 

når det gjelder å vite hva man skal gjøre når barna gir uttrykk for å ha det vanskelig.  

Det jeg kanskje opplever som aller vanskeligst er hvis du skjønner at 
barna gjerne vil snakke om noe men de gjør det ikke fordi de ikke får 
lov. Det er vanskelig å vite hvor mye man skal oppfordre til det. Og det 
er ikke riktig, du skal jo ikke trampe på deres integritet heller da. Og 
som sagt, når er det nok, når må du gå videre med foreldre som virkelig 
ikke gjør det de burde gjøre? 

Flere av informantene fortalte at hele personalet blir informert om endringer i barnas 

familieforhold. Dette er viktig både for at personalet skal kunne dra nytte av 

hverandres erfaringer, og for at personalet skal være kjent med de ulike barnas 

livssituasjon når de deltar utendørs i felles lek. 

5.4.3 Samarbeid med andre instanser 

De fleste informantene har ikke erfaring med skilsmisser hvor det har vært behov for 

å involvere andre instanser. En av informantene har imidlertid samarbeidet med flere 
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ulike instanser i saker hvor det har vært vanskelige skilsmisser. Fagsenteret, PPT, 

Barnevernet, BUP og Familievernet har blitt involvert i disse sakene. Informanten har 

blandede erfaringer med dette samarbeidet. Informanten har best erfaring med å 

samarbeide med Fagsenteret og PPT, og i enkelte tilfeller Barnevernet. Fordelen med 

Barnevernet er i følge informanten at det ikke er frivillig for foreldrene i motsetning 

til BUP. Frivillighet har i følge informanten ofte ført til at det ikke skjer så mye. 

Du kan tenke deg hvis det kommer en far som sier ”i dag er jeg sliten” 
og så går det liksom to måneder til neste gang hvor han også er sliten. 
Det blir jo ikke noe ut av det vet du. Med Barnevernet er det veldig 
greit, for der kan ikke foreldrene velge noen ting.  

Ulempen med Barnevernet er hvis barnehagen melder bekymring for et barn, og 

Barnevernet henlegger saken. Det kan føre til at det videre samarbeidet med barnets 

foreldre blir vanskelig.  

Og så er det jo det at vi vet at det må være ganske grovt, i alle fall her 
oppe, for at det blir en barnevernssak ut av det. Og det å gjøre det 
arbeidet det er å melde til Barnevernet, og få den konflikten i forhold til 
foreldrene at du faktisk har gjort det, for du må jo si fra til foreldrene 
hva du gjør, og så blir det ingen ting ut av det. 



56 

6. Diskusjon 

I dette kapittelet vil presentasjonen i kapittel 5 bli vurdert mot teori. Relatert til 

Kvales tolkningskontekster vil dette tilsvare nivå tre som er teoretisk forståelse. Nivå 

to, som er kritisk forståelse basert på sunn fornuft er i denne diskusjonen behandlet 

sammen med nivå tre. I tillegg vil undersøkelsens metodiske begrensninger bli 

diskutert i dette kapittelet.  

Presentasjonen av forskningsresultatene ble i hovedsak fremstilt etter intervjuguidens 

oppbygging. Dette var naturlig for å kunne gi en tematisk fremstilling av 

informantenes selvforståelse, samtidig som spredningen i materialet kom tydelig 

frem. I diskusjonen vil imidlertid flere av kategoriene bli samlet, da det i forhold til 

teorien er naturlig å drøfte disse i sammenheng.  

6.1 Undersøkelsens hovedfunn 

Følgende temaer oppsummerer hovedfunnene i denne undersøkelsen: 

Barnehagens kriseplan: Alle barnehagene har en generell kriseplan. En av 

barnehagene hadde utarbeidet en egen plan for håndteringen av et barn som opplevde 

skilsmisse. De andre informantene har imidlertid ikke hatt behov for en slik særskilt 

plan. 

Samarbeid med foreldrene: Alle informantene har opplevd godt samarbeid med 

foreldrene, men flere har imidlertid også opplevd vanskelige samarbeidsforhold. 

Informantene fortalte at de til alle foreldre informerer om viktigheten av å bli 

informert om hendelser i familiesituasjonen som kan påvirke barnet. I de fleste 

tilfeller har personalet tidlig fått beskjed om at foreldrene skal gå fra hverandre. I 

enkelte tilfeller har personalet merket atferdsendringer hos barnet uten at de har 

forstått hva dette skyldes, og har da måtte spørre foreldrene om hva som kan være 

årsaken til dette.  
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Beskrivelse av barna: Informantene ga rikholdige beskrivelser av barna. De fortalte 

at noen barn har endret atferd etter skilsmissen, hvor noen av dem ble mer stille og 

tilbaketrukne. En informant beskrev tre endringer som kunne forekomme hos barna: 

de kunne bli tause, aggressive og vise fysiske symptomer. Informantene har også 

erfart at barnas atferd kan endres i positiv retning etter foreldrenes samlivsbrudd, og 

dette gjelder spesielt i tilfeller hvor det har vært store konflikter mellom foreldrene. 

En informant har opplevd et tilfelle hvor et barn sluttet å snakke. 

Barnas håndtering og forståelse: Hovedinntrykket er at barn i det store og hele 

håndterer skilsmisse bra, men informantene påpekte at det kan være store individuelle 

forkjeller når det gjelder dette. Alle informantene mente at barnas håndtering av 

situasjonen avhenger av hvordan foreldrene håndterer den. Barna kan uttrykke 

forståelse på forskjellige måter. Informantene er uenige om hvor mye barna egentlig 

forstår.  

Barnas pedagogiske behov og behov for tiltak: De fleste informantene har ikke 

opplevd behov for å iverksette spesielle tiltak utover det å gi barna litt ekstra omsorg 

og tilrettelegging i lek. En informant har imidlertid opplevd behov for å involvere 

andre instanser i enkelte tilfeller.  

Personalets opplevelse av å arbeide med barna: Informantene har stort sett 

opplevd at arbeidet med barna er uproblematisk. En av informantene ga imidlertid 

uttrykk for usikkerhet om hva som bør gjøres når barn gir uttrykk for å ha det 

vanskelig og når foreldrene ikke gjør det de burde gjøre.  

6.2 Teoretisk forståelse 

Mange barn opplever skilsmisse, og det kan være mange grunner til at foreldre 

skilles. Noen skilles som en konsekvens av at de har vokst fra hverandre og vil gjøre 

noe annet med livet sitt, mens andre i de mest ekstreme tilfellene skilles på grunn av 

andre hendelser i familien. I det første tilfellet kan man med rimelighet anta at dersom 

barnet utvikler en krise så er det fordi foreldrene går fra hverandre og konsekvensene 
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av dette som er den direkte årsaken til barnets vansker. I det andre tilfellet er det 

grunn til å tro at de bakenforliggende årsakene langt på vei overskygger de 

problemene som det faktiske samlivsbruddet medfører. Skilsmisse kan derfor i noen 

tilfeller sies å være en direkte årsak til at barnet opplever det som en krise, mens 

krisen i andre tilfeller vil fremstå som en konsekvens av de andre hendelsene. Barnet 

vil i alle tilfeller reagere på den totale situasjon det utsettes for, og ved alvorlige 

kriser er det sannsynlig at barnehagen allerede har merket på barnets atferd at det er 

problemer i hjemmet før de blir fortalt om et kommende samlivsbrudd. 

Samlivsbrudd kan altså være både den direkte og den indirekte årsaken til at barnet 

utvikler kriser. I krisepedagogisk forstand er derfor skilsmisse et mer komplisert og 

sammensatt område enn slik det tilsynelatende kan se ut som. Det blir ikke lettere av 

at skilsmisse er blitt vanlig, kanskje så vanlig at en kan komme i fare for å overse 

faresignalene i barnets atferd.  

