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Sammendrag 

Tema for studien er barnesamtalen i barnevernet og barns fortellinger om 

omsorgssvikt. Målet var å få forståelse av barns fortellinger om omsorgssvikt. 

Problemstillingen var: Hva forteller barn i barnevernet om omsorgssvikt? Som en 

presisering utarbeidet vi disse to arbeidsspørsmålene: (i)Hvilke temaer er viktige for 

barna? og (ii) Hvordan forteller barna om omsorgssvikt?  

Den metodiske tilnærmingen er kvalitativ og inspirert av Grounded Theory. Utvalget 

bestod av 14 samtaler mellom barn og barnevernarbeidere. Barnas alder var 9-14 år 

og det var like mange jenter som gutter representert i utvalget. Barnevernarbeiderne i 

samtalene var under opplæring i dialogisk samtalemetode, utviklet av dr. polit Kari 

Trøften Gamst og dr. polit Åse Langballe.  

Gjennom analyseprosessen har vi fått innblikk i temaer knyttet til den 

omsorgssituasjonen barna befinner seg i eller har befunnet seg i: hvordan det er å bli 

sviktet, å mangle trygghet, å mangle informasjon om egen situasjon, å påta seg ansvar 

i familien og å støtte og beskytte seg selv i det som er vanskelig. Videre har vi fått økt 

forståelse for hvordan barna forteller om omsorgssvikt; gjennom bruk av følelsesord, 

språklige bilder og handlingsbeskrivelser.  

Kunnskap om hvordan barn tilknyttet barnevernet kan oppleve en 

omsorgssviktsituasjon, samt deres ulike måter å formidle på, kan gjøre voksne bedre 

rustet i barnesamtalen i barnevernet. Samtidig stiller denne kunnskapen store krav til 

de voksne. Vi vet at barn forteller om omsorgssvikt om de får reell mulighet til det, 

utfordringen ligger i å forvalte informasjonen på en måte som kommer barnet til 

gode. 
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Forord 

Prosessen har vært interessant, spennende og faglig utviklende. Veien ble til mens vi 

gikk, noe som gjorde at det var mye rom for nye tanker, ideer og refleksjoner 

underveis. Underveis har vi fått innblikk i forskningshåndverket og fordypet oss i 

fagfelter vi hadde kjennskap til fra før, men også økt vår kunnskap om temaer som 

var mindre kjent for oss.  

Tusen takk til barna som ville dele sine tanker, meninger, erfaringer, drømmer og 

opplevelser med voksne. Takk til barnevernarbeiderne som lyttet til barna og gjorde 

en innsats for å være gode samtalepartnere for dem.  

En varm takk til vår veileder, Kari Trøften Gamst. Ditt engasjement i vårt arbeid og 

din tro på oss har vært til uvurderlig hjelp.    

Ikke minst ønsker vi å takke Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og 

selvmordsforebygging, Helse Øst, og Nasjonalt kunnskapssenter om vold og 

traumatisk stress, som ga oss muligheten til å forske i sitt datamateriale.  

Takk til Åse Langballe for konstruktive innspill underveis.  

Takk til Emilia, Andrea og Hannah som tålmodig ga mamma tid til å skrive. 

Takk til Simon for god hjelp og støtte.  

Takk til pappa Rune for grundig språkkonsulentarbeid. 

Takk til øvrig familie og venner. 

Til slutt vil vi takke hverandre for gjensidig motivasjon og oppmuntring, for fruktbare 

faglige diskusjoner, og for et vennskap som holdt gjennom hele prosessen. 

Oslo 2007, Ida Kristine Foss Debes og Marit Jacobsen
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1. Introduksjon 

1.1 Oppgavens oppbygning 

Oppgaven består av 5 deler; (1) Introduksjon (2) Teoretisk grunnlagsforståelse og 

informert teori (3) Metodisk tilnærming (4) Redegjørelse for analyseprosessen. 

Presentasjon og drøfting av funn (5) Gyldighet og pålitelighet i prosjektet 

Avslutningsvis presenterer vi prosjektets oppsummering og konklusjon  

I introduksjonen redegjør vi for bakgrunn for valg av tema, presenterer og utdyper 

problemstilling og arbeidsspørsmål, og setter prosjektet i en empirisk ramme. Vi har 

også valgt å sette prosjektet i en aktualitetsramme. Del 2 dekker teoretisk bakgrunn 

for oppgaven. Del 3 omfatter vitenskapsteoretisk forankring og valgt design for 

prosjektet. I del 4 presenteres og drøftes resultater, mens kapittel 5 omhandler 

relevante spørsmål når det gjelder etikk, validitet og reliabilitet.  

Avslutningsvis presenterer vi oppsummering og konklusjon.  

 

1.2 Bakgrunn for valg av tema 

Tema for oppgaven er valgt med utgangspunkt i utdanning innenfor 

barnehagepedagogikk og spesialpedagogikk. Et genuint engasjement for 

barneperspektivet og barns medbestemmelsesrett ligger til grunn for temavalget. Vi 

ønsker at barnestemmen i sterkere grad skal lyttes til i samfunnet. Vi ønsker at barn 

skal få økt innflytelse over eget liv.  

Med dette utgangspunktet ble det viktig for oss å gjøre en studie hvor informantene 

selv var barn. Da vi ble tildelt Kari Trøften Gamst fra Regionalt ressurssenter om 

vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, Helse Øst, som faglig veileder, fikk 

vi en unik mulighet til å benytte oss av datamateriale hun har innhentet i samarbeid 

med Åse Langballe ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress.  
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Datamaterialet består av samtaler mellom barn og barnevernarbeidere og inngår i 

prosjektet ”Den vanskelige samtalen”.  

Studiet er en del av forskningsprogrammet ”Oppvekstvilkår, problematferd og 

inkludering” ved Institutt for spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo, som ledes 

av professor Edvard Befring. Prosjektet ”Den vanskelige samtalen” søker ny og 

utvidet kunnskap om barneintervjuet som metode i barnevernfaglig virksomhet. 

Studiet legger opp til barneforskning, med utgangspunkt i en subjektiv dimensjon ved 

barns opplevelsesverden. Målet med studien er å prøve ut, tilpasse og endelig 

implementere en rettslig intervjumetode utviklet av Gamst og Langballe til det 

barnevernfaglige fagfelt. Prosjektet skal fremskaffe ny kunnskap om barns subjektive 

formidlinger om selvopplevde stressfylte og potensielt traumatiske hendelser (Gamst 

& Langballe under arbeid).  

Tre delstudier inngår i prosjektet: 

1. Implementering og utprøving av en barneintervjumetode i barnevernfaglig 

praksis. 

2. Utarbeidelse av manual og instruksjonsvideo. 

3. Barn og selvrapportering av omsorgssvikt. 

Vårt prosjekt plasserer seg under delstudie 3. 

Informantene i prosjektet er barn tilknyttet barnevernet. Dette er barn som av ulike 

årsaker lever under stressende forhold og er, eller har vært, utsatt for omsorgssvikt i 

større eller mindre grad.  

En del av barna i vårt datamateriale har opplevd endring eller oppløsning av 

familiestrukturen, og i noen tilfeller har de mistet den daglige kontakten. Barna har i 

tillegg mange relasjoner å forholde seg til. Det kan være biologiske foreldre, nye 

familiekonstellasjoner, barnevernkonsulenter, tilsynsførere og fosterforeldre. 
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Det overordnede målet med vår oppgave er å få økt innsikt i barns opplevelser av sin 

livsverden gjennom barnas egne beretninger av omsorgssvikt. Hva forteller de? Vi 

ønsker mer presist en økt kunnskap om hva barna formidler av tanker, erfaringer, 

meninger, håp og drømmer, sorger og gleder og det som ligger midt i mellom. 

Utgangspunktet for historiene er den virkeligheten hver og én av dem lever i.  

 

1.3 Problemstilling og arbeidsspørsmål  

Problemstilling og arbeidsspørsmål ble konstruert på bakgrunn av en induktiv 

prosess; vi startet helt åpent og lot datamaterialet lede oss. Sammen med bakgrunn for 

temavalg førte denne prosessen frem til følgende problemstilling:  

Hva forteller barn i barnevernet om omsorgssvikt? 

Vi ønsket å analysere hva barn i barnevernet i samtale med barnevernarbeidere 

forteller om egne opplevelser og tanker, følelser, drømmer, håp og erfaringer de har 

relatert til sitt eget liv. Hva slags erfaringsmateriale bærer disse barna på, og hvilke 

refleksjoner frembringer historiene? Skrevet med andre ord; oppgavens kjerne er 

barns historier på et opplevelsesplan. 

Problemstillingen vår er vid. Som hjelp til å avgrense arbeidet, utarbeidet vi 

underveis følgende arbeidsspørsmål: 

1. Hvilke temaer er viktige for barna?  

Er det noen temaer som går igjen, i så fall hvilke? Når barna formidler sine 

opplevelser verbalt; relateres tanker, erfaringer og følelser i forholdet til noe eller 

noen? Vi ønsket videre å finne ut hva dette ”noe” eller hvem denne ”noen” er for 

barna. Etter første gjennomlesing av datamaterialet fikk vi inntrykk av at noen temaer 

stadig gikk igjen i barnas fortellinger. Dette gjorde at vi ville undersøke og bygge 

analyseringen rundt hvorvidt førsteinntrykket etter hvert ville gi oss en bredere 

forståelse og innsikt i datamaterialet.  
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2. Hvordan forteller barna?  

Dette arbeidsspørsmålet dukket opp da vi tidlig la merke til at flere av barna uttrykte 

seg på en måte som gjorde fortellingene sterke å lese. Barnas historier om egen 

virkelighet var sterke i seg selv, men ble ytterligere ”forsterket” av barnas ordvalg og 

uttrykksmåter. Vi fant uttrykk som for eksempel ”stein i magen” eller ”hjertet mitt 

blir knust”.  

Diskusjon av sentrale begreper tjener også som presisering av problemstillingen, da 

det åpner for å si noe om vår forståelse og vektlegging av aspekter ved de ulike 

begrepene. I del 2, Tematikk, redegjør vi for begreper som til sammen danner et bilde 

av hva vi legger i begrepene virkelighet og opplevelse. Vi vil også drøfte begrepene 

barneperspektiv og barns narrativer, samt se på tilknyttet tematikk som barndom og 

barneforskning.  

 

1.3.1 Avgrensning 

En del områder har i oppgaven blitt utelatt. Flerspråklighet er et tema vi observerte i 

datamaterialet. Vi forstår ut fra samtalene at noen av barna er flerspråklige, og ser at 

dette kan ha innvirkning på barnas følelsesformidling. Vi valgte dette området bort 

fordi manglende bakgrunnsinformasjon gjorde at det ble for mange usikre faktorer til 

at vi kunne undersøke disse forholdene nærmere (for eksempel morsmål, hjemland og 

norskkunnskaper). Det samme gjelder flerkulturelt perspektiv og flyktningtematikk. 

Et annet område vi har valgt bort er samlivsproblematikk, da vi ser dette som et 

rettsfaglig område mer enn en barnevernfaglig. Imidlertid anerkjenner vi uttalerettens 

senkede aldersgrense som et verdifullt bidrag til økt lydhørhet for barnets stemme i 

samfunnet. I vårt datamateriale fremstår samværstematikk som det aspektet ved 

samlivsproblematikk som barna er mest opptatt av. Temaet samvær dekkes ikke i 

dette kapittelet, men vil bli belyst i analysedelen av oppgaven. Barns narrativer utgjør 

kjernen i problemstillingen, og er overordnet fokus da det er barnas egne beretninger 
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som er selve kjernen i datamaterialet. Dermed er det nødvendig å utdype og definere 

hva vi legger til grunn for begrepet i vår oppgave. 

Temaet fattigdom kom opp sent i analyseprosessen. Dette er et relevant tema i 

barnevernfaglig sammenheng, da fattigdomsproblematikk knyttet til barn i Norge er 

svært tidsaktuelt. Vi ser at fattigdom er et tema som kunne ha vært problematisert i 

denne oppgaven, men så oss nødt til å velge dette temaet bort til fordel for mer 

fremtredende tematikk i barnas historier.  

 

1.4 Aktualitet 

Her presenteres lover og tiltak som har som formål å øke barns medbestemmelse og 

mulighet til påvirkning.  

Tiller (2000) peker på en markant økning av forskning på barndom og sosiale 

endringer. Han tolker denne interessen som en manifestasjon av oppdagelsen av 

barnet som budbringer og målestokk; barna er en kilde til innsikt i sosiale endringers 

natur. Barn har en stemme det er nyttig å lytte til, og barn har lovfestet rett til å uttale 

seg. 

I internasjonal sammenheng gjelder FNs Barnekonvensjon fra 1989. Konvensjonen er 

overordnet norsk lov og ble inkorporert i den norske lovgivningen i 2003 

(Regjeringen.no 2007). 

I artikkel 12 i Barnekonvensjonen, som omhandler barns rett til å uttale seg, heter det: 

1. Partene skal garantere et barn som er i stand til å danne seg egne synspunkter, 

retten til fritt å gi uttrykk for disse synspunkter i alle forhold som vedrører barnet, og 

gi barnets synspunkter behørig vekt i samsvar med dets alder og modenhet.  

2. For disse formål skal barnet særlig gis anledning til å bli hørt i enhver rettslig og 

administrativ saksbehandling som angår barnet, enten direkte eller ved en 
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representant eller et egnet myndighetsorgan og på en måte som samsvarer med 

vedkommende lands saksbehandlingsregler.  

FNs barnekonvensjon er barnas egne menneskerettigheter og danner grunnlaget for 

lover som gjelder barn i Norge. I nasjonal sammenheng finner vi flere lover som sier 

noe om barns rett til å bli hørt. Barneloven stadfester at ved fylte 12 år, skal det 

legges stor vekt på barnets meninger og tanker omkring eget liv. I april 2004 trådte 

nye saksbehandlingsregler i barneloven i kraft (Lov om barn og foreldre). Som et 

ledd i å styrke barns medbestemmelse ble aldersgrensen for barns uttalerett senket til 

syv år. Etter barneloven § 31 skal barn fra fylte syv år få anledning til å ytre sin 

mening om personlige forhold før det blir tatt avgjørelser som er av betydning for 

barnet. Også barn under syv år kan høres dersom modenhet og alder tilsier det. Når 

barnet har fylt 12 år, skal det legges betydelig vekt på hva barnet mener.  

Da stortinget tok stilling til om aldersgrensen for barns uttalerett skulle senkes, var 

den aktuelle komiteen spesielt opptatt av at lovendringen ikke skulle påføre barn 

unødvendig press. Dette gjaldt spesielt små barn i barnefordelingssaker. Det ble 

understreket at barnets eventuelle uttalelser alltid skal vurderes mot alder og 

modenhet, og kompetanseheving i domstolsapparatet til å høre mindre barn ble 

vektlagt (Raundalen 2006). 

Lov om barneverntjenester § 6-3 stadfester at barn som er fylt syv år, samt yngre barn 

som er i stand til å danne egne synspunkter, skal informeres og gis mulighet til å 

uttale seg før det tas avgjørelser som berører barnet. Barnets mening skal videre 

tillegges vekt i samsvar med alder og modenhet (Lov om barneverntjenester). 

I løpet av desember 2007 lanserer Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet en 

nettbasert kunnskapsbase som foreløpig bærer arbeidstittelen ”Bibliotekressursen”. 

Hensikten er at man ved å spre forskningsbasert kunnskap kan være med på å sikre 

gode beslutninger i møte med brukere av barne- og familievernets tjenester. Temaer 

som omhandles er blant annet samtale med barn i barnevernet, vold i nære relasjoner 

og seksuelle overgrep. Målet er et mer kunnskapsbasert barnevern. Ved at ressursen 
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er nettbasert, vil den være tilgjengelig uavhengig av geografisk plassering 

(Bibliotekressursen 2007).  

”Voksne for barn” er en ideell medlemsorganisasjon som arbeider for barn og unges 

psykiske helse. Foreningen har med støtte fra Sosial- og helsedirektoratet designet et 

program for brukermedvirkning kalt ARENA. Arena arbeider for at barn og unge må 

få en mer sentral rolle i saker som omhandler dem. ”Voksne for barn” ønsker videre 

at man i større grad skal la barn og unge selv få komme med innspill, forslag og 

ønsker til planlegging av tiltak rettet mot oppvekst og psykisk helse. Ved å rekruttere 

voksne som skal representere barn og unges behov og synliggjøre deres ønsker i ulike 

planleggings- og utviklingsprosesser, viser de gjennom konkrete tiltak at de tar barn 

og unges rett til medvirkning på alvor (Voksne for barn). 

Om barns medvirkning skal bli reell, er det av avgjørende betydning at voksne tar 

dem på alvor og er lydhøre for hva barn faktisk formidler. Det er også nødvendig med 

god kunnskap om barns livsverden generelt, og forståelse for deres uttrykksmåter. 

Hovedhensikten med vår oppgave er således å søke økt forståelse for barns 

uttrykksmåter, og å forsøke å nærme oss og danne et klarere og fyldigere bilde av det 

barna formidler i barnesamtalen i barnevernet.    

1.november 2007 åpnet Norges første Barnehus i Bergen. Konseptet Barnehus jobber 

for bedre ivaretakelse av barnet og økt rettssikkerhet gjennom å sette barnet i 

sentrum, å ha alle involverte etater under samme tak og å satse på økts samarbeid 

mellom disse etatene. I dette arbeidet er barnesamtalen sentral (Barnehus 2007).  

 

1.5 Presentasjon av utvalget 

Som nevnt tidligere i oppgaven, fikk vi en unik mulighet til å benytte oss av 

datamaterialet fra forskningsprosjektet ”Den vanskelige samtalen”.  Fullstendig 

prosjekttittel er: ”Den vanskelige samtalen. Barneintervjuet som metode i 

barnevernfaglig virksomhet. Forståelse av barns omsorgsbehov i lys av et 
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barneperspektiv. Utarbeidelse av manual og instruksjonsvideo for samtalemetodisk 

fremgangsmåte.” Datamaterialet bestod i utgangspunktet av 36 transkriberte samtaler 

med barn i alderen 9-14 år, og inneholdt både avdekkingssamtaler og 

oppfølgingssamtaler.  