6.2.1 Barnehagens erfaring med skilsmisse 

Alle informantene har erfaring med barn som har opplevd skilsmisse, men flere 

påpekte at de har hatt få skilsmissebarn i barnehagen. Statistikk viser imidlertid at 

mange barn opplever skilsmisse (Statistisk sentralbyrå 2006). Hva kan være årsaken 

til at informantene har møtt så få av disse barna? Ved å se nærmere på barnehagene 

som deltok i undersøkelsen kan man gjøre seg noen betraktninger om dette. 

Barnehagene befinner seg i ulike bydeler i Oslo. Hensikten med dette var et ønske om 

å finne barnehager som representerte ulikhetene i Oslo. At flere av informantene har 

møtt få barn som har opplevd skilsmisse kan derfor ha årsak i barnehagenes 

beliggenhet. Flere av informantene fortalte at deres barnehage befinner seg i et 

område med stabilt bomiljø, og at det trolig er årsaken til det lave antall skilsmisser i 

disse barnehagene. En annen informant påpekte at deres barnehage skiller seg ut fra 

andre barnehager ved at de har flere skilsmisser, og at det trolig skyldes at familiene 

har større vansker der enn i andre boområder. Et rekrutteringsmål var nettopp å få tak 

i personal med ulike erfaringer. Dette målet kan ha blitt oppfylt, da informantene har 

forskjellige erfaringer med dette. Man kan stille spørsmål om en annen årsak til at 
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barnehagene har møtt så få skilsmissebarn kan være at foreldrene går fra hverandre 

først når barna blir litt eldre? Det gir imidlertid ikke denne undersøkelsen svar på.  

Barnehagen har et stort ansvar og mange oppgaver: de skal både ivareta barna, 

iverksette tiltak, og samarbeide med foreldre og andre instanser. Hvordan håndterer 

barnehagen dette?  

6.2.2 Samarbeid  

Samarbeid med foreldre 
Barnehagens oppgaver og ansvarsområde er beskrevet i Barnehageloven (2005) og i 

Rammeplanen (2006). Som beskrevet i innledningen skal barnehagen samarbeide 

med hjemmet og bistå foreldrene i oppdragelsen av barna. For at dette samarbeidet 

skal fungere, må barnehagen bli informert om hendelser som kan påvirke dem. 

Rammeplanen (2006) viser til at regelmessig kontakt for å gi informasjon er en viktig 

del i dette samarbeidet. Informantene fortalte at de gjør alle foreldre kjent med 

nødvendigheten av at de får informasjon om hendelser som kan få innvirkning på 

barna. I de fleste tilfeller har barnehagen fått kjennskap til slike hendelser, men langt 

fra i alle. Manglende informasjon om barnas livssituasjon gjør hverdagen mindre 

oversiktelig for barnehagen, og det kan føre til at barnas behov ikke blir ivaretatt. 

Konsekvensen av dette er at barnehagen bruker tid og ressurser på å finne ut av 

forhold som allerede er kjent for foreldrene. Dette kan gå ut over barna. Dette 

understreker betydningen av et godt og aktivt samarbeid mellom barnehage og 

foreldre. Generelt fremholdt alle informantene viktigheten av dette. Dette gjelder 

også foreldre til barn i såkalte problemfrie familier. Alle informantene påpekte at 

samarbeidet stort sett fungerer godt, men at det ikke alltid gjør det.  

Rammeplanen (2006) viser til at både foreldre og barnehage er ansvarlige for barnets 

trivsel og utvikling. Videre skal samarbeidet dem imellom være basert på åpenhet og 

tillitt. Dette innebærer at barnehagen også har et ansvar for å gi informasjon til 

foreldrene, informasjonsflyten skal gå begge veier. Barnehagen inngår i barnets 
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mikrosystem på lik linje med kjernefamilien i Bronfenbrenners økologiske teori 

(Bronfenbrenner 1979). Samarbeid mellom barnehage og foreldre kan illustreres 

gjennom mesosystemet i denne teorien. Barnet kan observere at de voksne snakker 

sammen, og at relasjonen dem imellom er god. Dette kan være med på å gi barnet en 

opplevelse av at de voksne er trygge og stabile, og for barn som opplever kriser kan 

dette være et ankerfeste i en ellers kaotisk tilværelse. Ved å arbeide for en effektiv 

informasjonsflyt mellom alle involverte, kan barnet oppleve en mer helhetlig 

hverdag. En av informantene fortalte at det var viktig å få informasjon om 

skilsmissen for å kunne svare på spørsmål fra barnet. Det handler om å gi barnet en 

trygghet. Dette kan igjen bidra til å gi barnet en sammenheng i hverdagen slik 

Antonovskys (1988) teori om Sense of Coherence (SoC) beskriver.  

På hvilken måte er nå dette samarbeidet viktig for barnehagens arbeid? I tilfeller hvor 

personalet opplever at barnet trenger hjelp fra andre, som for eksempel PPT, må 

barnehagen ha foreldrenes tillatelse til å henvise barnet. Foreldrene skal også 

underrettes hvis barnehagen melder bekymring til Barnevernet. Dette kan være 

vanskelig for informantene å ta opp med foreldrene. Dersom det er et godt samarbeid 

mellom barnehage og foreldre vil terskelen for å ta opp slike ømtålige temaer kunne 

være lavere, noe som igjen vil bidra til god informasjonsflyt. Dette kan skape større 

gjensidig trygghet, samt redusere barrierene for å ta opp vanskelige spørsmål. 

Dersom foreldrene informerer barnehagen i god tid om den kommende skilsmissen, 

gis barnehagen en mulighet til å kunne ivareta barnet ut fra et ønske om å være ”føre 

var”. Dette kan lede til at tiltak blir iverksatt tidlig, sett ut fra et 

forebyggingsperspektiv. Tidlig intervensjon er stikkordet (Rye 2002).  

Et samarbeidsforhold kan ha en målsetting om å gi barnet en opplevelse av 

kontinuitet og forutsigbarhet, og det er spesielt viktig at barnehagen og hjemmet har 

samme forståelsesramme for hvordan man skal møte barnet. Dette kan være med på å 

gi barnet sammenheng, slik Antonovsky (1988) beskriver. Rye (2002) påpeker at 

kontinuitet i barnets relasjoner til omsorgspersonene og det øvrige nettverket kan 

påvirke barnets tilpasning både positivt og negativt. Dersom relasjonen er god, vil 



61  

den bidra til positiv håndtering for barnet, og motsatt, dersom relasjonen er dårlig, vil 

den kunne føre til negativ håndtering. Klefbeck og Ogden (2003) viser også til at 

samarbeidet mellom mikrosystemene er viktig for barnets utvikling. Foreldrene 

kjenner sitt eget barn best, mens barnehagen har god kunnskap om barns generelle 

utvikling og behov. Et godt samarbeid kan føre til en gjensidig kunnskapsutveksling 

hvor barnehagen får del i foreldrenes kunnskap og omvendt. At to av barnets viktige 

mikrosystemer samarbeider godt kan gi barnet en større opplevelse av sammenheng. 

Barnets nettverk har på denne måten en sentral rolle i å støtte opp om barnet 

(Klefbeck og Ogden 2003), og barnehagen kan gjerne spille denne rollen.   

Foreldrenes samarbeid seg imellom kan imidlertid også fungere dårlig. Moxnes mfl 

(1999) påpeker at det er graden av foreldersamarbeidet som er avgjørende for barnets 

håndtering av skilsmissen. Dette er i overensstemmelse med informantenes utsagn 

om at samarbeidet mellom barnets foreldre har stor betydning for barnets håndtering. 

Barnehagen kan ikke blande seg inn i foreldrenes konflikter, men kan gjennom sitt 

arbeid bidra til at dårlig samarbeid mellom foreldrene ikke smitter over på 

barnehagens forhold til foreldrene. To av informantene har opplevd tilfeller hvor 

foreldre som ikke hadde samværsrett kontaktet barnet i barnehagen. Selv om denne 

forelderen var nektet kontakt med barnet, måtte barnehagen likevel forholde seg til 

denne personen som barnets mor eller far, og sørge for å roe ned situasjonen. 

Informantene fortalte at dette stort sett har gått bra. I denne sammenheng må man 

huske på at barnet faktisk befinner seg i barnehagen, og personalet må av den grunn 

opptre nøytralt i forelderkonflikter. Barnehagens rolle er å ivareta barnet, og barnet 

bør skjermes for denne type episoder som kan være svært ubehagelige. Barnehagen 

kan i slike situasjoner være en modererende faktor i forhold til foreldrenes anstrengte 

forhold, og barnet vil ikke oppleve situasjonen like dramatisk som den kan se ut som 

den er der og da. Det stilles store krav til personalet som må være rasjonelle i slike 

situasjoner. Samtidig som barnehagen skal ivareta barnet er det nødvendig å opptre 

profesjonelt ovenfor forelderen. Dette er viktig for å forebygge utvikling av et dårlig 

forhold til denne forelderen.  
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Ved å opprettholde god kontakt, og ved å samarbeide med begge foreldrene, kan 

barnehagen forhindre at familiekonflikter blir trukket inn i barnehagen. Alle 

informantene påpekte at dette var noe de forsøkte å gjøre, og de anså dette for å være 

viktig. Det kan også tenkes at barnehagens positive forhold til begge foreldrene kan 

føre til færre konflikter dem imellom. Ved å ta hensyn til begge foreldrene tar ikke 

barnehagen parti i konflikten, og et godt samarbeid mellom barnehage og begge 

foreldrene kan dermed opprettholdes. Dette kan illustreres gjennom gjensidige 

interaksjoner som kan forsterke hverandre i både positiv og negativ retning. Barnet 

inngår i et økologisk system (Bronfenbrenner 1979), og det er de totale relasjonene i 

dette systemet som er avgjørende for de påkjenningene barnet utsettes for. Nettopp 

ved at barnehagen ikke tar del i konflikten mellom foreldrene kan et godt samarbeid 

mellom barnehage og foreldre opprettholdes til barnets beste. Tilsvarende kan et 

positivt samarbeid med foreldrene styrke muligheten for å gi barnet gode 

utviklingsmuligheter.  

Samarbeid med andre instanser  
Barnets atferd kan endres som en følge av skilsmissen, men det er hvordan barnet 

reagerer, styrken i reaksjonen og varigheten av den som viser om barnet har normal 

reaksjon eller ikke (Raundalen og Schultz 2006). Det er viktig for barnehagen å ha 

kunnskap om disse reaksjonsmønstrene. Videre er det viktig at barnehagen vet når de 

må kontakte hjelpeapparatet. Et sentralt stikkord her er henvisningskompetanse. Man 

må vite hvor grensene går for hva det er mulig å få til innenfor barnehagens rammer, 

og når man har behov for hjelp fra andre (Raundalen og Schultz 2006).  

En av informantene har opplevd skilsmisser som har vært så vanskelige for barnet at 

andre instanser ble involvert. Disse instansene var Fagsenteret, PPT, Barnevernet, 

BUP og Familievernet. Informanten påpekte at dette samarbeidet i enkelte tilfeller 

ikke fungerte optimalt. I noen tilfeller opplevde informanten at hjelpeinstansene ikke 

ga tilstrekkelig hjelp, mens i andre tilfeller førte involveringen av disse instansene til 

at barnehagens samarbeid med foreldrene ble vanskelig. Dette gjaldt spesielt i tilfeller 

hvor barnehagen meldte bekymring til Barnevernet. Hvilken betydning kan et 
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vanskelig samarbeid mellom barnehage og hjelpeapparat få for barnet? Dersom 

barnehagen velger å ikke melde bekymring om omsorgssvikt til Barnevernet av 

redsel for at saken skal bli henlagt, vil barnehagen som institusjon svikte sitt 

omsorgsansvar. Dette kan få direkte konsekvenser for barnet, og det kan også gå ut 

over samarbeidet med foreldrene.  

6.2.3 Skilsmissebarn i barnehagen  

Som beskrevet tidligere eksisterer det både individuelle faktorer og miljøfaktorer som 

kan bidra til økt risiko for utvikling av vansker. Kjønn er av enkelte beskrevet som en 

individuell risikofaktor (Clarke-Steward og Brentano 2006, King 2001, Leon 2003, 

Simonnes 1995), men ingen av informantene nevnte at de hadde observert noen 

forskjell mellom guttenes og jentenes reaksjonsmønstre. 

Informantene beskrev at barna reagerer forskjellig. Vansker kan fremtre som 

psykologiske vansker, atferdsvansker og kognitive vansker (Carr 2006, Clarke-

Steward og Brentano 2006). Alle informantene har opplevd at barna blir stille og 

trekker seg unna. Dette beskrives i litteraturen som innagerende atferd. Ved 

utagerende atferd vil barna derimot bli sinte og aggressive (Carr 2006). Dette har en 

av informantene opplevd. Alle disse reaksjonene er i overensstemmelse med de 

reaksjoner man kan forvente i henhold til sorgteori (Dyregrov 2006a, Jarrat 1996). En 

av informantene har dessuten opplevd regressiv atferd hos et barn, ved at barnet 

begynte å snakke babyspråk. Jarrats sorgteori beskriver regresjon som en normal 

sorgreaksjon i den tidlige fasen, mens Dyregrov beskriver denne reaksjonen som en 

mulig sorgreaksjon (Dyregrov 2006a, Jarrat 1996). Regresjon beskrives også som en 

normal korttidsreaksjon av Clarke-Steward og Brentano (2006) og King (2001).  

Informantene fortalte at noen av barna ikke utviste noen reaksjoner etter foreldrenes 

samlivsbrudd. Er disse barna resiliente? Resiliente barn bruker ressurser de har 

iboende i seg selv og i sitt økologiske nettverk (Borge 2003, Clarke-Steward og 

Brentano 2006, Klefbeck og Ogden 2003). Antonovskys (1988) teori om SoC kan 

også bidra til å forklare resiliens. Som beskrevet tidligere mente Antonovsky at 
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komponentene forståelse, håndterbarhet og meningsfullhet kan kombineres på ulike 

måter, og hvordan de settes sammen vil ha betydning for barnas opplevelse av 

sammenheng i situasjonen. Resiliente barn bruker ressurser i seg selv og i sitt miljø til 

å oppnå sammenheng slik jeg forstår Antonovskys beskrivelse av dette. Ifølge teorien 

om SoC er positiv håndterbarhet et resultat av at barna finner mening i situasjonen og 

har forståelse for den. Informantene opplyste om at de fleste foreldrene samarbeider 

godt seg imellom og med barnehagen, og at foreldrene har et godt forhold til sine 

barn. Et godt forhold mellom barn og foreldre har vist seg å fremme resiliens (Clarke-

Steward og Brentano 2006, Friedman og Chase-Lansdale 2005). 

Resiliensperspektivet kan være med på å forklare hvorfor mange skilsmissebarn ikke 

synes å oppleve problemer. Barn kan også få det bedre etter skilsmisse, slik noen av 

informantene påpekte. Dette kan spesielt være tilfelle der hvor familieforholdene har 

roet seg ned etter skilsmissen. En annen årsak kan være at informantene ikke har 

registrert reaksjonene barna utviser. I en hektisk barnehagehverdag kan det være 

vanskelig å legge merke til barn som trekker seg unna. Intervjuene gir imidlertid ikke 

nok holdepunkter til å trekke konklusjoner på dette punktet.  

Hva fortalte informantene om barnas forståelse? Informantene hadde forskjellige 

meninger om hva barn kan forstå. En informant sa at barna er for små til å forstå, en 

annen informant sa at barna viser god forståelse og at de er flinke til å uttrykke denne. 