Barna har det til felles at de er i kontakt med barnevernet, men bakgrunnene og 

livshistoriene deres er likevel svært forskjellige. Det er sannsynlig at barna lever, eller 

har levd, under stress. To av barna bor med begge foreldrene. Fem barn bor hos 

moren, i tre av disse tilfellene er mor psykisk syk. De to andre har dårlig 

omsorgssituasjon og stort skolefravær. Fire barn bor i fosterhjem. I alle disse sakene 

er det samværsproblematikk knyttet til de biologiske foreldre. Ett barn bor i 

barneverninstitusjon.   

Noen av barna er nå i fosterhjem. Under gjennomgang av samtalene forsto vi at 

barnas historier dreide seg om blant annet samværsproblematikk, barn som vitner til 

vold i nære relasjoner og rusmisbruk hos foreldre. Det er å anta at barna er utsatt for 

omsorgssvikt av forskjellig art og omfang.  

Barnevernarbeiderne som deltok, var under opplæring i Gamst og Langballes 

dialogiske samtalemetode (Gamst & Lagballe, under arbeid) presentert i kapittel 3.2 

”Dialogisk samtalemetode”.  Alle 12 er ansatt som barnevernkonsulenter. 11 av 12 

har utdanning som barnevernpedagog eller sosionom. Ingen har tidligere hatt 

systematisk opplæring i kommunikasjon med barn, men alle har mye erfaring med å 

samtale med barn. Opplæring i den dialogiske samtalemetoden omfattet til sammen 

59 timer undervisning og 3 timer individuell veiledning. 

 

1.6 Barneperspektiv og barneforskning 

1.6.1 Barneperspektivet  

En drøfting av barneperspektivbegrepet er essensielt for oppgaven. Begrepet er svært 

sentralt innen barneforskning.   
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Arnér og Tellgren (2006) fremhever to mulige definisjoner av begrepet 

barneperspektiv; (1) barneperspektiv er et begrep som forandrer seg i takt med 

kulturelle, historiske og sosiale endringer i samfunnet, og (2) begrepet omhandler 

hvordan verden ser ut fra barns synsvinkel. Det dreier seg om å se barnet og ha 

omtanke for det. Det pekes videre på at begge disse definisjonene bør inngå i bruken 

av begrepet.  

Videre skilles det mellom begrepene ”barneperspektiv” og ”barns perspektiv” og det 

hevdes at voksne, selv om de har barneperspektivet i fokus, har en tendens til å innta 

et voksenperspektiv. Viktigheten av lydhørhet til barns stemmer når det gjelder å 

forsøke å nærme seg barneperspektivet blir også fremhevet.  

Innblikk i barns perspektiv på tilværelsen er nyttig både for vitenskapelig 

kunnskapsbygging og for pedagogisk arbeid (Arnér & Tellgren 2006).  

I rapporten ”Samtal med barn i socialtjänsten” (2004) pekes det på at voksne aldri 

helt kan ta et barns perspektiv, men at man kan ha et voksent barneperspektiv preget 

av erfaringer fra egen barndom, egne kunnskaper og den kulturelle sammenhengen 

man lever i. Det eksisterer heller ikke ett gjeldende og universelt barneperspektiv 

(Løkken & Søbstad 1995). Selve begrepet er voksenkonstruert. Barn kan ikke selv 

gripe et slikt perspektiv, det er noe de ubevisst befinner seg i til enhver tid. De er 

spesialister på det å være barn og har spisskompetanse på eget liv og opplevelser av 

hvordan det er å være barn.  

 

Barnesamtalen konkretiserer og synliggjør barnas perspektiv, samtidig som den gir 

oss voksne en større lojalitet når det gjelder å nærme seg barnas perspektiv. Åsa 

Gruda Skard mener det har eksistert en utbredt motstand mot barneperspektivet, og 

forklarer denne motsanden med at vi voksne ønsker å bekrefte egen barndom 

gjennom glade og lykkelige barn (Claussen et al. 2001). Vi beskytter oss selv mot å ta 

i mot barnets versjon av sin egen virkelighet. Derfor har vi dannet oss et bilde av at 

barn har manglende forutsetninger for å kunne gi pålitelig informasjon. Langballe 
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(2007) definerer pålitelighet hos barn i rettslig sammenheng som både å fortelle slik 

man husker det, og ikke å minimalisere, unnlate å fortelle eller lyve.  

 

Hvor står vi når det gjelder barneperspektivbegrepet? 
Da vi startet gjennomgangen av de transkriberte samtalene, opplevde vi en avstand 

mellom barneperspektivet og vårt perspektiv; voksenperspektivet. Å få innblikk i 

barnas verden gjennom deres formidling av egne opplevelser ga oss noen refleksjoner 

rundt hvordan barna taklet potensielt utfordrende livssituasjoner. Hvordan greier de 

dette? Hvilke grep gjøres i eget liv slik at barna får den nødvendige styrken til å 

mestre vanskelige livssituasjoner?  Vi har i oppgaven valgt å definere begrepet 

”vanskelig” som noe som fremstår som kompleks, utfordrende og uoversiktlig.  

Informantene tegnet et bilde av en tydelig form for styrke vi opplevde ikke å ha 

fullstendig innsikt i. Videre kunne barnas utsagn, som for eksempel ”nei, det går helt 

fint det” eller ”ikke noe var vanskeligere å snakke om enn noe annet egentlig”, gi oss 

et inntrykk av at tilsynelatende sårbare temaer ofte ikke ble oppfattet slik av barna 

selv. Var det vårt voksenperspektiv som kastet skygger over barnas egne 

mestringsstrategier? Var det slik at de som regel syntes det var greit å snakke om 

svært personlige og til dels sensitive hendelser? Eller var dette en måte for barna å 

bygge en mur rundt kompliserte følelser og tanker?   

Drøfting av disse tidlige funnene førte oss inn i en interessant diskusjon omkring hva 

begrepet barneperspektiv innebærer. Tiller (2000) hevder at den korteste vei til 

erkjennelse av barndom er ved en beskrivelse av barndom som noe vi legger bak oss 

og blir ferdige med. Følger man denne tankegangen, kan barneperspektivet innebære 

en verdensanskuelse man har som barn, som man ”vokser fra” og ikke har som 

voksen. Bare barn kan inneha et slikt barneperspektiv. Det er ikke noe en voksen kan 

”ta”.  

Imidlertid mener vi at det er fruktbart at voksne forsøker å nærme seg 

barneperspektivet ved å snakke med barn og å jobbe for å forstå hvordan barns 
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livsverden ser ut. Dersom vi legitimerer barnets rett til å konstituere sin egen 

barndom innebærer det en anerkjennelse av at barnet ser og oppfatter virkeligheten 

annerledes enn voksne (ibid). Det oppstår her en dikotomi; barneperspektiv versus 

voksenperspektiv. Tenker man som voksen at barneperspektivet er noe man en gang 

har innehatt, men ikke lenger kan innta, kan man ende opp med en glorifisering av 

det å være barn; det er noe fascinerende og uoppnåelig. En glorifisering vil imidlertid 

ikke være det mest hensiktsmessige om man vil forsøke å nærme seg 

barneperspektivet, da dette tvert imot kan skape mer avstand mellom de to 

perspektivene. Respekt, derimot, kan legge grunnlag for en anerkjennende holdning 

hos voksne i møte med barn og deres perspektiv. Tenker man på respekt som noe som 

innebærer gjensidighet og likeverd, vil en slik holdning til barneperspektivet kunne 

bidra til at man oppnår nærhet mellom voksenperspektiv og barneperspektiv (ibid).  

En viktig erkjennelse overordnet ulike tilnærminger til barneperspektivbegrepet, kan 

være at voksne og barn har ulike forutsetninger for forståelse. Ikke bare er vi ulike 

som individer, vi lever også innenfor ulike systemer, som Raundalen (2006) betegner 

som ”voksensystemet” og ”barnesystemet”. Vi vil understreke at en tilnærming til 

barneperspektivet slik vi oppfatter det, ikke vil være det samme som at målet er ”fri 

flyt mellom systemene”. Det er de voksne som har det fulle og hele ansvaret for å 

forholde seg til barnet på en tilpasset og anerkjennende måte (ibid). 

     

1.6.2 Barneforskning  

I etterkrigstidens barnepsykologi har barns behov vært et svært sentralt og 

omdiskutert fenomen (Raundalen 2006). Det paradoksale er likevel at det først i 

senere tid har dukket opp begreper som ”forskerbarn” og ”kompetansebarn” (ibid). Et 

samfunn som ønsker å ta ansvar for barns velbefinnende og utviklingsmuligheter må 

søke adekvat kunnskap om barn. Kunnskap i seg selv er likevel ikke tilstrekkelig. Vi 

må i tillegg bestrebe å forstå og finne forklaringer og årsakssammenhenger.  
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Voksne har tilgang på en rekke ulike arenaer for å tilkjennegi og å fremme egne 

interesser. Dersom vi kan trekke den slutningen at vi har et kollektivt ansvar for å 

ivareta og sikre barns interesser generelt, vil en naturlig videreføring av denne 

tankegangen være at dette i særlig grad må gjelde barn som står svakt og hvor de 

primære relasjoner og nettverk ikke sikrer barnets rettigheter tilstrekkelig.   

Begrepet ”omsorgssvikt” brukes ofte om foreldre som ikke fullt ut mestrer ansvaret 

for barna sine. Likeledes kan samfunnet og fellesskapet som sådan svikte i møte med 

barn som trenger ekstra støtte og oppfølging. En voksende aksept for barndommens 

verdi i seg selv som eksistensform er også med på å understreke betydningen av 

barneforskning (Tiller 2000).  

Et særtrekk ved barn er deres avhengighet. Derfor må barneforskning i særlig grad 

inkludere barnets omgivelser og relasjoner. Barneforskningen blir således konfrontert 

med en hel arena med relasjoner, mønstre, forbindelser og kontekster. Barnet er både 

utsatt for massiv ytre påvirkning samtidig som det selv er en aktør i det sosiale 

systemet. Det er barnet selv som legitimerer rollene rundt seg, som foreldrerollen, 

lærerrollen eller søskenrollen.  

Barndomsminner og manifestasjon av tidlig barndom er utilstrekkelig som 

enerådende kunnskapskilde for samtidens barndom, den som er her og nå. Den 

formen for kunnskap appellerer til barnet i forskeren, mens bruk av barn som 

informanter legitimerer barnet som forsker. Barneforskeren vil således være en naiv, 

fordomsfri forsker, noe som vil gjøre barnet til en svært kompetent partner i studier 

av barn og barndom. Det ligger en stor uutnyttet ressurs i barnas egne erfaringer. Ofte 

er det de voksnes bilde av barnet som uvitende, upålitelig og ufullstendig som hindrer 

denne type forskning i å utvikles (ibid).  

Studier basert på informasjon fra barn er fremdeles en lite anvendt forskningsmetode.  

Informasjon om barnet innhentes i hovedsak fra andre, som foreldre, lærere og andre 

rundt barnet som antas å kjenne barnet godt. I spesialpedagogisk sammenheng er det 

en forutsetning for å kunne yte effektiv hjelp til barn at det gjøres en grundig og 

helhetlig vurdering av barnets situasjon (Claussen et al. 2001). Mange som arbeider 
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med barn etterlyser gode verktøy og metoder som kan gi konkrete forslag til hvordan 

man kan ivareta barns medbestemmelsesrett på en tilfredsstillende måte (Holmsen 

2002).  

Innenfor spesialpedagogisk arbeid eksisterer det hovedsakelig metoder hvor det i 

beskjeden grad innhentes informasjon direkte fra barnet. Barnet observeres, testes og 

nøkkelpersoner intervjues (Claussen et al. 2001). En mulig fallgruve ved dette er at 

de impliserte rundt barnet kan ha en egeninteresse i at informasjon om barnet 

fremstilles på en spesiell måte. Det kan for eksempel være slik at barnets foresatte 

ønsker å tegne et mest mulig vellykket bilde av barnet og barnets utvikling (Tiller 

2000).  

Valg av metodisk tilnærming i barneforskningen bygger på hvilke oppfatninger man 

har og hvilke verdier man anser som viktige. Måten man studerer barn på avspeiler 

ens samfunnssyn (ibid). Vi oppfatter dette som en tenkemåte som kan være med på å 

gjøre forskeren bevisst på ”hvor en står”.  Hvilke verdier er viktige for oss? Hvordan 

blir disse synlige i forskningsarbeidet? Hvilke følger får den enkeltes verdier, 

oppfatninger og samfunnssyn for valgene som gjøres i en forskningsprosess?  

Utviklingspsykologien som preget hele den vestlige kulturen helt frem til 70-årene, 

søkte å manifestere universelle og entydige begreper og forklaringsmodeller for barns 

utvikling og modning. Innenfor den sosiale forskningen var barndom som fenomen 

lite tilstedeværende. Det var viktig å generalisere og kvantifisere, slik at de forhold 

som ble undersøkt kunne lede til allmenngyldige lover. I denne sammenhengen 

fremstod derfor barn som irrasjonelle og mangelfulle i kraft av at de befant seg i en 

utviklingsprosess (Søftestad 2005).  

Det oppstod derimot et paradigmeskifte innenfor den samfunnsvitenskapelige 

forskningsverdenen i 70-årene, som hadde som et fellestrekk at det ikke eksisterer en 

objektiv universell sannhet. Dette synet, som representerte en motsats til 

positivismen, fikk også konsekvenser for synet på barn og barneforskningen (ibid). 
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Søftestad (ibid) fremhever tre ulike retninger som anvendes i barneforskningen i dag. 

Det første er tradisjonen som betrakter barn som objekter, og som dermed forsker via 

en voksenorientert synsvinkel og forståelseshorisont. Forskningsdata innhentes fra 

voksne med tilknytning til barna. Det andre perspektivet erkjenner barn som 

subjekter. Barnet er i fokus, men deltakelsen er likevel sterkt farget av den voksnes 

vurderinger av barnets evner og kompetanse. Det tredje og relativt nye perspektivet 

søker å involvere barn med bakgrunn i egen forståelse og erfaringsgrunnlag, og som 

handlende og medskapende i den kulturelle og sosiale konteksten de lever i.  

Barn har fått en ny rolle i samfunnet og anses i stadig sterkere grad som likeverdige 

informanter og aktører i sitt eget liv så vel som i samfunnet generelt. 

Barnevernarbeidere utfordres stadig av myndighetene til å innta en barnesentrert 

holdning og å la barn få medvirke og få innflytelse i arbeidsprosessen.  
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2. Teoretisk grunnlagsforståelse 

Som utgangspunkt for analysearbeidet innhentet vi teori for å skape en 

referanseramme for arbeidet. Underveis innhentet vi tilleggslitteratur når vi merket at 

vi trengte mer kunnskap om et tema og som inspirasjon til å komme videre i 

analysearbeidet. Strauss & Corbin (1998) betegner dette som å benytte litteratur som 

sekundær datakilde. Denne teorien presenteres i neste kapittel.  

I dette kapittelet presenterer vi teori som i stor grad danner vår grunnlagsforståelse 

for oppgavens problemstilling og for analysearbeidet.  

Under overskriften ”Barnevernet” redegjør vi for barneverntematikk som er relevant 

for vår problemstilling. Temaet makt er her ment å belyse asymmetrien i relasjonen 

mellom barn og barnevernarbeider. Vi vil også si noe generelt om hva en 

barnevernsamtale er, da den type samtale er lagt til grunn i datamaterialet. Den 

dialogiske samtalemetoden som er benyttet i forskningsprosjektet, er utviklet av 

forskerne dr. polit Kari Trøften Gamst og dr. polit Åse Langballe. 

Barnevernarbeiderne i datamaterialet har fått opplæring i denne metoden, derfor har 

vi valgt å omtale metoden her. Vi vektlegger å presentere det metodiske aspektet 

fremfor det teoretiske i vår presentasjon.  

 

2.1 Barnevernet  

Hvert år mottar mellom 30-40.000 barn tiltak fra barnevernet. Barnevernloven legger 

vekt på at barns rett til å bli informert skal høres og vektlegges i barnevernets 

utredninger og beslutninger, og gi barnet verdighet i en vanskelig situasjon gjennom å 

samtale med barnet (Lov om barneverntjenester).  

Barnevernet er et ansvarsområde for både kommunen og staten. Barneverntjenesten 

skal gi veiledning, foreta undersøkelser, treffe, iverksette og følge opp tiltak, fatte 

vedtak etter loven og forberede saker som skal behandles i fylkesnemnda. Alle 
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kommuner skal ha en barneverntjeneste som utfører løpende arbeid etter loven. 

Fylkesmannen fører et særskilt tilsyn med den enkelte kommunes 

barnevernvirksomhet. Fylkesmannen er også klageinstans for vedtak fattet etter 

barnevernloven.  Barne- og likestillingsdepartementet har ansvar for forvaltningen av 

barnevernloven, samt å evaluere og foreta nødvendige endringer av loven.  Barne-, 

ungdoms- og familieetaten består av fem regionale barnevernmyndigheter og en 

sentral barnevernmyndighet. De regionale barnevernmyndighetene bistår 

barneverntjenesten i kommunene med plassering av barn utenfor hjemmet, gir 

fosterhjemmene opplæring og veiledning og hjelper kommunene med rekruttering og 

formidling av fosterhjem (Barne- og likestillingsdepartementet). 

Når det treffes vedtak om overtakelse av omsorg gjøres det dersom det ikke finnes 

tilfredsstillende alternative hjelpetiltak for barnet. Dersom vilkårene for et offentlig 

inngrep er til stede vil disse være angitt i barnevernloven som tungtveiende grunner. 

Etter barnevernloven vil hensynet til barnets beste være avgjørende. 

Barneverntjenesten vil i hovedsak gripe inn i de tilfellene hvor barnets sosiale 

nettverk og det offentlige hjelpeapparatet ikke sikrer barnets interesser på en 

tilfredsstillende måte, og alle tiltak som er forenlig med at barnet blir boende hos sine 

biologiske foreldre skal være utprøvd. Slike hjelpetiltak kan være støttekontakt, 

barnehageplass, avlastningstiltak eller oppnevnelse av tilsynsfører for barnet. Andre 

tiltak kan være frivillige plasseringer i fosterhjem eller institusjoner i situasjoner hvor 

foreldrene antas å kunne overta omsorgen for barnet etter en periode. Økonomisk 

støtte til barnet kan også være et hjelpetiltak. Saker om omsorgsovertakelse 

forberedes av den kommunale barneverntjenesten, mens vedtak treffes av 

fylkesnemnda for sosiale saker. Dette forvaltningsorganet ledes av fylkesnemndsleder 

(jurist) og består i tillegg av to sakkyndige og to leger (Tjomsland 2003).  