Barns forståelse kan være avhengig av deres kognitive nivå (Dyregrov 2006a, 

Tetzchner 2001). En forklaring til at barna mangler forståelse kan ha sammenheng 

med foreldrenes håndtering. Har barna fått tilstrekkelig informasjon om at foreldrene 

skal skilles? Uten å ha fått slik informasjon er det heller ikke mulig for barna å forstå 

hva dette innebærer. En av informantene fortalte at barn lett kan få vondt i hodet og 

magen der hvor foreldre ikke vil snakke om skilsmissen med barna. I motsetning til 

dette har barna i følge informanten en sunn utvikling når de snakker om skilsmissen 

både hjemme og i barnehagen. Moxnes mfl (1999) viser til at barn som har fått 

informasjon om hva som skal skje, trolig opplever skilsmisseprosessen lettere enn 

barn som ikke har fått denne informasjonen. Antonovsky (1988) viser til at forståelse 

er nødvendig for god håndtering av kriser. Flere av informantene påpekte at noen 
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barn tror at de har skyld i skilsmissen. Dette kan forklares ut fra barnas kognitive nivå 

(Leon 2003, Simonnes 1995). Forståelsen barna uttrykker kan imidlertid være en 

gjengivelse av hva foreldrene har sagt uten at barna forstår meningen bak ordene. 

Dette kan være forklaringer på at informantene har så ulik oppfatning om barns 

forståelse. Foreldrene har med andre ord et viktig ansvar i å informere barna om 

skilsmissen på en aldersadekvat måte for at de skal forstå.  

Barnet kan også reagere emosjonelt. Dyregrov (2006a) hevder at førskolebarn kan ha 

samme type følelsesmessig reaksjon på ulike begivenheter, der eldre barn kan reagere 

mer rasjonelt gjennom varierte uttrykksformer. Små barn har også mindre erfaring 

med å regulere følelser. Hvilken forståelse barnet uttrykker dreier seg derfor om mer 

enn kognisjon. En av informantene fortalte at et barn sluttet å snakke som en 

konsekvens av beskjed fra hjemmet om å ikke fortelle om skilsmissen i barnehagen. 

Informanten mente at dette barnet var blitt mutant. Kan dette være uttrykk for et 

psykisk traume slik Dyregrov (2000) beskriver? Hvilken betydning kan dette få for 

barnets forhold til foreldrene? At barnet sluttet å snakke kan påvirke barnets forhold 

til foreldrene, men det kan også få betydning for barnets hverdag og barnets 

utvikling. Barnets begrensede kommunikasjon vil kunne påvirke barnets forhold til 

de andre barna i barnehagen.  

Forholdet mellom foreldre og barn kan påvirkes både i tiden før skilsmissen og i 

tiden etter (Hetherington og Elmore 2003, Sviggum 2000). Tiden før skilsmissen kan 

spesielt få betydning der hvor barnet lever i et hjem preget av omsorgssvikt. Det er 

imidlertid ikke mulig å vite om det er selve skilsmissen som fører til barnets vansker, 

eller om det er konflikter mellom foreldre i tiden før som er årsaken til disse. Ifølge 

King (2001) vil en konfliktfylt relasjon mellom foreldre og barn, og mellom 

foreldrene, være en faktor som kan føre til dårlig tilpasning hos barnet. En informant 

fortalte at foreldre løy om skilsmissen for barnet. En forelder hadde fortalt barnet at 

faren var bortreist, mens en annen forelder hadde fortalt barnet at faren var død. 

Barnets tillit og lojalitet til forelderen kan svekkes dersom barnet ved en senere 
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anledning finner ut at det er løgn (Dyregrov 2006a). Dette kan igjen føre til at barnets 

tilknytning til forelderen endres.  

Det skal bemerkes at man skal være forsiktig med å tolke observasjoner ukritisk. To 

av informantene hadde opplevd tilfeller hvor barna ikke vil være med den ene 

forelderen hjem. Dette er noe som alle barn kan si fra tid til annen, og det er derfor 

ikke nødvendigvis et uttrykk for at barna har et dårlig forhold til denne forelderen. En 

mulig forklaring på dette kan være at barna prøver ut grenser. Det er likevel ved 

henting og levering at personalet får mulighet til å observere samspillet mellom 

foreldre og barn. Denne type observasjoner blir derfor viktig. Selv om slike hendelser 

må tolkes med forsiktighet kan de likevel gi en indikasjon på at ikke alt er som det 

skal være mellom barn og foreldre. Dette bør imidlertid ikke tolkes som et tegn på en 

dårlig tilknytning mellom foreldre og barn dersom barna ellers ikke gir uttrykk for det 

på andre måter.  

Foreldrenes håndtering er den faktoren som har størst påvirkning på barnets 

håndtering, og konflikter mellom foreldrene vil spesielt ha stor betydning for dette 

(King 2001). Moxnes mfl (1999) påpeker at kvaliteten på foreldrenes samarbeid er 

spesielt viktig. Dette er i samsvar med informantenes opplevelse. I situasjoner hvor 

foreldrene har håndtert situasjonen på en positiv måte, har også barnet vist positiv 

håndtering. Wicks-Nelson og Israel (2003) har beskrevet hvordan foreldrenes 

psykiske vansker kan påvirke barnet, med den følge at barnet får økt risiko for 

utvikling av tilpasningsvansker. Foreldre kan også oppleve skilsmissen som 

vanskelig, og de kan ha mer enn nok med seg selv. Dette kan føre til at barnets behov 

blir neglisjert, og barnet kan dermed bli utsatt for omsorgssvikt. Dette kan igjen føre 

til at barnets tilknytning til foreldrene endres.  

6.2.4 Barnehagens ivaretakelse 

Rammeplanen (2006) påpeker at barnehagen skal bidra til å gi barn et meningsfullt 

liv, og gi støtte og utfordringer til barn ut fra deres forutsetninger. Hvilke behov for 

ivaretakelse har barna? Informantene beskrev at barna har behov for ekstra 
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oppmerksomhet, hjelp i lek med andre barn og igangsetting av aktiviteter. Dette 

dreier seg i hovedsak om menneskelig kontakt. I enkelte tilfeller har noen av 

informantene gjennomført spesielle tiltak, som for eksempel bruk av bøker om 

skilsmisse i samlingsstund eller brevskriving til foreldre. Dyregrov (2006a) beskriver 

dette som ”myke metoder”. ”Myke metoder” er et praktisk arbeidsverktøy som gjør 

det lettere for barn å gi uttrykk for sine følelser og opplevelser. Andre slike tiltak 

barnehagen kan iverksette er bruk av tegning og maling, lek og sang (Dyregrov 

2006a). Dette kan spesielt være bra for små barn, og disse tiltakene kan sies å ha 

terapeutisk effekt (Raundalen og Schultz 2006).  

Raundalen og Schultz (2006) påpeker at det viktigste og vanskeligste er å tilpasse de 

krisepedagogiske metodene til barnas alder og utviklingsnivå. Raundalen og Schultz 

(2006) påpeker at kriser har et læringspotensial, men at det i barns tilfeller handler 

om at barna skal lære å håndtere krisen med hjelp fra voksne. Barn er forskjellige, og 

ivaretakelsen må derfor tilpasses de enkelte barnas behov (Simonnes 1995). Barn 

som opplever skilsmisse vil naturlig nok kunne oppleve mange endringer i 

hverdagen. Barnehagen kan ikke gjøre så mye med de endringer barna opplever 

utenfor barnehagen, men barnehagen kan forsøke å opprettholde den vanlige 

dagsrytmen i barnehagen. At barna følger kjente rutiner kan være viktig for barns 

opplevelse av kontinuitet (Raundalen og Schultz 2006), og øke deres opplevelse av 

sammenheng i hverdagen (Antonovsky 1988).  

Flere av informantene fortalte at barn kunne uttrykke usikkerhet om hva skilsmissen 

innebærer, og noen barn tror at de var årsak til at foreldrene gikk fra hverandre. 