Vedtak om omsorgsovertakelse kan treffes dersom; det er alvorlige mangler ved den 

daglige omsorgen eller ved alders- og utviklingstilpasset personlig kontakt og 

trygghet, foreldrene ikke sørger for at et sykt, spesielt hjelpetrengende eller 

funksjonshemmet barn får dekket sitt særlige behov for behandling og opplæring, 

barnet blir mishandlet eller utsettes for alvorlige overgrep i hjemmet, eller det er en 
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overveiende sannsynlighet for at barnets helse eller utvikling kan skades i alvorlig 

grad fordi foreldrene er ute av stand til å ta tilstrekkelig ansvar for barnet. 

 

2.1.1 Barnevernet og makt  

Vi har valgt å skrive noe om maktaspektet knyttet til barneverntjenesten, fordi 

barnevernet med hjemmel i loven kan bruke tvang. Dette medfører en del etiske 

utfordringer. 

Makt defineres slik i sluttrapporten fra Makt- og demokratiutredningen (Makt- og 

demokratiutredningen): 

Makt er evne til å nå et mål, skape en virkning. Makt kan utøves direkte i 
tvangs- og beslutningssituasjoner, eller indirekte gjennom symboler, 
institusjoner og sosiale strukturer. 

Maktutredningen viser til tre hovedtyper av makt; politisk, økonomisk og ideologisk 

makt. Barnevernarbeidere utøver politisk makt ved å forvalte barnevernloven og 

arbeide etter gjeldende lovverk. Barnevernarbeidere utøver også økonomisk makt ved 

at de fordeler økonomiske goder. Endelig forvalter barnevernarbeidere ideologisk 

makt. Denne type makt inkluderer makt over tanker og følelser, verdier og 

selvoppfatning. Her spiller den enkeltes normsett og kunnskapsgrunnlag en rolle. 

Makten som forvaltes i barnevernet utformes i samspill med andre aktører. Det er 

viktig at barnevernarbeidere har en høy grad av bevissthet omkring makten de selv 

forvalter (Havik et al. 2004). 

I barnesamtalen i barnevernet kommer den ideologiske makten til uttrykk som 

voksnes definisjonsmakt i kommunikasjon med barn. 

 

Definisjonsmakt  
Begrepet viser til den mektige posisjonen voksne befinner seg i når det gjelder barn 

og barnets opplevelse av seg selv. Definisjonsmakten ligger i ulike samspillprosesser, 

som måten voksne forholder seg til barns kommunikasjon, hvordan de setter ord på 
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handlinger og opplevelser og hva de velger å reagere på. Måten vi voksne 

kommuniserer med barn på skaper forutsetninger for barnas selvopplevelse og 

utvikling av tillit til egne erfaringer. Definisjonsmakten kan støtte eller undergrave en 

positiv og sunn utvikling. Anerkjennelse i kommunikasjonen er et mangefasettert og 

kompleks fenomen bestående av ulike væremåter. I følge Løvlie-Schibbye innebærer 

grunnholdningen imidlertid å bli sett som et selvstendig individ med rettigheter over 

egne opplevelser, som en person som er forståelig og aktverdig (Bae 1995). 

For å kunne innta en anerkjennende holdning må vi ha forståelse for hva som faktisk 

skal anerkjennes. Derfor vil anerkjennelse være nært knyttet til erkjennelse. Evne til 

empatisk innlevelse vil dermed naturlig bakes inn i begrepet ”anerkjennende 

holdning”. Anerkjennelse har imidlertid en verdi i seg selv, og er ikke å anse som en 

teknikk eller metode for å oppnå et mål. Dersom man jobber strategisk vil 

kommunikasjonen farges av kontroll fra den voksnes side. En anerkjennende relasjon 

er derimot bygget på likeverd mellom partene. Handlinger som for voksne kan 

fremstå som meningsløse kan ha stor betydning i barnets verden. Å forstå den andre 

parten ut fra egne forutsetninger fordrer evne til å lytte i tillegg til å kunne ”høre” mer 

enn ordene som sies. (ibid) 

En slik inntagende holdning til det som formidles kan i følge Løvlie-Schibbye 

oppfattes som vanskelig, fordi det er mest behagelig å tilpasse det vi hører til egne 

behov. Dersom vi ønsker å lytte må vi samtidig gi avkall på kontroll av den andre, og 

vi må våge å ta innover oss budskap som kan være smertefullt (ibid). I praksis vil 

dette blant annet bety å være seg bevisst på metakommunikative signaler og ikke-

verbal kommunikasjon. Vi voksne må være i stand til å skille hva som foregår i oss 

selv og i barnet. Barnets tillit til seg selv vil lett undermineres dersom voksne 

definerer noe som er sitt inn i barnets formidling. Dette forutsetter imidlertid at man 

har et avklart forhold til egne perspektiver og opplevelser. Selvrefleksjon og 

avgrensning er derfor viktige stikkord for å kunne gi barna rett til å eie erfaringer og 

være en autoritet når det gjelder egne opplevelser. Likevel er ikke bekreftelse på det 

barnet sier synonymt med det å være enig.  



 26

Å forstå og formidle forståelse er fullt forenlig med å innta et annet synspunkt. En 

genuin, bekreftende holdning til det barnet sier, vil kunne hjelpe barnet med å utvikle 

eierforhold til egne meninger og opplevelser. Forholdet mellom barn og voksne har 

en egenverdi i tillegg til å fungere som en plattform for utvikling av felles 

oppdragelse og erkjennelse. En anerkjennende grunnholdning er ikke det samme som 

en ren ”barnesentrert orientering”. Forståelsesbildet blir ufullstendig dersom kun 

barnets eller den voksnes perspektiv vektlegges. Barnet trenger å møte voksne som 

trer fram som avgrenset og som er i stand til å skille eget perspektiv fra barnets. Ved 

å møte forståelse og bekreftelse gis barnet muligheten til å trekke positive slutninger 

om seg selv (ibid).     

For barnevernarbeidere tror vi noe av utfordringene ligger i å være seg bevisst sin 

definisjonsmakt i møte med barn, være avklart i forhold hva som er barnets følelser 

og hva som er ens egne, og å arbeide bevisst for å minske asymmetrien i 

maktforholdet i kommunikasjon mellom barn og voksen.  

 

2.1.2 Hva er barnesamtalen i barnevernet?  

Barn som er i kontakt med barnevernet er barn som har til felles at de har vært utsatt 

for omsorgssvikt i en eller annen form. For at disse barna skal bli ivaretatt på best 

mulig måte er det avgjørende at voksne som snakker med dem gir barnet rom for å 

komme med tanker og meninger om egen situasjon. Dette kan være krevende og 

utfordrende for både barn og voksen.  

Samtaler med barn i barnevernet kan karakteriseres som institusjonaliserte samtaler 

(Gamst & Langballe 2004). Dette er ikke hverdagslig prat, men strukturert og 

målrettet kommunikasjon om ulike temaer og med ulike målsettinger.  

Hensikt med eller mål for samtalen er avgjørende for samtalens form, og bør være 

tydelig både for barnet og for den voksne. Øvreeide (1995) opererer med et 

formålshierarki det er hensiktsmessig å jobbe etter i kontakt med barn i barnevernet: 
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1. HINDRE: Hindre belastning for barnet gjennom å inneha et omsorgstakende 

perspektiv. 

2. STOPPE: Stoppe utviklingshindrende prosesser. 

3. LINDRE: Lindringsformålet bør ikke overskygge ivaretakelsen av barnet her og 

nå og fremover. 

4. STRAFFE: Dette er ikke barnevernets ansvar. Anmeldelsesplikten bør komme i 

siste rekke. 

 

Gamst og Langballe (under arbeid) betegner barnevernsamtalens hovedformål som 

utredningssamtaler, avdekkingssamtaler og oppfølgende/støttende samtaler.  

Vis (2004) tar for seg kunnskap om samtaler med barn fra dommeravhør, det 

kvalitative intervju, diagnostiske samtaler og terapeutiske og pedagogiske samtaler og 

drøfter denne kunnskapens relevans for samtaler med barn i barnevernet. Han peker 

også på at barnevernsamtaler har ulike formål som igjen virker inn på 

gjennomføringen av samtalen. 

Øvreeide (1995) skiller mellom to hovedformål for samtaler med barn i barnevernet; 

informasjonsgivende/bearbeidende samtaler og undersøkende/avdekkende samtaler. 

Disse har igjen undergrupper. En inndeling i samtaletyper som ligger nært opp til 

Øvreeides tilnærming, men med hovedvekt på arbeid med barn utsatt for seksuelle 

overgrep, finner vi hos Søftestad (2005).  

Nedenfor utdypes innholdet i Øvreeides (1995) samtalebenevnelser, fordi han gir den 

mest fyldige beskrivelsen av disse samtalenes innhold. 

Informasjonsgivende/bearbeidende samtaler skal gi barnet informasjon og hjelp til 

forståelse av egen situasjon. Å gi informasjon er noe mer enn bare å fortelle barnet 

noe. Det handler om å støtte og ivareta, å være tålmodig, å hjelpe barnet å sette ord på 

opplevelser og å ta initiativ i samtalene. Informasjonsgivende/bearbeidende samtaler 

deles inn i følgende undergrupper: 
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Person- og rollerepresenterende samtaler har til formål å presentere personer som 

har viktige roller i barnevernsaken. De abstrakte rollene får et ansikt, noe som er 

konkret og begripelig for barnet å forholde seg til. I presentasjonen får barnet også 

informasjon om hva den enkelte skal gjøre. En slik samtale skal også gi barnet god 

plass til å presentere seg selv og bli sett av de voksne.  

I strukturerende samtaler, tema- og beslutningsrepresenterende samtaler er hensikten 

å oppnå at barnet har en realistisk oppfatning av egen situasjon og endringer i denne. 

For at dette skal være mulig, er det sentralt at den voksne bekrefter barnets her-og-nå-

situasjon og gir barnet tilpassede forklaringer som gjør at barnet kan føle trygghet i 

situasjonen.  

Støttende samtaler skal gyldiggjøre barnets perspektiv. Hovedvekt ligger på barnets 

opplevelse. Den voksne lytter og støtter barnet i dets opplevelse, uten å forsøke å 

endre denne eller tilføre noe nytt.  

Bearbeidende samtaler dreier seg om barnets langsiktige mestring av sine erfaringer. 

I tillegg til gyldiggjøring av barnets opplevelse handler det her om å skape endring 

slik at barnet forstår erfaringene sine på nye måter. Dette er en prosess som pågår 

over tid gjennom en rekke samtaler.  

Undersøkende/avdekkende samtaler gir barnevernet/omsorgsansvarlige informasjon 

og forståelse av barnets situasjon og deles inn i disse undergruppene:  

Undersøkende samtaler har som mål å danne et generelt bilde av barnet ved at barnet 

får presentere seg så åpent som mulig. Det dreier seg om barnets tanker, oppfatninger, 

meninger og væremåte. Man utdyper sin kjennskap til barnet som et ledd i prosessen 

for å forstå og forbedre barnets situasjon. Sentralt her er barnets rett til å påvirke egen 

hverdag gjennom ønsker og egen vilje. Å uttrykke en mening er barnets rett, men 

ingen plikt. Imidlertid er det den voksnes plikt å tolke barnets uttrykk i et  

ivaretakende perspektiv.  

Avdekkende samtaler er aktuelle når det foreligger en alvorlig bekymring for om 

barnet er utsatt for omsorgssvikt, vold eller overgrep. Barnet vet noe som det er 
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nødvendig at barnevernet får vite for å kunne beskytte barnet. Denne typen samtaler 

kan oppfattes truende for barnet, da de kan rokke ved grunnleggende relasjonelle 

forhold i barnets liv. 

I alle disse samtalene er det den voksnes oppgave både å gi informasjon, og å 

fremskaffe barnets perspektiv og forståelse av sin situasjon. Barnesamtalen i 

barnevernet er kompleks, og i praksis vil samtalens hensikt ofte få en overlappende 

funksjon. I prosjektet ”Barnesamtalen i barnevernet” (Gamst & Langballe, under 

arbeid) betegner seks av 25 barnevernkonsulenter barnesamtalen de har gjennomført 

som en kombinasjon av undersøkende, avdekkende og oppfølgings-/støttesamtale.  

I de spesielt vanskelige samtalene er det viktig med kunnskap om hva slags 

konsekvenser omsorgssvikt, vold og overgrep kan føre til på kort og lengre sikt. Barn 

som utsettes for ulike typer vold og seksuelle overgrep kan uttrykke dette på 

forskjellige måter, få ulike symptomer og utvise ulik atferdstrekk. Det er ofte 

vanskelig å forstå barnets signaler, og dermed oppdage hva som har skjedd (skjer). 

 

2.2 Dialogisk samtalemetode 

”Den dialogiske samtalemetoden” er vitenskapelig basert på naturalistiske studier. 

Videre har den sentrale likhetstrekk med det kognitive intervju. Teoretiske 

perspektiver er både utviklingspsykologi, kognitiv psykologi og dialogisk 

kommunikasjonsteori.  

Gamst og Langballe (2004) har gjennom studier av kommunikasjon med barn i 

juridiske kontekster utviklet en metodisk fremgangsmåte for målrettede samtaler med 

barn. Gjennom å studere gode og vellykkede barnesamtaler, hvor barnet forteller fritt 

og utfyllende om vanskelige temaer i sitt liv, er noen tydelige områder i 

kommunikasjonen identifisert og operasjonalisert til en metodisk fremgangsmåte. 

Denne metoden er nå under implementering til barnevernfaglig kontekst (Gamst & 

Langballe, under arbeid). Selv om institusjonaliserte samtaler vil variere med hensyn 
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til grad av behov for struktur og etterprøvbarhet, har samtalene til felles at de skal 

støtte barnet og belyse spesifikke temaer i barnets liv. Slik foregår kommunikasjonen 

mellom barnet og den voksne i et dynamisk spenn mellom åpenhet og styring av 

temaer, mellom det uformelle og det formelle (Gamst & Langballe 2004).   

Bruk av metoden har vist seg å øke informasjonsmengden fra barnet. Fri, rik 

fortelling fra barnet om egne opplevelser antas å øke sannsynligheten for at det barnet 

forteller får høy grad av pålitelighet (ibid). Spørsmålet om pålitelighet er sentralt i 

rettslig sammenheng, men har også betydning i barnevernsammenheng. Kunnskap 

om barn som pålitelige informanter, kan gjøre barnevernarbeiderne tryggere når det 

gjelder å tørre å lytte til barn i saker som gjelder dem.  

 

2.2.1 Samtalens mål  

Den dialogiske samtalemetodens overordnete mål er å maksimere informasjonen fra 

barnet og gi det enhver mulighet til å komme med frie fortellinger om egne 

opplevelser, uten at barnet påvirkes i noen retning. Metoden har en karakteristisk 

”traktstruktur” ved at den blir stadig mer fokusert. Samtalens tematiske innhold styres 

fra det generelle til det fokuserte i en åpen form. Åpne spørsmål gir som oftest rikest 

og mest pålitelig informasjon. Disse spørsmålene etterfølges av mer spesifikke 

spørsmål. Den voksnes holdninger til barnet som en betydningsfull og likeverdig 

samtalepartner spiller en vesentlig rolle i henhold til om samtalen skal få et positivt 

forløp og et godt resultat. Derfor må kommunikasjonen hele tiden foregå i en 

dialogisk prosess hvor den voksnes totale kunnskap om barn i en utsatt situasjon er 

grunnleggende (ibid).  

Den dialogiske samtalemetodens tilnærming har fem sentrale og betydningsfulle 

kommunikasjonsområder i fokus: fasetilnærming, tematisk utvikling, verbale 

formuleringer, metakommunikasjon og ikke-verbale signaler, og fysiske 

rammefaktorer. Vi velger her å presentere kortfattet hva som menes med 
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fasetilnærming, felles perspektiv og verbale formuleringer for å danne et bilde av hva 

som preger samtalene i vårt datamateriale.   

 

2.2.2 Fasetilnærming 

Den dialogiske metoden for samtale med barn krever en bevisst og tydelig 

organisering. Vesentlig er at barnet er inneforstått med samtalens hensikt, de fysiske 

rammene rundt samtalen og hva som forventes av barnet i samtalesituasjonen. 

Ærlighet, forutsigbarhet og tydelighet er grunnleggende prinsipper for den voksne. 

Fremgangsmåten har en prosessorientert tilnærming med en dynamisk struktur. 

Rekkefølgen i faseoppbyggingen er ikke tilfeldig, men rettet mot spesifikke temaer. 

Faseinndelingen kan lett få et kunstig preg dersom den ikke gjennomføres med 

naturlige og smidige overganger. Fasene kan betraktes som en ramme å forholde seg 

til, og bør flettes i hverandre slik at de i sin helhet utgjør en naturlig samtale mellom 

den voksne og barnet. Det kan være nødvendig å foreta vekslinger mellom de ulike 

fasene. Til hver fase hører bestemte kriterier som forutsetninger for om fasens 

innhold er oppfylt. Kriteriene en rettesnor for trinnene i gjennomføringen.     

Fase 1. Forberedende fase 

Denne fasen er før selve samtalen med barnet. Formålet er å redusere stress og 

forvirring som kan oppstå i samtalen. Det gjelder både for barnet og den voksne. 

Barnet trenger å møte en voksen som er trygg og komfortabel i situasjonen og som er 

forberedt på aktuelle temaer for samtalen.  

 

Fase 2. Kontaktetablering 

I denne fasen skal den voksne skape kontakt med barnet, danne seg et bilde av 

barnets kognitive og emosjonelle nivå, innføre dialogen som kommunikasjonsform 

og formane til sannhet dersom det er nødvendig.   
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Fase 3. Innledende prosedyrer 

Her skal den voksne gir oversikt og struktur, avklare sin egen rolle og regler for 

kommunikasjonen, legge mal for samtalemønsteret og understreke betydningen av 

detaljerte beskrivelser. I denne fasen legges noen grunnleggende premisser for at 

barnet skal forstå hva det er med på, og hva som forventes av det.  

 

Fase 4. Introduksjon til tema 

Kontekstinnføringen skal være nøytral og tydelig og målet er å lede fra nøytralt til 

fokusert tema. Et likeverdig forhold hvor barnet får status som ekspert på eget liv kan 

lette kontakten og fremme åpenhet i situasjonen.   

 

Fase 5. Fri fortelling  

Fri fortelling er oppnådd når barnet ekspanderer sin fortelling, forteller uavbrutt og 

ytrer seg med flere setninger. Ved å innstille seg mot barnet, være avventende og 

bekrefte barnets tema, inviteres barnet til å fortelle.  