Barnehagen kan etter avtale med foreldrene informere barnet om hva som skal skje, 

slik at barnet i størst mulig grad er forberedt på de kommende endringene. Videre er 

det viktig å forsikre barnet om at det ikke har skyld i skilsmissen, og barnehagen kan 

også bekrefte at barnets følelser er normale. Dyregrov (2006a) viser til at forhold som 

skjules for barnet, og at barnet ikke får tilstrekkelig informasjon, kan gjøre 

håndteringen vanskelig. Ivaretakelsen bør også ta utgangspunkt i hvor i 

sorgprosessen barnet befinner seg.  
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Undersøkelsen viser at barnehagen ivaretar barna på en slik måte at barnas SoC 

styrkes. Barnehagen skaper trygghet i hverdagen. De bruker kjente rutiner, de 

forsøker å gi barna forståelse ved å snakke med dem om ting som hender, og de 

styrker barnas evne til positiv håndtering ved å arbeide for et godt samarbeidsklima 

mellom foreldrene og barnehagen. Gjennom bruk av ”myke metoder” motiverer 

barnehagen barna og gir dem meningsfullhet. 

De fleste informantene har ikke opplevd at barna har behov for andre tiltak enn dem 

som barnehagen selv kan iverksette. En informant sa at barna generelt heller ikke har 

hatt behov for ekstra oppfølging. Dette kan bety at barnehagen gir barna tilstrekkelig 

omsorg uten at personalet trenger å gjøre seg noen spesielle tanker om dette, eller det 

kan bety at barnehagen ikke ser barnas behov for ekstra oppfølging og omsorg. 

Intervjumaterialet er imidlertid ikke tilstrekkelig til å uttalelse seg sikkert om dette. 

Det er viktig å huske på at barnas reaksjoner kan komme puljevis, og dermed 

maskere at det foreligger et latent behov for oppfølging. Reaksjonene hos de fleste 

barn går over i løpet av to år (Carr 2006, Ellneby 2000, King 2001). Noen barn 

opplever imidlertid reaksjoner som varer i lenger tid enn dette (Carr 2006). Barn kan i 

perioder ha normal atferd (King 2001), for så å få en ny periode med reaksjoner. Det 

er viktig for personalet å være klar over at barna kan ha behov for ivaretakelse lenger 

enn det man i utgangspunktet skulle tro.  

Hvilke planer og veiledninger trenger barnehagen for å ivareta barna? Som beskrevet 

i presentasjonen har alle barnehagene en generell plan for krisehåndtering, men 

skilsmisse er ikke spesielt omtalt i denne. De fleste barnehagene har ikke sett behov 

for en særskilt plan for håndtering av barn som opplever skilsmisse. Det kan synes 

som om den generelle planen er dekkende for ivaretakelse av barna. Som tidligere 

beskrevet kan barn kan oppleve sorg som konsekvens av skilsmisse, og denne 

sorgprosessen kan være lik sorgprosessen som inntreffer ved andre kriser som for 

eksempel dødsfall. Det kan derfor tenkes at barnehagene ikke har behov for en 

særskilt plan for håndtering av barn som opplever at foreldrene går fra hverandre, 

men at den generelle kriseplanen er tilstrekkelig. Imidlertid opplevde en av 
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informantene behov for en mer konkret plan for ivaretakelsen av et enkeltbarn, og 

utarbeidet denne planen selv. Dette kan indikere at den generelle planen for 

krisehåndtering som barnehagene har er av veiledende karakter, og at den derfor må 

tilpasses de enkelte tilfeller. Den generelle planen kan likevel være et nyttig 

arbeidsredskap for utforming av spesielle planer dersom det er behov for slike. En 

plan bør utformes med grunnlag i forskning, og den bør ha en praktisk utforming 

tilpasset barnehagehverdagen slik at den er lett å bruke. En annen årsak til at 

barnehagene ikke har en spesiell plan for skilsmisse kan være at de ikke anser 

skilsmisse for å være en så alvorlig krise at de behøver å tilrettelegge for den. 

Intervjuene gir imidlertid ikke holdepunkter for å konkludere på dette punktet.  

De fleste informantene syntes ikke at det er vanskelig å arbeide med barna. En av 

informantene sa imidlertid at det er vanskelig å vite hvordan man skal håndtere 

situasjoner hvor barnet ønsker å snakke om foreldrenes skilsmisse når foreldrene ikke 

tillater dette. I hvilken grad er foreldrene inneforstått med hvilke tiltak barnehagen 

igangsetter, og hva gjør barnehagen hvis foreldrene er uenige? Dette ble ikke tatt opp 

i intervjuene, men det ville være interessant å få kjennskap til dette. Nødvendigheten 

av et godt samarbeid med foreldrene er tidligere beskrevet. Dette er viktig ikke bare 

sett fra barnets og foreldrenes perspektiv, men også for barnehagens ivaretakelse av 

barnet. Da det er foreldrene som kjenner barnet sitt best kan de komme med viktige 

bidrag til tiltak. Dette er også et eksempel på hvilken betydning det er at det er et godt 

forhold mellom barnehage og foreldre, slik at dette i størst mulig grad kan 

gjennomføres.  

6.3 Metodiske begrensninger  

Kvale (2001) viser til at validering handler om å redegjøre for undersøkelsens ”hva” 

og ”hvorfor”. Dette foregår gjennom undersøkelsens syv stadier: tematisering, 

planlegging, intervjuing, transkribering, analysering, verifisering og rapportering.  

Dette kan fungere som en kvalitetskontroll.  



70 

For at andre skal kunne gjenta undersøkelsen og oppnå de samme resultatene er det 

viktig at forskeren redegjør for hvordan undersøkelsen er utført. I det følgende vil det 

bli redegjort for hvordan jeg har gjort dette. Dette vil være en vurdering av 

undersøkelsens kvalitet.     

6.3.1 Planlegging av undersøkelsen 

Tematisering og planlegging: Ved å lese relevant teori fikk jeg kunnskap om 

temaet, som var nyttig ved utforming av problemstilling og utarbeiding av spørsmål 

til intervjuguiden. Før jeg begynte å lese hadde jeg en forforståelse, og denne ble 

både bekreftet og avkreftet etter hvert som jeg tilegnet meg kunnskap på området. 

Mye av litteraturen jeg leste var internasjonal, og man kan stille spørsmål om den er 

generaliserbar til norske forhold. Denne litteraturen er imidlertid fra land som har 

flere likheter med Norge, og resultater fra norsk litteratur er sammenfallende med 

denne.  

Intervjuguiden ble utformet med tanke på at den skulle fungere som et styreredskap i 

samtalen, samtidig som den ikke skulle legge begrensninger eller føringer for 

informantenes utsagn. I hvilken grad fungerte den slik? Guiden ble justert noe etter 

prøveintervjuet, og under intervjuene opplevde jeg at den fungerte slik den var 

planlagt å gjøre. Flere av informantene snakket om temaet samværsordning. Da det 

kom opp som en naturlig del av samtalen, kan det indikere at guiden var strukturert 

slik at den var ment, nemlig med rom for at informanten kunne snakke fritt. I ett av 

intervjuene opplevde jeg at samtalen stoppet opp. Intervjuguiden fungerte da som et 

godt verktøy å støtte seg til, slik at alle spørsmålene ble besvart.    

Informantene ble valgt ut fra kriterier om at de skulle være pedagogiske 

leder/avdelingsledere, og ha erfaring fra direkte arbeid med barn som har opplevd 

skilsmisse. I tillegg var barnehagenes beliggenhet også et kriterium. Ideelt sett skal 

man intervjue så mange at man oppnår teoretisk metning, men det er vanskelig å få til 

dette på begrenset tid i praksis. Utvalget besto først av fire førskolelærere. Etter at 

intervjuene var ferdig transkribert viste det seg at spredningen i materialet var for 
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begrenset, og det var derfor behov for å rekruttere flere informanter. En av de nye 

informantene som ble rekruttert hadde mer varierte erfaringer enn de øvrige. Dette ga 

intervjumaterialet større spredning. Man kan stille spørsmål om et enda bredere 

utvalg av informanter og barnehager ville gitt de samme resultatene som har kommet 

frem i denne undersøkelsen. Siden informantene hadde lang og variert arbeidserfaring 

fra flere barnehager i Oslo, vil det være rimelig å anta at hovedfunnene vil bli de 

samme. Dette sett i lys av barnehagenes geografiske spredning, informantenes brede 

bakgrunn og at informantene uttalte seg på et nokså overordnet nivå når det gjaldt 

deres erfaringer med skilsmissebarn. Det kan imidlertid tenkes at flere informanter 

kunne vist enda flere variasjoner i barnas atferd og barnehagens ivaretakelse.  

6.3.2 Gjennomføring 

Intervjuing: Intervjuene ble forsøkt gjennomført så likt som mulig ved at 

rammebetingelsene i størst mulig grad var de samme. Jeg brukte lydopptaker ved alle 

intervjuene, og intervjuene ble gjennomført på informantenes arbeidsplass på et 

uforstyrret sted. Den samme intervjuguiden ble også benyttet ved alle intervjuene. Jeg 

kledde meg nøytralt, og var forhåpentligvis like blid og oppmuntrende mot alle 

informantene. Det er imidlertid vanskelig å vite om jeg fremsto like engasjert, like 

aktiv eller passiv, og like imøtekommende i alle intervjuene. 

Under selve intervjuene ønsket jeg i så liten grad som mulig å styre informantenes 

uttalelser, da et ønske var at de skulle snakke fritt om temaene i intervjuguiden. I en 

konkret intervjusituasjon kan man spørre seg om dette vil være realistisk. Jeg ønsket 

ikke å påvirke situasjonen, men nettopp min tilstedeværelse var jo en viktig 

påvirkningsfaktor. Intervju er en levende samtale som foregår mellom intervjuer og 

intervjuobjekt, og den foregår i en bestemt tid og på et bestemt sted. 

Jeg prøvde i størst mulig grad å ha en lyttende holdning, da det var informantenes 

erfaringer og opplevelser som skulle være i fokus. Der hvor jeg opplevde behov for 

det tok jeg i bruk enkle rådgivningsferdigheter. Rådgivningsferdighetene som ble 

brukt var speiling og oppsummering. Dette ble gjort for å sikre meg at jeg hadde 
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forstått informanten riktig. På den måten fikk informanten en mulighet til å korrigere 

meg dersom noe ble misforstått. Dette var en sikkerhetskontroll for å minimalisere 

”feilkilder” i datamaterialet.  

Intervjusituasjonen formes dessuten også av intervjuobjektet. Informantenes ulikheter 

påvirker også intervjusituasjonen. Hvordan påvirket deres dagsform intervjuet? 

Hvordan opplevde de meg som person? Hvordan ønsket de å fremstille barnehagens 

arbeid med barn som har opplevd skilsmisse? Og i hvilken grad ønsket de å fremstille 

sin sårbarhet? Dette er faktorer som kan påvirke undersøkelsens resultat. 

Informantene kan være preget av sin rolle i barnehagen, og med bakgrunn i det kan 

enkelte sider av arbeidet ha blitt vektlagt i større eller mindre grad enn andre sider av 

arbeidet. Flere av informantene presenterte imidlertid det samme bildet av 

barnehagens ivaretakelse. 

Transkribering: Alle intervjuene ble transkribert i kort tid etter selve intervjuet, og 

alle ble transkribert av meg. Ved transkribering av det første intervjuet lagde jeg et 

system som jeg brukte ved transkribering av de resterende intervjuene. For eksempel 

skrev jeg i parentes at informanten nølte eller var svært engasjert, og jeg brukte tegn 

for å illustrere at informanten tok en kort pause. Utsagnene ble også nedskrevet med 

informantens dialekt. Dette ble gjort for å sikre at intervjuene ble nedskrevet så likt 

som mulig, og med minst mulig grad av tolkning. De transkriberte intervjuene skulle 

ha et ”likt utgangspunkt” for analysen.  

6.3.3 Etterarbeid 

Analyse: Analysen ble utført med bruk av metodene meningsfortetting og 

kategorisering. De transkriberte intervjuene var grunnlaget for analysen. For å sikre 

meg mot at viktig informasjon ble borte på veien var det viktig å utføre dette arbeidet 

med stor nøyaktighet. De transkriberte intervjuene ble likevel brukt flittig under 

arbeid med presentasjon og diskusjon som en sikkerhetskontroll mot misforståelser. I 

analysen har jeg brukt sitater slik at leseren selv kan vurdere min tolkning av 

informantenes uttalelser.  
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Underveis i intervjuene var det vanskelig å danne seg en konkret oppfatning av 

barnehagens ivaretakelse av barn som har opplevd skilsmisse. Først ut fra analysen 

var det mulig å se at ivaretakelsen foregår på flere plan. Under arbeidet med 

vurderingen av undersøkelsens resultater mot teori viste det seg imidlertid at 

materialet hadde visse begrensninger. Det er blant annet ikke mulig å trekke 

slutninger om i hvilken grad enkelte barn var resiliente, eller om det var personalet 

som ikke hadde vært observante nok og merket seg deres reaksjoner. Dette er et 

spørsmål det ville være interessant å få svar på. For å kunne svare på dette 

spørsmålet, vil det være nødvendig å undersøke dette nærmere ved å selv utføre 

observasjonsstudier i barnehager, da intervjuene kun gir et innblikk i personalets 

opplevelse av barna.  

Validering og rapportering: Jeg har forsøkt å redegjøre for hvordan jeg har arbeidet 

med alle trinnene i Kvales (2001) syv stadier ved å vise hvilke utfordringer jeg har 

møtt og hvordan de har blitt løst. Dette fører til at man kan foreta en liknende 

undersøkelse under de samme forutsetninger.  

6.3.4 Generalisering 

Materialet oppfylte kriteriene om geografisk spredning og spredning i informantenes 

erfaringer. Undersøkelsen viser at det er godt samsvar på et overordnet nivå når det 

gjelder betydningen av de menneskelige relasjonene for ivaretakelsen av barns behov. 

Informantene viste et kontrastfylt bilde av barnehagens arbeid med barn som 

opplever skilsmisse. Dataene jeg har samlet inn representerer to ulike sider, og det er 

derfor vanskelig å vite hva som er ”normalen” for barnehagens ivaretakelse. For å 

finne ut hva som er ”gjennomsnittlig” atferd, og hva flere barnehager gjør for barn 

som opplever skilsmisse, kan det være behov for å foreta en ny undersøkelse. Ved 

bruk av flere informanter kunne man kanskje sett flere variasjoner både hos barna og 

i barnehagens ivaretakelse. Imidlertid viser denne undersøkelsen et sammenfallende 

bilde av informantenes erfaringer. Slik sett kan undersøkelsens resultater 

generaliseres til å være gjeldende for andre barnehager.  
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En av mine informanter nevnte hvilke instanser i hjelpeapparatet som kan kontaktes 

for å få hjelp til arbeid med barna. Disse instansene er organisert slik at de er 

tilgjengelig for hele Oslo kommune. Hvordan hjelpeapparatet kan brukes i slike saker 

kan derfor være generaliserbart til også å gjelde for andre barnehager i Oslo.  
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7. Avsluttende refleksjoner 

I dette kapittelet vil trådene i undersøkelsen bli samlet og veien videre pekt ut. 

7.1 Oppsummering  

Problemstilling for undersøkelsen er: 

Hvordan ivaretar barnehagen barn som opplever skilsmisse? 

Underproblemstillingene er:  

1. Hvilken atferd utviser barn som opplever skilsmisse i barnehagen? 

2. Hvordan håndterer og forstår barnet situasjonen? 

3. Hvordan håndterer barnehagen situasjonen?  

 

I hvilken grad har problemstillingen blitt besvart? 

Undersøkelsen viser at barnas atferd kan endres på mange måter: De kan oppleve 

sorg, de kan trekke seg tilbake eller de kan bli aggressive. Om barnas atferd endres og 

i hvilken grad den gjør det, har sammenheng med hvilke risikofaktorer barna utsettes 

for. Informantenes beskrivelser av barnas reaksjoner er i samsvar med litteraturen på 

området. Barnas atferd trenger imidlertid ikke endres. Dette støttes av 

resiliensperspektivet, som omhandler at barn kan vise god håndtering til tross for at 

de er utsatt for risiko (Borge 2003, Clarke-Steward og Brentano 2006, Klefbeck og 

Ogden 2003). 