  

Fase 6. Sonderende fase 

I den sonderende fasen skal den voksne klargjøre temaer barnet har fortalt om og 

innføre temaer barnet ikke selv har brakt inn i samtalen. Barnets frie fortelling vil 

sjelden kunne stå alene uten at det kreves oppklaringer i form av tilleggsinformasjon 

og mer detaljerte beskrivelser.  

 

Fase 7. Avslutning 



 33

I avslutningsfasen foretar den voksne en oppsummering, utforsker barnets følelser her 

og nå, og gir informasjon om videre saksbehandling. Før samtalen avsluttes 

forbereder den voksne barnet på neste gjøremål.  Målet med denne fasen er å avslutte 

samtalen på en positiv måte for barnet.  

 

2.2.3 Felles perspektiv 

Barnets fortellinger kan kategoriseres i spesifikke beskrivelseslag som gjør den 

voksne i stand til å skille ut og identifisere det tematiske innholdet i barnets fortelling. 

Beskrivelseslagene fremstilles som:  

”Det indre laget” som danner opplevelsesbeskrivelser (reaksjoner, tanker, følelser) 

”Det midtre laget” som danner handlingsbeskrivelser (hva, hvordan) 

”Det ytre laget” som danner beskrivelser av kontekstuelle forhold (hvor, hvem, når) 

I vår oppgave har vi hovedvekt på det indre laget; opplevelsesbeskrivelser.  

Metoden har som et optimalt mål å oppnå et sammenhengende dialogmønster hvor 

barnet forteller spontant og detaljert både om kontekst, handling og opplevelser. Det 

er særlig viktig å være oppmerksom på temaene barnet bringer fram i samtalen. Det 

er den voksne som skal følge barnets perspektiv og tema, ikke omvendt. (Gamst & 

Langballe 2004).      

 

2.2.4 Verbale formuleringer 

Fremmende og hemmende kommunikasjon 

Måten den voksne formulerer seg på, virker inn på kontakten med barnet og barnets 

forståelse. En verbal ytring kan fremme eller hemme kommunikasjonen.  For å 
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tydeliggjøre forskjellene i formuleringer, viser den dialogiske metoden disse 

forskjellene ved å sette fremmende og hemmende spørreformer opp mot hverandre: 

 

Fremmende kommunikasjon Hemmende kommunikasjon  

Åpne spørsmål - imperativ form, 

deskriptiv form 

Lukkede spørsmål – ja/nei spørsmål, 

årsaksorientert form, vid og generell form

 

Ikke-ledende – nøkkelspørsmål/referanse 

til tidligere utsagn  

 

Ledende – ledende spørsmål til forventet 

svar, valgspørsmål 

 

Aktiv lytting - gjentakelse, bekreftelse, 

oppsummering 

 

Passiv lytting – overhøre, tvil/benekting, 

plutselig skifte av tema, press/kjøpslåing 

 

Klargjørende – sonderende spørsmål, 

personlig form, barnets språk, 

metakommunikasjon, nåtidsform, pauser  

Tilslørende – utspørring, du-form, 

voksnes språk, flere spørsmål 
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3. Informert teori 

Noe av teorien i oppgaven ble hentet fram underveis i analysearbeidet etter hvert som 

ulike spørsmål relatert til datamaterialet dukket opp. I Grounded Theory kalles dette 

informert teori (Strauss & Corbin 1998). Dette kapittelet inneholder teori som vi 

vurderte som nødvendige for å belyse spørsmålene vi stilte underveis i datamaterialet. 

Temaene vi presenterer her er barns opplevelser, belyst via livsverden og følelser, 

barns narrativer og barnas bakgrunn. 

 

3.1 Barns opplevelser 

I følge Drugli (2002) har bruk av barn som informanter om sitt eget liv vært 

undervurdert. Barn kan imidlertid ha en annen informasjon eller opplevelse av seg 

selv og sin situasjon enn det voksne har.  

Her presenterer vi teori som belyser hva som ligger i barns opplevelser. Med 

opplevelser mener vi erfaringer, tanker, meninger og drømmer barn har. Nokså tidlig 

i analyseprosessen valgte vi å sette følelser i fokus. Senere så vi at det var relevant å 

utvide problemstillingen til å omfatte opplevelser, fordi kun følelsesbeskrivelser ble 

så smalt at vi ikke kunne ta med så mange funn som vi ønsket å ha med. Videre tar vi 

likevel for oss temaet følelser, da tidlig fokusering av dette temaet har preget deler av 

analyseprosessen og i stor grad kan belyse hvordan en opplevelse kan arte seg.  

Livsverden kan ses som beslektet med opplevelse. Med livsverden forstår vi den 

virkelighet barnet lever i og opplever. For barna i vårt materiale kan det å være/ha 

vært utsatt for omsorgssvikt ha avgjørende virkning på hvordan de opplever sin 

virkelighet. Oppgaven omhandler barns opplevelser av omsorgssvikt. Dette utgjør 

kun en liten del av hva begrepet livsverden tradisjonelt rommer. Vi presenterer det 

likevel her, for å belyse hva som kan ligge i ”barns opplevelser”. 



 36

All menneskelig forståelse bestemmes av en forforståelse. Den måten hvert enkelt 

menneske forståelse, tar utgangspunkt i en allerede eksisterende livsverden. 

”Livsverden” kan således forstås som den forforståelsen som ”farger” og ”former” 

den måten vi forstår det forståtte (Wormnæs 1987). Den enkeltes livsverden 

bestemmer forståelsens karakter, og når vår livsverden endres, endres også 

forståelsen (ibid).  

Ved å kaste blikk tilbake i historien, tegnes et helt annet bilde av barn og barndom 

enn det synet på barn som preger vår tid. Kunnskap om barn og barndom kan dermed 

variere kulturelt og historisk, og er derfor nødvendigvis ikke universelt gyldig. Barns 

utvikling er ikke så fri og åpen som den presenteres i den klassiske utviklingsteorien. 

Bestemte sosiologisk betingede alternativer er tilgjengelige for barn i ulike sosiale 

strukturer (Hundeide 2005). Utviklingsveiene i det moderne samfunnet fremstår som 

mindre tydelige og uoversiktlige enn tidligere. Tydelige autoriteter og klare 

tradisjoner var veivisere for det som før ble oppfattet som et ”riktig liv”.  

Det som imidlertid preger samfunnet i dag er en type individualistisk opportunisme. 

Hvert enkelt individ har ansvar for eget liv og er sin egen lykkes smed. Lojalitet og 

forpliktelser viker for karriere og personlig suksess. Baksiden av denne uviklingen 

preges av de som ikke har de samme mulighetene i konkurransesamfunnet, og den 

underforståtte forklaringen på det å mislykkes personliggjøres og individualiseres. De 

som betegnes som tapere er de som ikke lykkes, som faller utenfor og ikke kan 

investere, og de som ikke har fått med seg tilstrekkelig ”symbolsk kapital” fra 

hjemmet (ibid).     

Vi forstår det slik at tolkning av barns opplevelser må ses i sammenheng med de 

normer og regler som til enhver tid gjør seg gjeldende ellers i samfunnet.   
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3.1.1 Følelser 

Et filosofisk perspektiv på følelser 
På hvilken måte hører følelser med til den menneskelige eksistens og hvilken 

betydning har de i livet? I følge Sartre (1994) kan følelser forstås som en form for 

bevissthet ved at det innebærer en måte å forholde seg til verden på. Ved en 

fenomenologisk tilnærmingsmåte er det naturlig å spørre etter følelsenes betydning. 

Det følelsene peker tilbake på, er den menneskelige tilværelsen, som i en slags 

”væren i verden”. Derfor mener Sartre at et mer relevant spørsmål vil være hva som 

kjennetegner den menneskelige tilværelsen, som han definerer som en følelsesmessig 

tilværelse. Men selv om en følelse kan være en måte å forholde seg til ulike sider av 

livet på, vil den likevel fortelle mer om enkeltindividet som føler enn om verden. Når 

mennesker når en bestemt følelse, reagerer det mer eller mindre direkte på en 

situasjon, men reaksjonen er stadig subjektiv. Samtidig er det først i kraft av følelsene 

vi identifiserer og påvirker ulike situasjoner og opplevelser (ibid).     

 

Følelser og emosjoner 
I vår oppgave er det tankefølelser formet av kulturelle, moralske, estetiske og 

eksistensielle verdier vi vil ha i fokus. I denne konteksten brukes begrepet om den 

prosessen barnet aktivt deltar i med tankesett og kroppslig sansning (Sandborg og 

Midtbø 2002).  

Claussen og Vikan (1994) beskriver følelser som energi som er med på å bevege 

bevisstheten mot en erkjennelse. I vårt datamateriale finner vi at barna ofte benytter 

seg av følelsesbeskrivelser med kroppslige uttrykk, som sommerfugler i magen eller 

klump i halsen. Barnas følelser representerer et skjæringspunkt mellom kropp og 

bevissthet (ibid). 

For barn er det utfordrende å sette ord på emosjoner og følelser på en ikke-kroppslig 

måte. Følelser må inn i en kulturell kontekst for å bli fullt ut meningsbærende. 

Følelser kan oppleves som en stein i magen, som en innvendig eksplosjon eller som 
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en knyttet neve. Med en knyttet neve kan man fysisk gjøre skade, og følelsen av sinne 

kan knyttes til de bevegelser og muskler man ville tatt i bruk dersom personen ville 

gitt utløp for sinnet. Vurderingen av sinne rettes ikke bare utad, personen også gjør en 

vurdering av seg selv. Fysiologiske prosesser i kroppen involverer ikke bare 

muskulatur, men også fordøyelsesorganer (Ellneby 2000).  

Barn kan lettere tolke og forstå omgivelsene dersom det mestrer å skille ulike følelser 

fra hverandre, som glede, sorg, hat medlidenhet, empati, redsel og sinne. Det er de 

følelsene man ikke forstår og som man ikke vet hvordan skal håndteres som virker 

stressende. Både positive og negative følelsesopplevelser må gis tid og rom til å 

bearbeides og uttrykkes. Ubearbeidede følelser kan få konsekvenser; for eksempel 

kan en ubearbeidet sorgreaksjon etter et samlivsbrudd gjøre det vanskeligere for 

barnet å gå inn i nye relasjoner.  

Noen følelser er mer lystbetonte enn andre og kan være behageligere å kjenne på, 

også for oss voksne. Kan det være slik at vi voksne har en tendens til å overføre en 

slags ”følelsesmoral” til barna, hvor noen typer følelser oppfattes som negative og 

mindre aksepterte? Voksne kan ha store problemer med å forholde seg til og 

imøtekomme følelser som sinne og sorg. Resultatet av denne motviljen kan være at 

barnet selv lar være å kjenne på ubehagelige følelser. Vi trenger derimot hele 

følelsesspekteret for å lære å kjenne oss selv bedre, for å finne oss til rette i 

tilværelsen og som bakgrunn for å kunne foreta fornuftige valg (ibid).  

 

3.2 Barns narrativer  

Barns narrativer viste seg å stå sentralt i problemstillingen. Barns narrativer er 

overordnet fokus da det er barnas beretninger om sine opplevelser som er selve 

kjernen i problemstillingen. Dermed er det nødvendig å utdype og definere hva vi 

legger til grunn for begrepet i vår oppgave. 
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Å fortelle og formidle seg er et grunnleggende trekk hos mennesket (Søftestad 2005). 

De siste 20 årene har det vært en stadig økende interesse rundt narrativers betydning 

for mellommenneskelig samspill og utvikling (Haavind & Øvreeide 2007).  

Narrativer er personlige og subjektive historier, og kjennetegnes ved at hendelser står 

i forhold til hverandre, den ene vil påvirke den neste. Narrativer er stedbundne ved at 

hendelsene knyttes til konkrete steder og følger en tidslinje med en definert 

begynnelse og slutt. Narrativene kan også være organiserte som episoder eller etter 

tematikk. Narrativer som subjektive fortellinger representerer et postmodernistisk syn 

på verden, ved at sosial samhandling gjennom kulturen og språket skaper forståelse 

og mening og at verden ikke kan erkjennes på en objektiv sann måte.  Narrativene 

blir en måte å formidle erfaringer på. Ved hjelp av narrativene tolker vi og definerer 

hendelser, strukturerer og lager sammenhenger (ibid). 

Narrativenes verdi er kommet i fokus i ulike fagmiljøer og profesjoner. Enkeltstående 

fortellinger gir utgangspunkt for et helhetlig bilde til økt forståelse. Vi legger i vår 

oppgave vekt på narrativer i en sosial kontekst, hvor meningen skapes i rommet 

mellom forteller og lytter (ibid).  

Det er betydelig grad av konsensus om at barn allerede fra 30-36 måneders alder kan 

organisere og identifisere hendelser. Barns tilegnelse av narrativ kompetanse tilegnes 

parallelt med utvikling av meningsforståelse. Narrativ kompetanse kan her forstås 

som strukturering av erfaring, språkmestring og definisjonen av seg selv som en 

sosial aktør (ibid).  

 

3.3 Barnas bakgrunn 

For å kunne komme nærmere barnas perspektiv i vår tolkning av deres utsagn, og 

dermed i større grad sikre at tolkningene våre blir så virkelighetsnære som mulig, 

ønsker vi å danne et noenlunde bilde av hvilken bakgrunn barn som er i kontakt med 

barnevernet kan ha, ved å ta for oss skadevirkninger som henger sammen med 
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problematikk som er særlig relevant for problemstillingen. Rusavhengighet i 

familien, å være barn av foreldre med psykiske lidelser, å oppleve vold i nære 

relasjoner, og å bli utsatt for seksuelle overgrep er faktorer som kan ha stor 

innvirkning på et barns opplevelse av sin virkelighet. 

Videre gir vi en kortfattet presentasjon av tabuisering, stress og traumer, som kan 

være fellesfaktorer med innvirkning på barnas opplevelser. En del av barna tilknyttet 

barnevernet har til felles at de har opplevelser i sitt erfaringsmateriale som kan være 

potensielt traumatiserende. God teoretisk oversikt og forståelse for kompleksiteten i 

traumeteorien kan være med på å øke motivasjonen for å hjelpe barn som har opplevd 

traumatiske hendelser (Raundalen & Schultz 2006). Vi har derfor valgt å presentere 

sentrale punkter i traumeteorien, med vekt barn og traumer.  

 

3.3.1 Tabuisering 

Vi ønsker å formidle hvor viktig det er at vi er oss bevisste hvilke signaler vi som 

samfunn sender barna våre. Hva gjør den kollektive tabuiseringen med barnets lyst 

til, og ønske om, å formidle vonde opplevelser? Søftestads redegjørelse er spesielt 

rettet mot seksuelle overgrep, men kan tjene som eksempel også for andre 

overgrepsområder, som for eksempel psykiske lidelser, alkoholmisbruk og vold i 

nære relasjoner.  

Tabu innebærer sosiale forbud mot synliggjøring, og opprettholdes ved forakt som 

mulig sanksjon. Tabuisering eksisterer innenfor omtrent alle kjente kulturer 

(Søftestad 2005). Redselen for skam fører til at privatpersoner så vel som offentlig 

ansatte underordner seg gjeldende normer, slik opprettholdes tabuene.  

Tabuisering kan virke på to måter: forebyggende og ugyldiggjørende. Den kulturelle 

tabuiseringsprosessen kan føre til at omsorgssvikt mot barn ugyldiggjøres. Fenomenet 

forsvinner totalt fra overflaten, ikke bare for barnet subjektivt sett, men også for 

personer i barnets omgivelser (ibid). 
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Søftestad (2005) forklarer den stadige opprettholdelsen av tabuer som fenomen ved at 

tabuleggingen internaliseres av enkeltindivider. Ved samtaler om spesielt sensitive 

temaer er det av vesentlig betydning at den voksne har et avklart forhold til den 

informasjonen som eventuelt kan komme i løpet av en slik samtale, og egne 

eventuelle reaksjoner. Denne bevisstgjøringsprosessen utfordrer den voksnes evne til 

å identifisere både egne og barnets reaksjoner. For overgrepsutsatte barn kan det være 

spesielt avgjørende for progresjonen i samtalen at barnet opplever at det som fortelles 

er greit og at den voksne på en adekvat måte klarer å motta kunnskap om barnet som 

kan være rystende og smertefull (ibid). 

 

3.3.2 Skadevirkninger  

Barnevernsamtalen skiller seg fra andre barnesamtaler. Dette har sammenheng med 

barnevernbarnas bakgrunn; Hva kan barna ha opplevd? Her gir vi en kort innføring i 

problematikk som belyser hva barna kan ha opplevd og mulige skadevirkningene av 

opplevelsene. Dette for å få et klarere bilde av barnevernbarnas bakgrunn utover at 

den kan være stressende og mulig traumatiserende. Vi ønsker å se nærmere på hvilke 

mulige erfaringer barna har for å kunne se erfaringene i sammenheng med følelsene 

barna deler i samtalene.   

Temaet seksuelle overgrep var ikke aktuelt i noen av samtalene i vårt materiale. Vi 

mener likevel temaet har en relevans i denne sammenheng ved at barneverntjenesten 

har en sentral rolle ved mistanke om seksuelle overgrep. Barnevernstatistikken til 

Statistisk sentralbyrå indikerer at forskjellene i tallene på antall registrerte saker og 

det reelle omfanget av seksuelle overgrep mot barn kan være stor (SSB). I tillegg 

peker forskning i den retning at noen barn er mer risikoutsatte for seksuelle overgrep 

enn andre. Forskning viser at barn av rusmisbrukere, barn med psykisk syke foreldre 

og barn som utsettes for en generell omsorgssvikt også har en forhøyet risiko for 

overgrep (Veileder 2003).    
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Barn av foreldre med psykiske lidelser                
Barn av foreldre med psykiske lidelser kan i utgangspunktet utsettes for en 

dobbelrisiko. I tillegg til uheldige opplevelser for barnet og forstyrrede relasjoner, 

kan psykiske lidelser overføres fra generasjon til generasjon. Tidligere har mye av 

forskerfokuset vært rettet mot alvorlige psykotiske lidelser, som schizofreni. I senere 

tid har interessen vært større rundt forskning på depresjon, også i relativt milde 

former. Dette er en lidelse som rammer bredt i samfunnet (Schaffer 2000).  

En hensiktmessig tilnærming i kontakt med psykiatriske pasienter som i tillegg er 

foreldre, kan være å innta et familieperspektiv. Dette kan begrunnes med en antakelse 

om at lidelsen med stor sannsynlighet vil ha konsekvenser for andre 

familiemedlemmer (ibid).      