Informantene fortalte at hovedinntrykket er at barna i det store og hele håndterer 

skilsmissen på en god måte. Det kan sies at disse barna har en høy grad av Sense of 

Coherence (Antonovsky 1988), dvs. at komponentene forståelse, håndterbarhet og 

meningsfullhet er til stede. Undersøkelsen viser at håndteringsevnen er avhengig av 

blant annet foreldrenes håndtering, barnas kognitivt nivå og deres emosjoner. Barna 
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har dermed sammenheng i hverdagen. Videre viser undersøkelsen at håndteringen 

også er avhengig av nettverket rundt barna slik Bronfenbrenners (1979) økologiske 

teori beskriver. 

Det generelle inntrykket fra undersøkelsen er at barnehagen ivaretar barna på en god 

måte. Skilsmissebarna skiller seg i det store og hele ikke ut fra andre barn. Drøftingen 

viser at barnehagens måte å ivareta barna på vil styrke deres Sense of Coherence. 

Barnehagen motiverer barn som trenger det, ved for eksempel å sette i gang 

aktiviteter og dermed gjøre dagen meningsfull. Videre bruker barnehagen ”myke 

metoder” som høytlesning om relevante temaer. Dette kan gi barna en forståelse av 

hva skilsmisse innebærer. Daglige rutiner bidrar også til å gi barna forutsigbarhet, og 

dermed økt forståelse. Videre viser drøftingen at forholdene i familien, relasjonen 

mellom foreldrene og kontakten med barnehagen er av betydning for barnas 

håndtering. Barnehagen bidrar til positiv håndtering ved å legge til rette for at disse 

relasjonene skal bli så gode som mulig.  

7.2 Veien videre 

Undersøkelsen reiser en sentral problemstilling om resiliens som det kan være nyttig 

å få mer kunnskap om. I undersøkelsen er det uklart om enkelte av barna som 

opplevde skilsmisse er resiliente, eller om personalet ikke fanget opp deres egentlige 

behov for hjelp. For å få mer kunnskap om denne problemstillingen ville det være 

interessant å undersøke nærmere hvilke barn som er resiliente blant skilsmissebarna. 

Da det foreligger mye forskningsmateriale om resiliens, vil det være naturlig å 

studere dette materialet før man setter i gang en slik undersøkelse. I praksis kan man 

tenke seg at man gjennom et samarbeid med personalet i barnehager kan identifisere 

barn som har håndtert foreldrenes skilsmisse på en god måte. Ut fra dette kan man 

kartlegge faktorer hos disse barna og i deres miljø som har bidratt til at barna er 

resiliente.  
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Undersøkelsen viser at barnehagene ivaretar barn som opplever skilsmisse på en god 

måte. Dette er et krevende arbeid som stiller store krav til personalet. De må gis tid 

og anledning til å holde seg faglig oppdatert. Ut fra denne betraktningen synes det å 

være en fornuftig investering å gi personalet i barnehagen god innsikt i 

krisepedagogikk og krisepedagogikkens arbeidsmetoder. Denne kunnskapen vil 

kunne føre til at barnas behov for hjelp blir identifisert så tidlig som mulig, samtidig 

som kunnskapen vil understøtte barnehagens arbeid med bruk av ”myke metoder”. 

Kunnskap gir trygghet.  

Barnehagen er et fast tilholdssted i trygge omgivelser for barna. Gjennom sin måte å 

ivareta barna på, gir barnehagen barna økt livskvalitet. Hva slags kvaliteter vi ønsker 

at barnehagen skal ha, er derfor et viktig samfunnsspørsmål.  

 

 

 

 



78 

Litteraturliste 

Amato, R. P. og B. Keith (1991): “Parental divorce and the well-being of children: A meta-
analysis”. I: Psychological Bullentin, vol. 110, nr. 1, s. 26-46. 

Antonovsky, A. (1988): Unraveling the mystery of health. How people manage stress and 
stay well. San Francisco: Jossey-Brass Publishers. 

Befring, E. (2002): Forskningsmetode, etikk og statistikk. Oslo: Det Norske Samlaget. 

Borge, A. I. H. (2003): Resiliens. Risiko og sunn utvikling. Oslo: Gyldendal Akademisk. 

Bronfenbrenner, U. (1979): The ecology of human development. Experiments by nature and 
design. Cambridge: Harvard University Press. 

Butler, I., L. Scanlan, M. Robinson, G. Douglas og M. Murch (2003): Divorcing children. 
Children’s experience of their parents’ divorce. London: Jessica Kingsley 
Publishers. 

Carr, A. (2006): The handbook of child and adolescent clinical psychiatry. London: 
Routledge. 

Clarke-Steward, A. og C. Brentano (2006): Divorce. Causes and consequences. New Haven: 
Yale University Press. 

Corr, C. A. (2000): “What do we know about grieving children and adolescents?”. I: Living 
with grief. K. Doka (red.). Washington DC: Hospice Foundation of America. 

Dalen, M. (2004): Intervju som forskningsmetode – en kvalitativ tilnærming. Oslo: 
Universitetsforlaget. 

Dyregrov, A. (2000): Barn og traumer. En håndbok for foreldre og hjelpere. Bergen: 
Fagbokforlaget. 

Dyregrov, A. (2004): “Educational consequences of loss and trauma”. I: Educational and 
Child Psychology. Vol. 21, nr. 3, s. 77-84. 

Dyregrov, A. (2006a): Sorg hos barn. En håndbok for voksne. Bergen: Fagbokforlaget. 

Dyregrov, A. (2006b): ”Komplisert sorg: teori og behandling”. I: Tidsskrift for norsk 
psykologforening. Vol. 43, nr. 8, s. 779-786.  

Ellneby, Y. (2000): Om barn og stress. Og hva vi kan gjøre med det. Oslo: Pedagogisk 
Forum. 

Fay, B. (1996): Contemporary philosophy of social science. A multicultural approach. 
Oxford: Blackwell Publishers. 

Fog, J. (2004): Med samtalen som udgangspunkt. Det kvalitative forskningsinterview. 
København: Akademisk Forlag. 



79  

Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2006). 3. januar 2006, nr 
266. URL: http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060301-0266.html [lesedato: 
07/12-06] 

Friedman, R. J. og Chase-Lansdale, P. L. (2005): ”Chronic Adversities”. I: Child and 
Adolescent Psychiatry. M. Rutter og E. Taylor (red.). Oxford: Blackwell Science. 

Giddens, A. (2001): Sociology. Oxford: Blackwell Publishers Ltd.  

Harvey, J. H., og M. A. Fine (2004): Children of Divorce. Stories of loss and growth. New 
Jersey: Lawrence Erlbaum Associates.  

Hetherington, E. M. (1993): “An overview of the Virginia longitudinal study of divorce and 
remarriage with a focus on early adolescents”. I: Journal of family psychology. Vol. 
7 nr. 1, s. 39-56.  

Hetherington, E. M. og A. M. Elmore (2003): “Risk and resilience in children coping with 
their parens’ divorce and remarriage. I: Resilience and vulnerability. Adaptation in 
the context of childhood adversities. S. S. Luthar (red.). Cambridge: University 
Press. 

Jarrat, C. J. (1996): Barn som sörjer. Att hjälpa barn att klara av separationer och förluster. 
Göteborg: Slussen Bokförlag. 

King, H. E. (2001): “Children and Divorce”. I: Handbook of clinical child psychology. C. E. 
Walker og M. C. Roberts (red.). New York: John Wiley and sons.  

Klefbeck, J. og T. Ogden (2003): Nettverk og økologi. Problemløsende arbeid med barn og 
unge. Oslo: Universitetsforlaget. 

Kvale, S. (2001): Det kvalitative forskningsintervju. Oslo: Gyldendal Akademisk. 

Leon, K. (2003): ”Risk and protective factors in young children’s adjustment to parental 
divorce: A review of the research”. I: Family Relations, vol. 52, nr. 3, s. 258-270.  