 

Rusavhengighet  
Å leve med omsorgspersoner som er rusavhengige kan gi tilværelsen preg av 

usikkerhet og uro. I tillegg er det vanlig å fortrenge og rasjonalisere det som foregår 

for å begrense uroen og usikkerheten (Høie & Sjøberg 2007).  Dette henger sammen 

med tilliten i relasjonen til den som misbruker rusmidler og kan oppfattes som et 

forsvar – både av en selv og misbrukeren.  

Barn av foreldre som ruser seg får ofte mye ansvar, både for seg selv og for andre. 

Foreldrene kan ha forventninger til barnet som om det skulle ha vært en voksen. 

Barna lever i konstant bekymring, noe som er belastende og som kan gi seg utslag i 

somatiske plager (Killén 2004).   

 

Vold i nære relasjoner 
Vold representerer en trussel mot liv og helse, samtidig som menneskets verdighet 

trues ved at livskvaliteten reduseres som følge av frykten for volden (Myhra 2002). 

Barn kan oppleve vold i nære relasjoner ved selv å bli utsatt for vold, og/eller ved å 

være vitne til volden. I begge tilfeller representerer vold en trussel for barnet. Fysiske 
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skader som følge av vold er synlige skadevirkninger, mens angst og uro kan være 

mindre synlig (Killén 1996). Å leve med vold i nære relasjoner, kan gi barn 

opplevelser av angst, avvisning og uttrygghet og kan resultere i en økende mistillit til 

omverdenen (ibid). Ulike psykologiske studier viser at barn som er vitne til vold i 

hjemmet ofte viser symptomer som aggresjon, depresjon og angst (NKVTS 2007).  

 

Seksulle overgrep mot barn 
Barn som utsettes for seksuelle overgrep kan oppleve skadevirkninger som 

søvnforstyrrelser, fobier og mareritt med seksuelt innhold. Hos ungdom kan 

selvmordstanker, trusler og forsøk forekomme (Killén 1996). 

Fortellinger om seksuelle overgrep mot barn vekker ofte sterke reaksjoner og er noe 

de færreste forholder seg nøytrale til. Reaksjonene kan variere fra sjokk og avsky til 

bagatellisering og distanse.  

Disse mekanismene kan imidlertid ikke løsrives fra den kulturelle rammen de oppstår 

i (Søftestad 2005).  Arbeid rettet mot barn og seksuelle overgrep kan i følge Søftestad 

(ibid) være både komplisert og kontroversielt. Det eksisterer ingen kulturelle etablerte 

samtaleformer omkring tabuiserte områder som seksuelle overgrep mot barn. Å bruke 

språket som en hjelp til å kategorisere og sette ord på sterke opplevelser, kan være 

med på å gjøre unevnelige og ofte fortrengte handlinger virkelige for barnet og 

omgivelsene rundt. Spesielt yngre barn mangler begreper og et språk som fullt ut 

dekker overgrepserfaringene. Det er derfor spesielt viktig at fagfolk bruker begreper 

som gir meningsinnhold for barnet. I begrepsdanningsprosessen er den voksne 

avhengig av dialog med det aktuelle barnet og det må etableres et felles språk for 

forståelse (ibid).  
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3.3.3 Stress og traumer 

Mens stress er noe alle opplever i løpet av livet, er det ikke nødvendigvis slik med 

traumer. Traumatiske kriser er ekstraordinære påkjenninger som ikke alle opplever i 

løpet av livet, for ikke å si barndommen (Evenshaug & Hallen 2001).   

 

Hva er stress? 
Begrepet brukes for å beskrive alt fra opplevelser som er slitsomme til spenning 

utløst av store psykiske eller fysiske påkjenninger. I formidlingssammenheng er det et 

mål at begrepene som benyttes er tydelig definerte og presise. Vi har derfor valgt å gi 

en kort innføring i begrepet ”stress” og hva det innebærer. Mange barnevernbarn 

lever under stressende forhold. Vi oppfatter Hans Selye som en pioner innenfor 

stressteorien, og har derfor valgt å bruke hans referanser til tross for at det eksisterer 

nyere kilder på fagområdet.  

Stress kan defineres som ”kroppens uspesifikke reaksjon på enhver belastning (Selye 

1978: 27).  Det er likegyldig om stressfaktoren er positiv eller negativ, kroppens 

reaksjonsmønster vil stadig være den samme. Killén (1996) beskriver opplevelsen av 

stress som individuell og påpeker at toleransen for belastningen varierer fra person til 

person, og påvirkes av faktorer som frustrasjonstoleranse og 

problemløsningsferdigheter. Selye mener at stress i sin alminnelighet verken kan eller 

bør unngås. Han understreker at det fysiologiske stressnivået er lavest ved 

likegyldighet (Selye 1978).  

Det er evnen til tilpasning som gjør liv i alle dets former mulig, og tilpasningsevnen 

er det mest fremtredende karaktertrekket hos mennesket (Selye 1978). Det er to måter 

å overleve på; ved kamp og ved tilpasning. Stress ved å leve sammen er fremdeles en 

av de største årsakene til våre problemer. Mellommenneskelige forhold utfordrer 

stadig den intellektualiserte logikken som til alle tider har hjulpet oss med å løse 

utfordringer. Å forholde seg til andre rundt appellerer mer til følelser enn logikk. 

Virkningene av stress kan være lange, selv om den utløsende faktoren ikke lenger er 

tilstede (ibid).   
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Det opprinnelige formålet med stressreaksjoner var fra naturens side å forberede våre 

forfedre til kamp eller flukt (Ellneby 2000). De fleste av utfordringene vi møter i dag 

kan ikke løses ved muskelkraft, de er av mer psykisk karakter. Det opprinnelige 

krisesystemet i kroppen er ikke tilpasset langvarige psykiske påkjenninger, noe som 

fører til at mange går rundt med permanent høyt stresshormonnivå. Kroppen er rustet 

til å håndtere kortvarig akutt stress. Men den er imidlertid ikke beregnet for langvarig 

psykisk stress (ibid). Mange barn lever aktive liv i høyt tempo. Et barn som utsettes 

for altfor mange sanseinntrykk blir overstimulert. Motsatt vil også barn som er 

understimulerte og som over en lengre periode ikke sysselsettes med noe meningsfylt 

få symptomer på stress. Barnet kan bli urolig, nedstemt og passivt. Andre tegn på 

stress hos barn kan være konsentrasjonsvansker, mareritt, søvnløshet, dårlig appetitt 

og psykosomatiske plager som magesmerter og diffuse ”vondter” (Ellneby 2000). 

 

Traumer 
Det er å anta at barna i vårt materiale er utsatt for potensielt traumatiserende 

hendelser. Det vi vet er blant annet at flere av barna har opplevd vold i nære 

relasjoner, blitt sviktet av tillitspersoner og en del har måttet flytte fra hjemmet. Vi 

har valgt å legge hovedvekten i denne presentasjonen på traumer relatert til barn.  

Et traume oppstår når en hendelse fører til at en føler seg emosjonelt, kognitivt og 

fysisk overveldet. Definisjonen inkluderer både kraftige engangsopplevelser og 

kroniske eller gjentakende hendelser (Fosse 2007).   

 

Hvordan kan traumer vise seg? 
Mennesker som har vært utsatt for traumatiske hendelser har ofte mistet forestillingen 

om at verden er trygg og forutsigbar, og følelser som oppstår kan være vanskelig å 

integrere og sortere i eksisterende ”skjemaer”. Dermed kan traumeopplevelsene 

lagres som avspaltede kroppslige sansninger som aktiveres av ulike ”påminnere”. 

Barnet forventer gjentakelser, noe som kan utløse forsøk på å beskytte seg selv i form 
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av benekting og raseri. Manglende evne til å tåle og å regulere sterke følelsesinntrykk 

er vanlig hos barn som har opplevd overgrep eller misbruk (Hokland 2007).  

I en undersøkelse gjennomført av Carlson og Cicchetti fant man at blant utvalget på 

22 traumeutsatte barn, hadde 80 % av barna disorganiserte tilknytningsmønstre (ibid).  

Dissosiering forekommer ofte hos barn som har vært utsatt for traumatiske hendelser. 

Begrepet kan forklares som forstyrrelser i normale integrasjonsprosesser i bevissthet, 

persepsjon, hukommelse og identitet (Fosse 2007).  

 

Barn og traumer 
Hva som oppleves som traumatisk for et barn avhenger blant annet av konteksten 

hendelsen skjer i. En og samme situasjon kan oppleves stressfylt dersom barnet er 

sammen med voksenpersoner som forholder seg rolige, mens den samme hendelse 

kan oppleves traumatisk dersom foreldrene blir urolige og usikre. Flere faktorer kan 

være avgjørende for hvordan barnet opplever en hendelse; meningen barnet tillegger 

hendelsen, barnets utviklingsnivå, temperament og tidligere utviklingshistorie 

(Dyregrov 2000). 

Barn kan traumatiseres ved å være vitne til alvorlige hendelser, som vold eller andres 

død. Å være vitne til vold mot egne foresatte er for mange barn en traumatisk 

opplevelse. Å høre om alvorlige trusler mot barnet eller barnets nærmeste kan også 

være traumatiserende (ibid).  

 

Behandling av traumer hos barn 
Behovet for å bearbeide traumatiske hendelser må alltid balanseres mot risikoen for 

forverring av pasientens tilstand ved økt oppmerksomhet. Når personer har opplevd 

ydmykelse og svik fra mennesker de stolte på, kan en relasjonsbygging være svært 

krevende og ta lang tid (Hokland 2007).   
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Traumeteori er komplisert og de ulike faktorene er langt fra fullstendig kartlagte. 

Likevel kan hjelpeformelen til traumeutsatte barn være ganske enkel og oversiktelig 

(Raundalen & Schultz 2006). Forutsetningen for et godt arbeid er systematisering og 

oppfølging over tid. Veiledning og henvisningskompetanse hos de involverte voksne 

er vesentlig. Her er det et poeng at oppfølgingen ikke kun har til hensikt å fremskaffe 

informasjon fra barnet, men at barnesamtaler har egenverdi ved at de kan ha en 

terapeutisk effekt (ibid). Barnesamtalen i barnevernet skal i følge Gamst og Langballe 

(Under arbeid) både ivareta barnet og bidra til økt informasjon.  

 

3.3.4 Resiliens 

Barna i datamaterialet formidlet sterke fortellinger. Samtidig ble det tidlig i 

analyseprosessen tydelig for oss at barna virket mentalt sterke tross alt. Det ble derfor 

vesentlig for oss å tydeliggjøre denne egenskapen i oppgaven for å danne et bilde av 

barna, ikke bare som ”ofre” for en vanskelig hverdag, men som handlingskraftige 

personer som mestrer eget liv. For å belyse dette tar vi for oss fenomenet resiliens.  

Resiliens henspiller på et objekts evne til å komme tilbake til utgangspunktet etter å 

ha vært bøyd eller strukket. Et ”resilient” menneske vil inneha den samme 

egenskapen; en evne til å bøye seg tilbake eller strekke seg ut etter å ha vært utsatt for 

markant belastning i en eller annen form. En del vil til og med synes å ha blitt 

sterkere av det de har vært gjennom (Waaktaar og Christie 2000).  

I Norge har begrepet særlig blitt knyttet til barnevernbarn som viser en positiv 

utvikling. Fenomenet forekommer imidlertid i flere risikogrupper. Barn som får en 

vanskelig start på livet, barn med kronisk sykdom eller atferdsproblemer, akutte 

traumer, krigsopplevelser og katastrofer kan være forhold som kan være utfordrende 

når det gjelder resiliens (Borge 2003). Den anerkjente barnepsykiateren Michael 

Rutter har formulert følgende definisjon av begrepet ”resiliens”: 

”Resiliens er prosesser som gjør at utviklingen når et tilfredsstillende resultat, 
til tross for at barn har hatt erfaringer med situasjoner som innebærer en 
relativ stor risiko for å utvikle problemer eller avvik.”  



 48

  (Borge 2003:15) 

Uttrykket ”løvetannbarn” knyttes gjerne til resiliens. Det er uheldig på den måten at 

det kan skape inntrykk av at noen barn vil klare seg godt uansett påkjenninger i livet. 

De vil ”vokse gjennom asfalten”. Dette er imidlertid ikke riktig. Et barn som viser 

tydelig resiliens i èn sammenheng, kan ha vansker med det samme under andre typer 

påkjenninger. På samme måte vil ”motstandskraft” være et lite dekkende begrep. Her 

ligger implisitt at det er faktorer i det enkelte individet som er avgjørende for graden 

av resiliens. Det er imidlertid slik at en del avgjørende faktorer ligger i kjennetegn 

ved belastningen eller ved omgivelsene rundt barnet (Waaktaar og Christie 2000).  

Det finnes ikke en standardoppskrift på utvikling av resistens (Borge 2003). Det er 

heller ikke slik at noen mennesker er totalt motstandsdyktige mot alle former for 

belastning. Resiliens handler om et kompleks samspill mellom en rekke ulike faktorer 

både i og utenfor det enkelte individ (Waaktaar og Christie 2000). Betydningen av 

åpenhet når man skal studere hvilke faktorer som bidrar til en positiv utvikling for 

risikobarn er viktig. Oppfølging over tid er avgjørende for ny innsikt i fenomenet. 

Denne kunnskapen er nyttig i arbeidet med å finne nye måter å hjelpe barn på (Borge 

2003). Det er vesentlig å trekke et skille mellom normal utvikling av kompetanse hos 

barn flest og resiliens hos risikobarn (ibid).    

Forhold knyttet til arv er en signifikant faktor i de fleste resiliensstudier, både 

gjennom fravær og tilstedeværelse av risiko og beskyttelsesfaktorer. Det å oppleve 

mestring og kontroll i ulike situasjoner synes å være en fremtredende resiliensfaktor 

(Waaktaar og Christie 2000). Andre faktorer knyttet til det enkelte menneskes 

utvikling av resiliens, er personens opplevelse av mening og sammenheng i livet. Å 

leve med en mor som ruser seg kan oppleves forskjellig for et barn som vet at mor 

har et problem, sammenliknet med et barn som tror at det er barnet selv som er 

skylden i mors alkoholproblemer. Derfor er en vesentlig del av traumebehandlingen å 

skape mening og sammenheng i tilværelsen for den traumeutsatte (Waaktaar og 

Christie 2000). Andre faktorer som er funnet i resiliensforskningen er en 

overhyppighet av kreative aktiviteter hos resiliente personer, både kunstnerisk og 
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forskningsmessig. Videre viser resiliensforskningen til visse forskjeller i samspillet 

mellom foreldre og barn. Hos de barna som klarer seg godt, er kvaliteten på det 

tidlige samspillet bedre. Man finner også en større grad av orden og struktur i 

familiesystemet hos resiliente barn. Å ha minst èn forelder eller betydningsfull person 

som følger barnet gjennom hele oppveksten har en svært positiv effekt for utvikling 

av resiliens. Barn har behov for trygg og stabil voksenkontakt (ibid). 
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4. Metodisk tilnærming  

Analysearbeidet er en studie av barns historier, og målet er å oppnå innsikt i barns 

formidling av opplevelser knyttet til omsorgssvikt. Valgt design er klart kvalitativt og 

er en Grounded Theory inspirert analytisk tilnærming med hovedtrekk fra 

hermeneutikk og fenomenologi. Videre i dette kapittelet presenterer vi prosjektets 

design. Vi sier også noe om forskningstradisjonen designet tilhører og om designets 

vitenskapsteoretiske forankring.  

Bruk av Grounded Theory passer vår oppgave. Vi starter åpent og vet ikke hva 

akkurat disse barna formidler. I samspill med informert teori, er det datamaterialet 

selv som driver analyseprosessen fremover. Funn og teori reiser spørsmål som leder 

til nye funn. 

 

4.1 Grounded Theory  

I det følgende tar vi for oss bruk av teori og spørsmål innen Grounded Theory og 

presenterer trinnene i forskningsprosessen.  

Grounded Theory, utviklet av Barney Glaser og Anslem Strauss, er en metode som 

står sterkt innen kvalitativ forskning i dag (Guvå & Hylander 2005; Strauss & Corbin 

1998). Strauss var elev av Blumer. Blumers ideer om sammenknytning av teori og 

empiri gjennom søken etter nye betydninger og begreper, påvirket Strauss og dermed 

også utviklingen av Grounded Theory (Guvå & Hylander 2005). 

Grounded Theory dreier seg om å danne teori ut fra systematisk innhentet data, 

analysert gjennom en forskningsprosess (Strauss & Corbin 1998). Datamaterialet selv 

er altså grunnlaget for utarbeiding av teori (Moustakas 1994). Teorien har utspring i 

datamaterialet, som har rot i virkeligheten. Teorien utvikles altså ikke med 

utgangspunkt i forutsatte spørsmål, begreper eller teorier (Hartman 2001). 
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Analyseprosessen ses på som en interaksjon mellom forsker og datamateriale (Strauss 

& Corbin 1998). Denne tankegangen er i tråd med hermeneutisk tankegang, hvor 

forskerens førforståelse i analysearbeidet tillegges vekt (Kvale 2006).  

 

Bruk av teori 
Sensitivitet handler om å ha innsikt i og gi mening til det som skjer i datamaterialet; 

det handler om å se forbi det innlysende for å oppdage det nye (Strauss & Corbin 

1998). Litteratur og yrkeserfaring er potensielle kilder til sensitivitet og kan benyttes 

som analyseverktøy (ibid). Vår yrkeserfaring er begrenset, og litteratur skulle vise seg 

å bli en viktig kilde til sensitivitet for vår del. Med inspirasjon og kunnskap fra 

litteraturen, fikk vi underveis en økt varhet for hva som kunne skjule seg under 

datamaterialets overflate. 

Når det gjelder kjennskap til relevant litteratur, er det et poeng å være klar over at 

denne både kan øke sensitiviteten til dataene og hindre kreativitet (ibid). Er funnene 

reelle eller ser man det man ser fordi man har lest om det så mange ganger? For å 

unngå dette er det nødvendig å frigjøre seg noe fra litteraturen.  

 

Å stille spørsmål 
Innen Grounded Theory har spørsmålsstilling en sentral plass i analysearbeidet. Målet 

er å stille gode spørsmål til datamaterialet. Spørsmål er nyttige både når man får svar 

på dem og når de åpner for flere spørsmål (Strauss & Corbin 1998).   

Eksempler på åpne spørsmål vi stilte materialet er ”hva forteller barna?”, ” hvilke 

mestringsstrategier benytter barna?” og ” hvordan tenker barna at deres fremtid 

blir?”. 

Bruk av memos, som er notater forskeren gjør seg underveis i gjennomgangen av data 

(ibid), kan være med på å utvikle gode spørsmål til datamaterialet. Vi erfarte at bruk 

av memos bidro til å sette tankene i sving, slik at de virkelig gode spørsmålene kom 

frem.  
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Et annet grep man kan gjøre for å komme frem til gode spørsmål, er mikroanalyse; å 

analysere linje for linje for å generere begynnende kategorier og å se konturer av 

forholdet mellom disse. Det dreier seg om en kombinasjon av åpen og aksial koding, 

som innebærer at data studeres og tolkes grundig (Strauss & Corbin 1998). 

Grunnen til at vi sier noe om dette her, er at vi gjorde mikroanalytiske grep for å finne 

gode spørsmål til datamaterialet. Vi gjør altså ikke en fullstendig mikroanalyse, men 

benytter oss av elementer av denne tankegangen når vi ser noe i datamaterialet, men 

er usikre på hva vi ser. Et mål med denne tilnærmingen er å unngå en kategorisk 

holdning til datamaterialet, og heller jobbe for å se utsagn fra informantene fra så 

ulike synsvinkler som mulig (ibid). Det å forsøke å se et utsagn i et nytt lys, krever at 

man stiller spørsmål. Eksempel: Hva om utsagnet ikke uttrykker barnets resiliens, slik 

vi trodde, men er et uttrykk for at barnet ikke husker eller vet? Hvordan tolker vi da 

utsagnet? Hva om det er uttrykk for noe helt annet? Her dukker spørsmålene opp. 

 

4.1.2 Åpen koding 

Åpen koding innebærer at datamaterialet brytes ned i mindre biter som studeres og 

sammenlignes med blikk på likheter og ulikheter (Strauss & Corbin 1998).  

Åpen koding omfatter i følge Strauss & Corbin (1998) disse analytiske 

arbeidsoppgavene: 

• Navngi fenomener. 

• Definere kategorier. 

• Utvikle kategoriene i forhold til egenskaper og dimensjoner. 

Det er verdt å merke seg at forskeren gjennom analyseprosessen hele tiden gjør 

tolkninger av datamaterialet. For eksempel ligger det tolkning i å gi navn til 

fenomener man oppdager i data (ibid); gjennom navngivingen fremkommer 

forskerens vinkling og vektlegging.   
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Konseptualisering  
Et annet begrep for navngiving av fenomener er konseptualisering. En merkelapp 

belyser et fenomen og legger til rette for gruppering av likheter (ibid).  Med andre ord 

muliggjøres videre bearbeiding av datamaterialet. 

 

Kategorisering  
Kategorisering vil si gruppering av konsepter (fenomener oppdaget i 

konseptualiseringsarbeidet). Antall enheter å forholde seg til i analysearbeidet 

reduseres, samtidig som kategorisering har potensial for forklaring av fenomenet som 

studeres. Kategoriseringen har også som formål å tydeliggjøre hva informantene er 

opptatt av. Navnene man velger på kategorien bør være beskrivende på den måten at 

det fremgår så tydelig som mulig hva den omhandler. Navnene kan videreføres fra de 

allerede oppdagede konseptene, komme fra litteraturen, eller de kan finnes i 

informantenes utsagn. Noen kategorier kan fremstå som mer overordnede enn andre 

(Strauss & Corbin 1998). 

Koding av data gjennom benevnelse av kategorier, er en fortolkning som gir de 

empiriske data en stadig mer teoretisk form (Guvå & Hylander 2005).  

 

4.1.3 Aksial koding 

I den aksiale fasen er målet å oppdage relasjoner mellom kategorier, samt å bestemme 

kategorienes egenskaper (Hartman 2001). Dette gjøres med utgangspunkt i en 

paradigmemodell; det utgås fra at fenomenet som studeres skapes av en årsak og i en 

spesiell kontekst, samtidig som fenomenet påvirker informantenes handling (ibid). 

Med relasjoner menes teoretiske sammenhenger mellom begrepene fra åpen koding 

(Guvå & Hylander 2005). 

Aksial koding handler også om å relatere en kategori til underkategorier (Strauss & 

Corbin 1998).  I vårt prosjekt gjør vi bruk av underkategorier for å skape oversikt 

over funn og for å kunne danne et mer sammensatt bilde av et fenomen. Ved å se en 
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kategori i lys av underkategorier, skjerper vi blikket for nyanser innen 

overkategorien. For eksempel nyanseres kategorien ”Hvordan setter barn ord på sine 

opplevelser?” av underkategoriene følelsesord, metaforer og konturer av en 

opplevelse. Underkategoriene kan dermed virke som katalysator for refleksjon 

omkring den overordnede kategorien.  

 

4.1.4 Selektiv koding 

I denne fasen av analyseprosessen er målet å komme frem til og utforske én sentral 

kjernekategori; en kategori som er relatert til mange kategorier og deres egenskaper, 

som favner bredt og som fremkommer ofte i datamaterialet (Hartman 2001). 

Utforskning innebærer her å finne ut hvordan kjernekategorien varierer i forskjellige 

sammenhenger og under forskjellige forutsetninger, for så å forsøke å forklare disse 

variasjonene (Guvå & Hylander 2005).  

Den fokuserte fasen pågår til man har oppnådd total teoretisk metning, det vil si at 

man kommer til et punkt i kategoriutviklingen hvor ingen nye egenskaper, 

dimensjoner eller relasjoner viser seg i analyseringen (Hartman 2001; Strauss & 

Corbin 1998).  

Begrepet teoretisk metning er omdiskutert i forskermiljøene. Det stilles spørsmål ved 

om det er mulig å oppnå reell teoretisk metning. Strauss og Corbin (1998) påpeker at 

man, om man leter lenge nok, i virkeligheten alltid vil kunne gjøre nye funn i. Å nå 

teoretisk metning er derfor å forstå som at analysearbeidet ikke lenger frembringer 

funn som bidrar til at økt forståelse for fenomenet man undersøker (ibid). 

 

4.2 Vitenskapsteoretisk forankring 

Grounded Theory har sine vitenskapsteorietiske røtter i amerikansk pragmatisme og 

hører teoretisk sett hjemme i symbolsk interaksjonisme, tankeganger som preget 
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Chicago-skolen tidlig på 1900-tallet. Viktig her var å beskrive og forklare sosiale 

prosesser i organisasjoner og grupper gjennom å studere virkeligheten. Fokus var 

rettet mot studier av teorien og grupper i sitt eget miljø. Kjente forskere som tilhørte 

Chicago-skolen var blant andre Georg Herbert Mead, William Isaac Thomas og 

Herbert Blumer (Guvå & Hylander 2005). 

 

4.2.1 Kvalitativ tradisjon 

”Et overordnet mål for kvalitativ forskning er å utvikle forståelsen av 
fenomener knyttet til personer og situasjoner i deres sosiale virkelighet”  

(Dalen 2004:16) 

Den metodiske tilnærmingen i oppgaven er kvalitativ. Kvalitativ metode har 

subjektive meninger og intensjoner i fokus (Befring 2002). En fleksibel og åpen 

innfallsvinkel er sentralt. Metoden søker opplevelsesdimensjonen, ikke bare 

beskrivelse av informantenes situasjon (Løkken & Søbstad 1995). Økt innsikt i 

opplevelser og erfaringer er et mål.  

Det er mindre skarpe skiller mellom de ulike prosessene i et kvalitativt 

forskningsprosjekt. En kvalitativ tilnærming er i utpreget grad rettet mot en 

dybdeorientering, hvor avklaring av meningsforhold og utvikling av begreper og 

karakteriserende typologier står sentralt (Befring 2002). Kvalitativ analyse dreier seg 

ikke om kvantifisering av kvalitative data, men snarere om en tolkningsprosess med 

det mål for øye å oppdage relasjoner i rådata, og å organisere disse (Strauss & Corbin 

1998). 

Vi søker gjennom vårt prosjekt barnas subjektive perspektiver, opplevelser og 

formuleringer og bruker således datamaterialet som grunnlag for ny erkjennelse.  Vi 

er opptatte av barns opplevelsesverden. Med barnas egne historier, opplevelser, 

erfaringer, tanker og følelser i sentrum, velger vi derfor å arbeide kvalitativt. En 

kvantitativ tilnærming til kunnskap om barnas opplevelser ville ikke gitt oss det 

nyanserte bildet vi var ute etter. 
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4.2.2 Hermeneutikk og fenomenologi 

Hermeneutikk betyr ”læren om tolkning” og danner vitenskapsteoretisk grunnlag for 

kvalitativ forskning (Dalen 2004). 

Hermeneutisk teori beskrives av Hartman (2001) som en detaljert beskrivelse av en 

gruppe menneskers forståelsesverden. Han peker videre på at man derfor ikke ved en 

slik induktiv hermeneutisk undersøkelse kan benytte seg av en hypotese som skal 

testes, slik man kan ved en deduktiv tilnærming (ibid).  

Wormnæs (2005) skiller mellom hermeneutikk som virksomhet og hermeneutikk som 

fag. Som virksomhet dreier hermeneutikk seg om tolkning av meningsbærende 

materiale og begrunnelse av denne. Som fag omtaler han hermeneutikk som 

metodelære for denne virksomheten.  

Vårt arbeid for å forstå barnas historier, noe vi forstår som et ”meningsformidlende 

materiale”, representerer hermeneutisk virksomhet. Analyseprosessen, i takt med 

arbeid med tilknyttet teori, består i tolkning av datamaterialet vårt med det mål for 

øye å oppnå økt forståelse av barns opplevelser. Gadamer legger vekt på viktigheten 

av at tolkerens perspektiv og perspektivet i det som skal forstås ligger nært opp til 

hverandre for å oppnå en tolkning som er så nær ”virkeligheten” som mulig (Fuglseth 

2006). For oss blir det dermed sentralt å forsøke å komme nær barneperspektivet.  

Når det gjelder forståelse er samspillet mellom helhet og del sentralt innen 

hermeneutikken; å forstå helheten i lys av delene og omvent er nødvendig for å 

komme til en dypere forståelse av et fenomen (Dalen 2004).  

Fenomenologisk tradisjon vektlegger studier av menneskers levde erfaringer (Clarke 

2005). Fenomenologisk perspektiv setter med andre ord livsverden i fokus. 

Fenomenet vi studerer, er barns beskrivelser av egne opplevelser av virkeligheten. 

Opplevelser henger tett sammen med erfaringer og i beskrivelsene av dem kan man 

fortelle mye om egen livsverden.  
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4.2.3 Induktiv tilnærming 

Tilnærmingen til datamaterialet er induktiv; analytiske begreper og teorier har 

utspring i empirisk datamateriale og utvikles gjennom en kodingsprosess (Dalen 

2004).  Vi går åpent inn i datamaterialet på leting etter barnas opplevelser av egen 

virkelighet. Selv om vår tilnærming er induktiv er det her verdt å nevne at 

innsamlingen av datamaterialet gjort av Gamst og Langballe, har en overordnet 

deduktiv tilnærming da det gjelder en effektstudie. Studiet består imidlertid av tre 

studier: (1) Implementering og utprøving av en barneintervjumetode i 

barnevernfaglig praksis, (2) Utarbeidelse av manual og instruksjonsvideo og (3) Barn 

og selvrapportering av omsorgssvikt. Studium tre, hvor vi plasserer oss, er induktivt. 

Æren for utviklingen av induktiv tilnærming til forskning tillegges i følge Kvernbekk 

(2005) ofte Francis Bacon. Kvernbekk (ibid) omtaler enhver generalisering som en 

induktiv slutning og forklarer induktiv resonnering som generelle slutninger på 

bakgrunn av enkelttilfeller. Videre presenterer hun Humes kritikk av induktivistisk 

tankegang; vi kan egentlig aldri vite sikkert om våre slutninger er korrekte eller ikke. 

Det er alltid en mulighet for at våre konklusjoner er feil, samtidig som 

generaliseringene også kan ha gyldighet (ibid). Dette kommer vi tilbake til i 

validitetsdrøftingen.  

Den induktive tilnærmingen ble lenge brukt innen positivistisk vitenskap, men måtte 

vike for deduktiv tilnærming, hvor man motsatt av induktiv tilnærming tar 

utgangspunkt i det generelle for så å se på det partikulære (Hartman 2001; Kvernbekk 

2005). Induktiv metode benyttes imidlertid fortsatt i hermeneutiske studier (Hartman 

2001).  
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5. Hvordan gikk vi frem? 

I dette kapittelet vil vi beskrive analyseprosessen. Analyseprosessen har vi her delt 

inn i åpen koding, aksial koding og selektiv koding. I tillegg sier vi noe om hvordan 

vi har benyttet oss av teori i analyseprosessen. Først presenterer vi det endelige 

datautvalget. 

 

5.1 Endelig utvalg 

En teoretisk utvelging har til hensikt å legge til rette for så bred dekning av det valgte 

tema som mulig (Dalen 2004). Vi hadde ikke mulighet til å gjøre en teoretisk 

utvelging. Vi valgte derfor å gå åpent inn i datamaterialet. Ved første gjennomgang 

hadde vi et skjerpet blikk for barnets stemme i samtalen og vi stilte kun ett spørsmål 

til datamaterialet: hva forteller barna? Lydhørhet for hva informantene har å si om 

hva som er viktig eller problematisk for dem, kan gi en sterk pekepinn på hvor 

fokuset bør ligge i et forskningsprosjekt (Strauss & Corbin 1998). Med dette i minnet 

forsøkte vi å være vare for hva som fremstod som viktig for barna i vårt 

datamateriale. 

Før vi startet gjennomgang av datamaterialet, diskuterte vi våre forventninger til 

dette. Vi forventet at barnas historier ville berøre oss og at noe av samtalene ville bli 

følelsesmessig tyngre å lese enn andre, avhengig av barnas fortellinger. En annen 

forventning var å finne fri fortelling i mange av samtalene, samtidig som vi var 

spente på i hvor stor grad barna fikk mulighet til å fortelle fritt. Et håp var å finne 

begynnende likheter/mønstre i barnas fortellinger.  

Etter første gjennomlesning var inntrykkene mange. Vi så vage likheter og mønstre 

som gikk på tematikk omkring venner, samvær og familie. Å ta for seg hele 

datamaterialet ville blitt for omfattende for oss, og det ble nødvendig å gjøre et utvalg 

i det datamaterialet vi i utgangspunktet hadde til rådighet. For å kunne gjøre dette 

trengte vi en avgrensning.  
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Gjennom å lete etter dominerende fellestrekk i spørsmålene vi stilte til datamaterialet, 

ønsket vi å komme frem til kriterier for utvalg av samtaler. Spørsmålene vi hittil 

hadde stilt, var blant annet: Hva har barna å fortelle, hva formidler de?  Hvordan 

opplever barna barnevernsamtalene? Hva sier barna om psykososiale vansker? Hva 

forteller barna om hvordan de takler en hverdag som kan oppleves som vanskelig? 

Det ble tydelig for oss at vi allerede hadde begynt å lete etter barnas stemme og 

historier, og vi kom frem til at det vi mer presist så etter omhandlet barnas egne 

fortellinger. Med et mål om å oppnå forståelse for det barna forteller, la vi derfor 

disse to kriteriene til grunn for utvalget: (1) samtale om barnets opplevelser og (2) fri 

fortelling.  

Kriterium 2, fri fortelling, er lagt til grunn for å sikre et utvalg samtaler hvor barnet 

får spillerom nok til å fortelle fritt om sine opplevelser av egen livsverden. Gamst og 

Langballe (2004) opererer med disse kriteriene for fri fortelling: 

• Barnet beskriver i en fortellende form. 

• Barnet forklarer seg spontant med egne ord. 

• Barnet gjenkaller og relaterer med flere ytringer etter hverandre. 

Disse kriteriene har overføringsverdi til vårt arbeid. Poenget er at barnet i en fri 

fortelling benytter eget ”språk” og at barnets fortelling ekspanderer.  

Etter at utvalget var gjort, endte vi opp med et datamateriale bestående av 14 

transkriberte samtaler mellom barn og barnevernarbeidere. Barnas alder varierer fra 9 

til 14 år. Like mange gutter som jenter er representert i materialet. Samtalenes 

varighet ligger på mellom en halv og en og en halv time.  
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5.2 Åpen koding 

Den åpne fasen startet i virkeligheten før utvalget var gjort. I denne tidlige delen av 

den åpne kodingen, fant vi det hensiktsmessig å benytte oss av analyseverktøyet 

NUDIST. Bruken av dette programmet gjorde den store datamengden lettere å 

håndtere, ved at vi enkelt kunne få oversikt over hva som var store og små fellestrekk 

ved barnas opplevelser av sin virkelighet. 

Videre kodingsarbeid ble hovedsakelig gjort ved hjelp av penn og papir. I tillegg 

laget vi enkle kodingsskjemaer med kolonner for samtalenummer, dato, dialogutsnitt 

og memo. 

Åpen koding omfatter trinnene konseptualisering og kategorisering. 

 

5.2.1 Konseptualisering  

Informantene uttrykte seg med ord vi ikke kunne unngå å la oss berøre av. Mange 

fortalte om og svarte på spørsmål om sensitive temaer med en styrke som fascinerte 

oss. Vi noterte ned alt vi merket oss i forhold til barns formidling av egen virkelighet 

og diskuterte dette. Temaene sprikte i mange retninger, og noe måtte utelukkes.  

Ved å rette blikket mot barnas narrativer hadde vi utelukket alt som har med 

samtalemetodikk og den voksnes rolle i samtalen å gjøre. Det overordnede målet var 

å få tak i barnas egne opplevelser; hvordan var det for barna å leve i den virkeligheten 

de gjorde? På bakgrunn av dette kom vi frem til seks kategorier som sier noe om hva 

barna var opptatt av: 

1. Barns lojalitet og forsvar av biologiske foreldre.  

• Hva gjør barna for å forsvare sine foreldre? 

• Hvordan uttrykker barna sin lojalitet overfor foreldrene? 
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2. Barn og ansvar. 

• Hvordan opplever barna å ta et ansvar de fleste barn ikke trenger å ta? 

3. Barn og følelser. 

• Hvordan beskriver barna sine følelser? 

• Hvilke ord og uttrykk benytter barna? 

4. Barns forventninger til fremtiden. 

• Hvordan tenker barna at deres fremtid blir? 