Levin, I. (2001): ”Barns perspektiv på skilsmisse”. I: Skilsmissens mange ansikter. Om barns 
og foreldres erfaringer med skilsmisse. K. Moxnes, H. Kaul, I. Kvaran og I. Levin 
(red.). Kristiansand: Høyskoleforlaget. 

Lov om barnehager (2005): Lov om barnehager av 17. juni 2005, nr. 64. URL: 
http://www.lovdata.no/all/hl-20050617-064.html [lesedato 07/12-06] 

Maxwell, J. A. (1992): ”Understanding and validity in qualitative research”. I: Harvard 
educational review, vol. 32, nr. 3, s. 279-300. 

Moustakas, C. (1994): Phenomenological research methods. Thousand Oaks: Sage 
Publications.  

Moxnes, K., G. M. D. Haugen og T. Holter (1999): Skilsmissens virkning på barn. Foreldres 
oppfatning av skilsmissens konsekvenser for deres barn. Trondheim: Allforsk 
rapport. 



80 

NESH (2006): Forskningsetiske retningslinjer for samfunnsvitenskap, humaniora, juss og 
teologi. Oslo: De nasjonale forskningsetiske komiteer.  

Postholm, M. P. (2005): Kvalitativ metode. En innføring med fokus på fenomenologi, 
etnografi og kasusstudier. Oslo: Universitetsforlaget.  

Raundalen, M. og J.-H. Schultz (2006): Krisepedagogikk. Hjelp til barn og ungdom i krise. 
Oslo: Universitetsforlaget. 

Rye, H. (2002): Tidlig hjelp til bedre samspill. Oslo: Gyldendal Akademisk. 

Sandler, I., S. Wolchik, C. Davis, R. Haine og T. Ayers (2003): ”Correlational and 
experimental study of resilience in children of divorce and parentally bereaved 
children”. I: Resilience and vulnerability. Adaptation in the context of childhood 
adversities. S. S. Luthar (red.). Cambridge: University Press. 

Sandberg, S. og M. Rutter (2005): “The role of acute life stresses”. I: Child and adolescent 
psychiatry. M. Rutter og E. Taylor (red.). Oxford: Blackwell Science. 

Simonnes, A. (1995): Møte med barn i sorg og krise. Oslo: Det Norske Samlaget. 

Statistisk sentralbyrå (2006). URL: http://www.ssb.no/emner/02/02/30/ekteskap/main.mtl 
[lesedato 07/12-06]  

Sviggum, G. (2000): Barn med foreldre i to hushold. En kvalitativ studie av barns 
opplevelser av foreldrenes skilsmisse. Trondheim: Allforsk rapport.  

Tetzchner, S. v. (2001): Utviklingspsykologi. Barne- og ungdomsalderen. Oslo: Gyldendal 
Norsk Forlag.  

Thuen, F. (2001): ”Barn og skilsmisser – en gjennomgang av forskning på feltet”. I: Et liv 
for barn. Utfordringer, omsorg og hjelpetiltak. Festskrift for Magne Raundalen. A. 
Dyregrov, G. Lorentzen og K. Raaheim (red.). Bergen: Fagbokforlaget. 

Wicks-Nelson, R. og A. C. Israel (2003): Behavior disorders of childhood. New Jersey: 
Pearson Education International. 

Wormnæs, O. (1993): Vitenskapsfilosofi. Oslo: Ad Notam Gyldendal. 



81  

Oversikt over vedlegg 

Vedlegg 1: Forespørsel om å delta i intervju 

Vedlegg 2: Intervjuguide 

Vedlegg 3: Brev fra NSD 



82 

Vedlegg 1 

Forespørsel om å delta i intervju  

Jeg er masterstudent i spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo. Jeg holder nå på med den 

avsluttende masteroppgaven. Temaet for oppgaven er små barn og kriser, og jeg skal 

undersøke barnehagens arbeid med barn (i alderen 4-5 år) som har opplevd 

skilsmisse/samlivsbrudd hos foreldrene. Jeg ønsker å finne ut hvilke pedagogiske behov 

disse barna har, og hvordan barnehagen tilrettelegger for og ivaretar barna. For å finne ut av 

dette ønsker jeg å intervjue pedagogisk personal i barnehager. Spørsmålene vil dreie seg om 

barnets atferd, barnets pedagogiske behov, hvilke tiltak som ble igangsatt, personalets 

opplevelse av å jobbe med barnet, samarbeid med hjemmet og barnehagens handlingsplan. 

Jeg vil bruke båndopptaker og ta notater under intervjuet. Intervjuet vil ta ca en time, og vi 

blir sammen enige om tid og sted for samtalen.  

Det er frivillig å være med, og du kan når som helst trekke deg uten å begrunne hvorfor. 

Dersom du trekker deg vil alle innsamlede data om deg bli slettet. Opplysningene vil bli 

behandlet konfidensielt, og ingen enkeltpersoner vil kunne kjenne seg igjen i den ferdige 

oppgaven. Opplysningene anonymiseres og opptakene slettes ved prosjektets slutt (senest 

desember 2007). Dersom du ønsker å stille til intervju er det fint om du skriver under på 

vedlagte samtykkeerklæring og sender den til meg i løpet av en uke.  

Hvis du har spørsmål kan du ta kontakt med meg på telefon 951 33 438 eller mail 

margotl@student.uv.uio.no eller ta kontakt med min veileder Hanne Høybråten Sigstad ved 

Institutt for spesialpedagogikk på mail h.m.h.sigstad@isp.uio.no. 

Studien er meldt til Personvernombudet for forskning, Norsk samfunnsvitenskaplig 

datatjeneste A/S.  

Med vennlig hilsen 

Margot Helene Løken  
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Samtykkeerklæring 

Jeg har mottatt informasjon om studien om små barn og kriser og ønsker å stille til intervju. 

Jeg er klar over at jeg når som helst kan trekke meg fra denne studien.  

Navn……………………………….. 

Signatur……………………………. 

Barnehage…………………………. 

Telefonnummer……………………. 
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Vedlegg 2 

Intervjuguide 

Personalets bakgrunn 

Hva er din bakgrunn (utdannelse/arbeidserfaring)? 

Har du jobbet med mange barn som har opplevd skilsmisse? 

Barnehagens kriseplan 

Har barnehagen en tiltaksplan for kriser? 

Hva sier den om skilsmisse/samlivsbrudd hos foreldre? 

Hvordan håndterer barnehagen slike situasjoner? 

Samarbeid med hjemmene 

Hvordan fikk barnehagen vite om skilsmissen? 

Hva vet barnehagen om situasjonen? 

Hva har foreldrene fortalt/hva har barnehagen bedt om å få vite om situasjonene? 

Hvordan foregår samarbeidet nå? 

Beskrivelse av barna 

Hvilken atferd utviser barna (tilbaketrekning/utagering)? 

Er det noe spesielt som kjennetegner disse barna? 

Hvordan er barnet i ulike situasjoner (lek/samlingsstund)? 
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Barnas håndtering (se forståelse) 

Hvordan håndterer barna situasjonen (Positiv/negativt)?  

Er det forskjell på barn som viser positiv/negativ håndtering? 

Leker, tegner eller snakker barna om noe spesielt?  

Barnas forståelse (se håndtering) 

Hvilken forståelse har barna av skilsmissen? 

Hvordan uttrykker barna denne forståelsen? 

Barnas pedagogiske behov 

Hvilke behov har barna (oppfølging i lek)?  

Har barna/personalet tatt initiativ til å snakke med personalet/barna? 

Tiltak i barnehagen 

Hvilke tiltak kan barnehagen igangsette? 

Hvilke tiltak har blitt igangsatt? 

Hva gjør barnehagen for å hjelpe barna å håndtere situasjonen på en positiv måte? 

Personalets opplevelse av å jobbe med barna 

Opplever personalet å ha nok kunnskap om ivaretakelsen av barn i krise? 

Hva er lett/hva er vanskelig?  

Når henvises barnet videre (PPT, BUP, andre)? 
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Vedlegg 3 
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