• Hva håper de på, forventer, drømmer om og tenker på? 

5. Barn og informasjon.  

• I hvilken grad er barna informerte om forhold som påvirker deres 

hverdag? 

• Hvordan opplever barna å motta informasjon som påvirker deres 

livssituasjon? 

• Hva tenker barna er for mye/for lite informasjon om eget liv? 

6. Resiliens.  

• Hvilke mestringsstrategier benytter barna? 

• Hvordan takler barna å forholde seg til det vanskelige samtidig som de 

mestrer hverdagen? 

 

5.2.2 Kategorisering  

Neste runde innbar koding av tekst ved hjelp av konseptene vi hadde kommet frem 

til. Vi ønsket å bearbeide og omstrukturere konseptene slik at de ble tydeligere og 

mer oversiktelige, og dermed også lettere å arbeide videre med. Vi stilte disse 
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spørsmålene: Hvordan grupperer konseptene seg? Finner vi relasjoner og likheter 

mellom noen av dem?  

Det viste seg at noen av konseptene grupperte seg, mens andre inneholdt flere 

elementer enn vi hadde fått øye på i første omgang. Under presenterer vi de åpne 

kategoriene vi kom frem til, samt hvilke konsepter kategoriene har sin rot i. 

 

Skjematisk fremstilling 
Oversikt over de åpne kategoriene. 

Underkategori Konsepter 

Å bli sviktet Denne kategorien har elementer fra konseptene som har med foreldre og 

forventninger å gjøre 

Å påta seg ansvar Barn og ansvar 

Barns lojalitet og forsvar av biologiske foreldre 

Å ikke vite Barn og informasjon 

Å ønske seg trygghet  Barns forventninger til fremtiden 

 

Å støtte seg selv Resiliens 

Å sette ord på 

følelsene 

Barn og følelser 

Å fortelle i bilder Barn og følelser 

Å skissere en 

opplevelse 

Barn og følelser 
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5.3 Aksial koding 

Neste trinn var å lete etter relasjoner mellom de åpne kategoriene. Vi fant at disse 

kunne organiseres i to grupper: hva og hvordan. Hva-grupperingen omfattet 

konseptene som dreide seg om hvilke temaer barnas opplevelsesbeskrivelser 

omfattet: å bli sviktet, å påta seg ansvar, å ikke vite, å ønske seg trygghet og å støtte 

seg selv. Den andre grupperingen av kategorier dreide seg om hvordan barna 

forteller; ved å sette ord på følelsene, ved å fortelle i bilder og ved å skissere 

opplevelser gjennom handlingsbeskrivelser. De to grupperingene utgjorde slik 

overordnede kategorier, mens de åpne kategoriene ble lagt til grunn for 

underkategorier. 

På denne bakgrunnen ledet aksial koding frem til to kjernekategorier med 

underkategorier. Under presenteres og utdypes disse, organisert i to hoveddeler.  

 

5.3.1 Hva forteller barna? 

Hva forteller barna? Noen temaer gikk stadig igjen i barnas fortellinger. Denne 

kategorien har med sine underkategorier til formål å dekke tematikken som utpekte 

seg i barnas fortellinger. Underkategoriene er (i) å bli sviktet, (ii) å påta seg ansvar, 

(iii) å ikke vite, (vi) å ønske seg trygghet og (v) å støtte seg selv, og springer ut fra 

forrige trinn i analyseprosessen; konseptualisering. Under følger en utdyping av hva 

som ligger i hver av underkategoriene.  

 

Å bli sviktet 

… Også lover han masse ting, og så holder han det ikke. 

 

At bursdagen blir glemt eller at pappa ikke kommer på samvær kan gi opplevelse av å 

bli sviktet eller avvist. Løfter kan bli brutt og av og til svarer ikke virkeligheten til 

forhåpningene. Hva forteller barna om det å bli sviktet? 
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Å påta seg ansvar 
Jeg bruker å ringe hun sånn om kvelden. Spørre om hun har det bra da. 

 

Noen barn tar over ansvaret der foreldrene svikter. Dette kan også innebære ansvar 

for yngre søsken. Barna er lojale mot sine foreldre og kan gå langt for å forsvare dem. 

Barna i vårt datamateriale har foreldre som av ulike årsak oppfører seg slik at en del 

av barna reagerer med å ta ansvar for dem og forsvare dem. Rollene ”barn” og 

”forelder” slik vi gjerne tenker på dem, blir snudd på hodet. Hva forteller barna om å 

påta seg ansvar? 

 

Å ikke vite 
Fordi jeg er litt glad at jeg fikk vite det.  Og jeg er litt lei meg… når jeg… når 

jeg ikke fikk vite det første gang.  

I denne kategorien ligger barnas opplevelser av å være/ikke være informert i saker 

som påvirker deres liv. I datamaterialet merket vi oss at det var stor variasjon i hvor 

mye informasjon barna hadde om for eksempel egen situasjon, foreldres situasjon 

eller om barnevernet. Hvor mye informasjon får barn i barnevernet? Hvor mye ønsker 

de selv å vite? Er det noe som heter ”for mye” eller ”for lite”?   

 

Å ønske seg trygghet  
Så da føles det litt tryggere. 

Barna har tanker om hvordan de har hatt det før, hvordan de har det nå og hvordan de 

kommer til å få det i fremtiden. De tror, håper, drømmer og forventer. Vi har sett at et 

fellestrekk er at barna ytrer ønske om og har behov for å føle seg trygge. Hva forteller 

barna om å ønske seg trygghet? 
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Å støtte seg selv 
Jeg trøsta meg sjøl. 

Her retter vi oppmerksomheten mot barnas styrke og resiliens. Hvordan kommer 

denne til uttrykk? Hva gjør barna for å takle en virkelighet som kan oppleves som 

vanskelig? Hva forteller barna om å støtte seg selv.  

 

5.3.2 Hvordan forteller barna? 

Hvordan forteller barna om omsorgssvikt? Denne kategorien har rot i konseptet barn 

og følelser. Vi la tidlig merke til hvordan barna benyttet seg av metaforer for å 

beskrive følelser og opplevelser. Derfra gikk vi videre og fant disse tre 

underkategoriene som utgangspunk for forståelse av hvordan barna forteller om 

omsorgssvikt: (i) å sette ord på følelsene, (ii) å fortelle i bilder og (iii) å skissere en 

opplevelse. 

 

Å sette ord på følelsene 
Da er det greit og alt er perfekt. 

Med følelsesord mener vi bruk av typiske ord som beskriver en følelse; lei meg, 

vondt, bra, glad, kjipt. Denne kategorien utelukker bruk av sammenligninger og 

metaforer som uttrykk for følelser. Hvordan benytter barna følelsesord? Hvilke ord 

velger de? 

 

Å fortelle i bilder 
Det er som å ha en stein i magen eller ett eller annet sånt. 

Dette dreier seg om opplevelsesbeskrivelser hvor barna tar metaforer i bruk. Vi ser at 

barnas bruk av metaforer gjør fortellingene deres tydeligere. Hvordan beskytter barna 

seg av metaforer? 
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Å skissere en opplevelse 
Han pleide ikke å kose meg så mye, jeg koste han en gang og da gikk han. 

 

Denne kategorien opprette vi da vi så at en del av barnas handlingsbeskrivelser 

formidles på en slik måte at vi skimter konturene av opplevelsen barnet har av 

situasjonen. Barnet beskriver altså ikke eksplisitt hvordan noe er følt eller opplevd, 

men beskriver handling på en måte som likevel kan si oss noe om dette.   

 

Skjematisk fremstilling 
Oversikt over de aksiale kategoriene. 

Hva forteller barna? Hvordan forteller barna? 

Å bli sviktet  

Å ønske seg trygghet 

Å ikke vite 

Å påta seg ansvar 

Å støtte seg selv  

Å sette ord på følelsene 

Å fortelle i bilder 

Å skissere en 

opplevelse 

 

5.4 Selektiv koding 

Målet for denne fasen er å identifisere det vi oppfatter som en uttømmende 

kjernekategori. Vi stilte oss spørsmålet hva er det barna egentlig forteller om? Vi kom 

frem til at temaene barna er opptatt av, dreier seg om aspekter ved omsorgssvikt. 

Barns fortellinger om omsorgssvikt blir dermed den uttømmende kjernekategorien, 
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belyst gjennom kategoriene Hva forteller barn? og Hvordan forteller barn? med sine 

underkategorier.  

 

5.5 Skjematisk fremstilling av analyseprosessen 

På neste side følger analyseprosessen oppsummert i tabell.  
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6. Hva fant vi? 

Vi lar utsnitt av samtalene i datamaterialet tjene som klargjørende eksempler, 

samtidig som de skaper nærhet til datamaterialet. Fremstillingen er ment å være så 

oversiktelig som mulig. Vi har derfor valgt å organisere funnene med utgangspunkt i 

våre to kjernekategorier. Under hvert punkt sier vi noe om hvilke tendenser og 

fenomener vi så innen hver kjernekategori. Disse utgjør underkategorier. Til sammen 

danner resultatene et bilde av hvordan barna i vårt datamateriale formidler opplever 

av omsorgssvikt. 

 

6.1.1 Hva forteller barna om omsorgssvikt? 

 

Å bli sviktet  
 

Gutt (10) 

Nei, jeg vet ikke om han klarer det... 

V: Akkurat... Tror du vi kan greie å rette noe på det eller? 

B: Nei, jeg vet ikke om han klarer det... Jeg vet ikke akkurat om han har tenkt på det. 

V: … Kanskje jeg skulle snakket med pappa litt? 

B: Ja. 

… 

V:Hvordan kan du… hvordan kunne du…hvis du fikk bestemme hvordan det samværet skulle være, 
hvordan hadde du ønsket det skulle ha vært da? 

B: Da ville jeg bestemt at jeg fikk koser, at jeg fikk prate med han og være med på ting med han. 

… 

V: Hva håpet du at dere kunne snakke om da? 
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B:For da spurte jeg om vi kunne snakke om venner og sånn, og om hvordan jeg hadde hatt det på 
dagen… Det hadde jeg ønsket at han spurte om. 

 

I dialogen over kommer det frem at barnet ikke har særlig håp om at samværene skal 

bli slik som barnet selv ønsker. Han er usikker på om pappa klarer det. Her ser vi 

tydelig et rollebytte. Sønnen har blitt den ansvarlige og ”voksne” i forholdet. All 

tidligere erfaring tilsier at gutten aldri kan vite om pappa kommer til avtalt samvær. 

Gutten uttrykker et mulig forsvar av faren, en oppfatning av at det er forhold utenfor 

pappas kontroll som styrer atferden hans. Pappa får rett og slett ikke til å komme 

sønnen i møte slik han ønsker. På den annen side er han usikker på om pappaen 

overhodet har tenkt tanken på å holde samværsavtalen. Det ligger en usikkerhet i 

svaret, han forsøker å la tvilen komme pappa til gode, samtidig som han ikke er helt 

sikker på om pappa har reflektert over hvordan hans oppførsel kan være sårende.  

Ved å rasjonalisere gjennom å lete etter mulige årsaker til sviket, beskytter gutten seg 

mot en virkelighet som kan være for smertefull å forholde seg til (Høie & Sjøberg 

2007).  

Lengsel og savn er følelser som kan være overveldende for et barn. Barnet kan 

fortrenge, undertrykke og benekte følelsene for å beskytte seg selv. Slik kan barnet 

skape en avstand til følelsene, samtidig som de forholder seg til handlingsforløpet 

(Fossen 2004). Sagt på en annen måte forholder barnet seg til midtre 

kommunikasjonslag, mens indre kommunikasjonslag ikke vies oppmerksomhet 

(Gamst & Langballe 2004).  

Hvilke konsekvenser har det for barnet å bli sviktet av pappa? Fossen (2004) peker på 

en tendens til at barn som blir sviktet kan få vansker med tillitt og tilknytning i nye 

relasjoner senere i livet. Derfor er det viktig å ta barns uttrykk for lengsel og savn på 

alvor. 

Forhåpninger er knyttet til lengsel (Fossen 2004). Gutten ytrer tydelige ønsker pappa. 

Å savne kan gjøre at kontakten han har til faren sin opprettholdes gjennom et håp 

gutten har om at de engang skal kunne få et nært forhold (ibid). 
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Alle mennesker søker å opprettholde psykisk likevekt. Dersom vi opplever å komme 

til kort eller vi har ønsker, fantasier og behov som ikke kommer til uttrykk i sin rette 

form, kan vi knytte oss til andre mennesker som kan kommunisere intensjonen for 

oss. Dette mennesket blir da tildelt et ansvar for å handle på våre vegne. Dermed kan 

barn av foreldre som ikke mestrer foreldrerollen selv ta over mye av foreldreansvaret 

(Killén 1996).  Gutten i vårt eksempel gjør dette gjennom å forsvare faren og å 

bekymre seg over samværene og relasjonen mellom far og sønn.        

Barnas lojalitet til sine biologiske foreldre, samtidig som forventningene til kontakten 

med foreldrene var realtistisk og avdempet, var tydelig i flere av samtalene.  

 

Å påta seg ansvar 
 

Jente (14): 

Også har jeg sagt til han at hvis du rører henne en gang til så sier jeg det til politiet 

B: Også, han har gjort mamma ganske mye vondt da. 

V: Har han det? 

B: Ja. Han har slått henne og sånn. 

V: M-m. 

B: Også neste dag så husker han ingenting. 

V: M-m 

B: Også har jeg sagt til han at hvis du rører henne en gang til så sier jeg det til politiet. 

V: Ja. 

B: Og de har jeg på min side fordi jeg er barn. 

 

… 
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V: M-m… Hvordan er det for deg å overnatte hos (jentenavn) når mamma bor sammen med ham? 

B: Jeg bruker å ringe hun sånn om kvelden. 

V: Okei. 

B: Spørre om hun har det bra da. 

V: Ja. 

B: Da sier hun ja, så da føler jeg at det er litt tryggere. 

 

Jenta vil beskytte moren sin. Hun setter seg selv i fare for å ta ansvar for at moren er 

trygg. Hun er trygg på at politiet er på hennes side og tør å møte mannen som slår 

moren hennes og å true han med å gå til politiet.  

Her ser vi mer av omsorgen jenta har for moren sin; hun ringer for å forsikre seg om 

at moren har det bra. Å få dette bekreftet gir henne en følelse av trygghet. Dette sier 

noe om utryggheten jenta lever med. Samtidig sier det at det er hun som ringer 

moren, og ikke omvendt, noe ansvaret hun tar og om rollene som er byttet om i 

forholdet mellom henne og moren. Jenta på 14 år blir den ansvarlige.  

Spørsmålet fra barnevernarbeideren lyder ”hvordan er det for deg…”. Jenta svarer 

ikke på dette. Hun sier ikke hvordan det er for henne. Hun setter til side sine egne 

følelser og opplevelser og forteller hva hun gjør for å passe på mamma. Hvorfor 

svarer hun slik? En tolkning kan være at hun er vant til å måtte sette egne behov, 

tenker og følelser til side. Å ivareta seg selv, blir for denne jenta satt i skyggen av 

ivaretakelsen av og ansvaret hun tar for moren.  

Der omsorgspersonene av ulike grunner svikter, trår barna til. Det skjer et rollebytte. 

Haaland (2007) påpeker at barn er omsorgsgivere når de opplever at foreldrene 

trenger det. Når voksne selv har det vanskelig, makter de ikke alltid å skille mellom 

barnas behov og egne behov. Barn som opplever dette, kan strekke seg langt for å 

oppfylle den voksnes behov. Som følge av dette kan barnas behov bli skadelidende 

(ibid).   
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Å ikke vite 
Gutt (10): 

Det var helt greit, fordi jeg visste jo at mamma hadde problemer, så… 

V: Ja. Mm. Fremmed dame som skulle komme og snakke med deg. Mm. Ja. Okei. Hvordan opplevde 
du det når ikke søs… dine søsken skulle snakke med den damen, da?  Hvordan var det for det?  Det 
var bare deg. 

B: Det var helt greit, fordi jeg visste jo at mamma hadde problemer, så… 

 

Gutt (13): 

… Det går helt fint, for jeg vet jeg ikke kan tro på det 

V: Ja, så er det sånn at mamma (navn) sier til deg at du skal flytte hjem igjen. 

B: M-m. 

V: Og da lurer jeg litt på hvordan det er for deg. 

B: … Det går helt fint, for jeg vet jeg ikke kan tro på det. 

V: Du vet du ikke kan tro på det. 

B: Nei. 

V: M-m… Hva tror du det er som gjør at mamma (navn) sier det da? 

B: Det er fordi hun har lyst til det. 

V: Det er fordi hun har lyst til det ja. Ja det er det nok… Hvordan er det for deg når hun sier det? 

B: Jeg synes det går helt bra. 

V: Du synes det går helt bra. 

B: Så lenge jeg vet at jeg ikke skal stole på… at jeg ikke skal tro på det. Og da bryr jeg meg ikke om 
jeg skal… og da bryr det meg ikke. 
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Gutt (10): 

Jeg skjønte ikke akkurat hva som skjedde… 

V: … Fortell litt mer, så godt du kan, om den dagen. 

B: Det er veldig fælt å tenke på det. For jeg hadde kommet til et sted… der hvor jeg hadde kommet 
så var det rart å tenke på at jeg hadde kommet til et sted der jeg ikke kjente en eneste en. Ikke en 
levende sjel. 

V: Ikke en levende sjel ja, det kan jeg skjønne. 

B: Bare meg selv. 

V: … Kan du huske hvordan du hadde det inne i deg da? 

B: Jeg følte at… Jeg skjønte ikke akkurat hva som skjedde… Hvor var jeg nå… Hvor, hvor. 

V: Nei, det skjønner jeg jo. 

B: … Så det var ikke akkurat så veldig morsomt å tenke på… men, men. 

 

Her presenterer vi tre utsnitt hvor felles tema er informasjon. Vi mener eksemplene 

illustrerer og tydeliggjør en sammenheng mellom informasjon og graden av trygghet 

barna opplever i ulike situasjoner. I de to første eksemplene understreker begge barna 

at oversikten og informasjonen de hadde i situasjonen bidro til ekstra trygghet og 

forutsigbarhet. I det siste eksemplet derimot, opplever informanten å komme til et 

fremmed sted uten å kjenne noen. Hendelsen gir ikke barnet sammenheng og 

informanten vet verken hvor han er, hvem han er sammen med eller hvorfor han har 

kommet dit. Situasjonen fremstår som fullstendig uoversiktlig.  

I vårt datamateriale fant vi at noen av barna har fått informasjon og oversikt over sin 

egen situasjon, mens andre uttrykker et tydelig ønske om å få mer informasjon. Ingen 

av barna uttrykker at de har fått informasjon de heller ville ha vært foruten.  

Hvorfor er det viktig for barna å være informert om egen situasjon? Et barn som er 

godt forberedt og har oversikt, kan mestre en situasjon bedre enn et uforberedt og 

uvitende barn. Tidligere eksisterte en allmenn oppfatning om at barn i liten grad ble 

påvirket av stressende og potensielt traumatiserende hendelser dersom voksne unnlot 
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å snakke om hendelsene. Konsekvensen av dette resonnementet blir at barnet stenges 

ute heller enn å opplyses. Barn har lov til å glemme og selv velge hvor mye de vil 

fortelle. Likevel kan skjerming av barn fra livets realiteter gjøre mer skade enn det er 

til hjelp for barnet (Dyregrov 2000). En viktig del av barnevernarbeidet innebærer å 

beskytte barnet mot videre omsorgssvikt/overgrep (Øvreeide 1995). Dette fordrer mot 

hos barnevernarbeiderne til å snakke med barna, til å forberede dem og til å stille 

viktig nøkkelspørsmål.  

I følge Tjelflaat og Ulset (2007) hevder Hammer at mening og forståelighet er 

nøkkelord når det gjelder hva som skaper trygghet. Å ha oversikt over egen situasjon 

kan bidra til opplevelse av mening og sammenheng i egen hverdag. Slik ser vi en 

sammenheng mellom oversikt og trygghet; å vite hva som venter en, hvorfor ting er 

som de er og hva man har å forholde seg til kan gi en følelse av trygghet. Det er 

viktig at voksne i møte med barn som har vært utsatt for potensielt stressende og 

traumatiske hendelser sikrer at barnet har fått en helhetlig og riktig oppfattelse av 

omstendighetene. Barna trenger trygge rammer og forutsigbarhet. Tilpasset 

informasjon hjelper barnet til å se en helhet og å oppklare og motvirke eventuelle 

misforståelser. Rutiner og struktur bringer sammenheng i barnets liv. En kaotisk 

opplevelse eller tilværelse kan modereres ved at barnet opplever en viss grad av 

stabilitet (Dyregrov 2000).  

I de to første eksemplene uttrykker begge barna en viss oversikt over situasjonen ved 

at de var informerte om mødrenes problemer. I det første eksemplet forteller gutten at 

det var greit å snakke med en fremmed dame, fordi han var informert om hensikten 

med samtalen. Han visste hvorfor de to skulle snakke sammen, og om hva. I det neste 

eksemplet forteller informanten at det går greit å høre på mammas ønsker om at de 

skal bo sammen, fordi barnet av erfaring har lært seg å dempe forventingene. Barnets 

erfaring tilsier at han ikke kan tro på mamma. Her tjener informasjonen barnet har om 

moren til fordel for barnet. Dersom barn er nødt til å basere sin 

virkelighetsoppfatning på egne tolkninger og antakelser, kan det lett føre til at 

uhensiktmessige fantasier får feste hos barnet. Samtidig er det her en balansegang 
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mellom å informere barna for slik å hjelpe de med å takle vanskelige forhold, og å 

påtvinge barna unødige bekymringer og tankerekker (ibid).  

 

Å ønske seg trygghet 
 

Jente (9): 

… og der skal være helt til jeg dør 

B: M-m, for hos (navn på biologisk mor) når jeg var liten og ikke klarte å pusse tennene mine og 
sånn. Da sendte de bort… da jeg var heldig så var jeg der to… mange… to år. Og så ble jeg sendt til 
(kvinnenavn) og (mannsnavn) og der skal være helt til jeg dør. 

V: Ja, helt til du blir stor jente. 

B: M-m. 

V: Hva tenker du om det da? 

B: Det vet jeg ikke noe om. 

 

Jente (12): 

Så jeg har ikke lyst! 

B: Ja. At hvis han liksom skal, eh, han sier at han skal ta meg med til (land), det sier han. 

V: Åh? 

B: Og det har jeg særlig ikke lyst på fordi det er veldig mange som, når man er sånn tolv - tretten år, 
så blir man liksom gift. 

V: M-m. 

B: Og det er særlig ikke noe kult, (uklart) jeg vil ikke. 

V: Nei. 

B: Men sånn er det 

V: Ja. 

B: Det er mennene som bestemmer. 

V: M-m. 
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B: Så jeg har ikke lyst! 

 

Jente (12): 

Så jeg håper ting blir bedre når vi har flytta 

B: Så jeg håper ting blir bedre når vi har flytta. 

V: Ja… Hva ønsker du skal skje da? Hva er ditt høyeste ønske? 

B: At mamma ikke skal få seg ny type.  

V: M-m. 

B: Og at (mannsnavn) ikke kommer inn i livet vårt igjen. 

 

Barna i disse utsnittene formidler tanker omkring fremtiden og tidsperspektiv.  Vi ser 

mye håp hos barna i vårt datamateriale. Barna har håp og drømmer for fremtiden. Vi 

ser også at håp ofte henger sammen med konkrete tanker barna har om hva som kan 

gjøre at de får det bedre. I det ene tilfellet er det et helt konkret ønske at mamma ikke 

skal treffe en ny mann. Denne informanten har dårlige erfaringer med morens 

tidligere kjærester, og hun vurderer det som helt avgjørende med tanke på en fin 

fremtid for henne og moren at det forblir de to. Her kan det ligge både følelser av svik 

og sjalusi. Muligens ønsker hun å ha moren sin for seg selv. De kan klare seg på 

egenhånd. En annen tolkning er at tidligere erfaringer med morens kjærester har før 

til at informanten har mistet tilliten til voksne menn generelt.  Barnet i det første 

usnittet søker helt tydelig forutsigbarhet og trygge rammer i hverdagen. Å vite at hun 

skal bo hos mamma og pappa til hun blir voksen. Det kan likevel synes som om tar 

forbehold om at barnevernet endrer på situasjonen. Dette har hun sannsynligvis 

opplevd flere ganger før, og klok av skade justerer hun forventningene. Denne jenta 

har erfart at livet ikke bare består av stunder hvor man har det bra, men hun er 

fornøyd om hun opplever å ha det bra mesteparten av tiden. Informanten på 12 år 

lever i konstant frykt for å bli tatt med til et annet land og giftet bort.  

Hva er med på å skape trygghet for barn? Hammer bruker begrepene ”meningsfull” 

og ”forståelig” for å illustrere begrepet trygghet (Tjelflaat og Ulset 2007). Rutiner og 
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regler må fremstå som meningsfulle og hendelsesforløpet være kjent. Barnet må 

oppleve en viss kontinuitet og forutsigbarhet (ibid). 

 

Det gjorde et sterkt inntrykk på oss å lese hvilke tøffe livsrealiteter en del av barna i 

datamaterialet hadde å forholde seg til. Hverdagslige utfordringer som skole og jobb 

fremstår som trivielle sammenliknet med tankemateriale av denne typen. Hva gjør det 

med en 12 år gammel jente å leve med en konstant frykt for å bli tatt med til et 

fremmed land og muligens giftes bort? Hvordan kan man fungere på skolen og i 

hverdagslivet med slike tanker? Dette er virkeligheten for en del barn. Den bekrefter 

verken forestillingen om en lykkelig og problemfri oppvekst eller ideen om at vi 

voksne kan klare å skåne barn og unge for påkjenninger av dette omfanget. Slik 

informasjon stiller høye krav til mottakeren. Dersom vi ønsker å nærme oss 

barneperspektivet, må vi våge å skrape under overflaten og anerkjenne barn som 

spesialister på nettopp det å erfare som barn (Løkken og Søbstad 1995). 

Barnesamtalen tydeliggjør nettopp dette perspektivet (Claussen et. al 2001).    

 

Å støtte seg selv 
Ved hjelp av underkategorier presenterer og drøfter vi her hvilke resiliensprosesser vi 

så hos barnas i vårt datamateriale.  

Holdepunkt 

Jente (9): 

… jeg fikk brødskive med banan på  

V: Jeg lurer på om du kan fortelle litt hvordan du hadde det før du flyttet fra (mannsnavn og 
kvinnenavn, de biologiske foreldrene)?             

B: Veldig vanskelig, siden jeg ikke kjente barnevernet den tiden. Så jeg husker da jeg ble tatt fra 
foreldrene mine… i fra…                

V: Du husker da du ble tatt i fra mamma?             

B: M-m.                 
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V: Ja                 

B: Da var jeg sulten… så var jeg tatt i fra… da fikk jeg noe å spise.          

V: Da fikk du noe å spise.               

B: Ja, jeg fikk brødskive med banan på.             

V: Gjorde du det. Hvor var det, husker du det?             

B: Jeg husker ikke hvor. 

 

Gutt (10): 

… det var ingen som eksisterte for meg 

V: Den første som du husker du ble kjent med… 

B: … Det tror jeg nok var (manns-/guttenavn). 

V: Det var (manns-/guttenavn) det ja… Du sa at det var fælt den dagen… Hvordan fælt var det? 

B: … Det at jeg ikke kjente noen og hadde ingen venner jeg kunne leke med og… det var ingen som 
eksisterte for meg. 

V: Ingen som eksisterte for deg. 

B: … Det var… det var veldig morsom når jeg først kjente alle på (sted). Da var det veldig morsomt. 

V: Da var det veldig morsomt ja… Fortell litt om det da! 

B: Da kjente jeg nesten alle, så da hadde jeg noen å leke med og. 

 

Med holdepunkt mener vi noe barna kan oppleve som håndfast i en tilværelse som 

ellers kan oppleves som vanskelig og kaotisk. Det kan være noe ”nøytralt” som er 

enklere å forholde seg til enn vanskelige eller vonde tanker og følelser. Et holdepunkt 

representerer et ankerfeste som oppleves som trygt, kjent og/eller håndgripelig, og 

kan representeres av for eksempel en trygg person, materielle goder eller en kjent 

aktivitet.  

 I datamaterialet så vi at flere av barna var opptatte av at de hadde det de ønsket seg i 

fosterhjemmet; tv, en katt, leker, stort rom, snille foreldre. Elementer som kan sies er 

med på å holde virkeligheten sammen og å gjøre den enklere å mestre. I det første 

eksemplet forteller en jente om hva som skjedde da hun flyttet fra sine biologiske 
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foreldre. Jentas hovedfokus ligger i det midtre laget, på handlingsplanet. Hun husker 

at hun var sulten og at pålegget på brødskiven var banan.  Utsnitt nr 2 sier noe om 

betydningen av å ha et trygt holdepunkt, et ankerfeste i livet. Barnet uttrykker både 

hvor vondt det kan være ikke å kjenne noen og ha noen å leke med, og at det er godt å 

kjenne mange og å ha noen å leke med. Holdepunktet for barnet representeres her av 

kjennskap til menneskene rundt og det å ha lekekamerater.  

I Maslows behovspyramide er sult et av de grunnleggende behovene hos menneskene 

som må dekkes først. Deretter følger behovet for trygghet, kjærlighet og tilknytning, 

respekt og selvaktualisering (Evenshaug & Hallen 2001).  

Vi tolker jentas minner om brød med pålegg som konkretisering av et omsorgsbehov 

som blir ivaretatt. Brødskiven fremstår for oss som et symbol på at hun gikk fra å ha 

det veldig vondt til litt bedre. I alle fall ett av behovene var dekket, hun var blitt sett 

og ble vist omsorg i praksis, og til rett tid. De voksne har i dette tilfellet dekket jentas 

grunnleggende sultbehov, samtidig som de legger forholdene til rette for at andre 

behov kan komme i fokus, som behovet for trygghet. Raundalen (2006) peker på at 

resiliens ikke må tas til inntekt for at barn ikke er sårbare i utsatte situasjoner. Han 

maner videre til forsiktighet ved bruk av begreper som ”mestring” knyttet til barn i 

krise. Dette barnet opplevde en krise. Hun ble tatt vekk fra sin egen mamma og 

fraktet til et nytt og ukjent sted. Likevel har hun sterke minner om sultfølelsen hun 

hadde midt i den dramatiske situasjonen. Forskning viser at det barn best husker er 

konkrete handlinger (Christianson 1996). Likeledes minnes barn følelsesmessige 

hendelser bedre enn nøytrale hendelser. Studier av sammenhengen mellom stress og 

minne utført på barn peker mot at barn som utsettes for mye stress husker flere 

sentrale detaljer enn barn som ikke utsettes for stress. De har altså en rikere 

detaljinformasjon (ibid). Det kan i dette tilfellet synes som om barnets detaljerte 

beskrivelse av måltidet på barneverninstitusjonen er jentas måte å skape en viss orden 

i kaoset hun opplever. Det er hennes mestringsstrategi i situasjonen. Men selv om hun 

behersket utfordringen på en tilsynelatende dempet måte var dette likevel et barn i 

dyp krise som trengte all tilgjengelig oppfølging og støtte.  
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Frisone  

 

Jente (13): 

Da fikk jo jeg hele øverste etasjen, så jeg satt mest der jeg 

V: M-m… Men hvordan er det for deg å bo alene sammen med mamma når mamma drikker litt?      

B: … Det husker jeg faktisk ikke.              

V: Nei.                  

B: Da vi bodde i hus før.                

V: I (sted)?                 

B: M-m. Da fikk jo jeg hele øverste etasjen, så jeg satt mest der jeg.          

V: Ja.                  

B: Mamma satt nede i stua.  

       

Jente (12) 

Jeg går i stua jeg 

B: Sånn at da, hvis hun ikke får en kos da, da blir hun liksom sur.           

V: Ja.                  

B: Også ja…                  

V: Hvordan er det for deg da, når hun blir sur? Hvis hun ikke får en kos av deg hva gjør du da?       

B: Jeg går i stua jeg.                

V: M-m.                 

B: Så kommer hun etter da. Hun kan bli litt masete.            

V: Ja. Kan bli litt masete hvis hun har drukket litt.            

B: Ja. Begynner å mase litt. Da sier jeg bare fra, ellers så gidder jeg ikke si noen ting.        

V: M-m.                 
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B: Da skjønner hun det, så går hun på kjøkkenet.            

V: Okei. 

 

Jente (13) 

Jeg er egentlig ikke så mye hjemme jeg da... 

V: M-m… Hvordan er det for deg da, når mamma blir fortvilet?  

 B: Jeg er egentlig ikke så mye hjemme jeg da... 

V: Nei. 

B: Hun bruker egentlig ikke drikke sånn rett foran meg. 

V: Mamma gjør ikke det. 

 

Gutt (10): 

Da pleier jeg ikke å tenke 

V: Eh… Jeg vet at du noen ganger eller flere ganger tenker mye p (kvinnenavn og mannsnavn). 

 B: Ja                       

V:Når er det du gjør det?              

B: I blant når (uforståelig tale) og i blant når jeg er på skolen, da pleide jeg å tenke på dem. 

 V: På skolen?                

B: Ja, også nå gjør jeg ikke det.                  

V: Gjør du ikke det?               

B: Også noen ganger når jeg sitter på do og driter.           

V: Hehe, ja noen ganger når du sitter og bæsjer, men hvordan er det om kvelden og sånn da? Etter du 
har lagt deg og sånn?             

B: Da pleier jeg ikke å tenke. 
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Gutt (10): 

Ja, men vi pleier ikke å tenke på noe når vi spiller vi 

V: Nei akkurat (6 sek). Jeg er ganske nysgjerrig på når barn spiller sånne spill og hva de tenker på og 
sånn. Når jeg spør deg om det nå, så er det fordi jeg ofte er nysgjerrig på hvordan barn tenker. 

B: Ja.                 

V: Og det tenkte jeg at vi skal snakke en del om i dag.          

B: Ja.                 

V: Det om hvordan… for jeg er veldig nysgjerrig på det.          

B: Ja, men vi pleier ikke å tenke på noe når vi spiller vi.          

V: Ikke?                

B: Nei, for vi må bare se på tv-en så kan vi ikke akkurat tenke fordi vi er midt i spillet, ellers så taper 
man.                

V: Akkurat, så du må konsentrere deg da?            

B: Ja, for jeg greier ikke ha alt i hodet. 

 

Vi så at flere av barna i vårt datamateriale opprettet frisoner for seg selv; avgrensede 

tidsrom hvor de tok en pause fra å gruble over vanskelige ting, bekymre seg eller 

være urolig over noe. Eksempel på dette er aktiviteter som krever all konsentrasjon 

og oppmerksomhet fra barnet, slik at det ikke er rom for å tenke på noe annet enn 

akkurat det man holder på med. 

Vi så også det omvendte; at barna kun i begrensede tidsrom tenkte på ting de ellers 

ikke ønsket å forholde seg til, som for eksempel i friminutter eller under toalettbesøk.  

Samlet ser vi at barna tar kontroll over vanskelige tanker og bekymringer ved å selv 

velge når de forholder seg til dem. I det første eksemplet merket vi oss at det er en 

liten pause før jenta svarer ”det husker jeg faktisk ikke”. Pausen sammen med jentas 

vet ikke-svar gjør at dette kan tolkes som en mental distansering fra morens drikking. 

Dette er vondt og det vil hun ikke snakke om. Eller hun våger ikke å slippe til 

følelsene som er knyttet til morens rusproblemer. Det å sitte i en viss fysisk avstand 

fra moren når hun drikker, kan synes å være en mestringsstrategi hos denne jenta. 
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Hun distanserer seg, ikke bare følelsesmessig, men også fysisk. Dette er helt konkrete 

grep i hverdagen som skaper rom for mestring.  

I eksempel nr 2 ser vi at barnet gjør et grep for å unngå noe som oppleves ubehagelig; 

hun går vekk fra moren som blir masete når hun har drukket. Hun skaper en frisone 

for seg selv ved at hun fysisk trekker seg unna det som er vanskelig. I tillegg sier hun 

ifra hvis moren ikke forstår hennes første signal, enten ved å si noe direkte eller å 

unnlate å svare på det hun opplever som mas fra moren.  I det neste eksemple gjør 

den fysiske distanseringen seg gjeldende igjen. Likevel er bildet mer nyansert her; når 

barnet sier ”hun bruker egentlig ikke drikke sånn rett foran meg”, sier hun noe om at 

det ikke bare er hun som passer på seg selv, men at moren også tar hensyn til henne 

ved at hun forsøker å la være å drikke foran datteren sin. En annen måte å tolke dette 

på er at jenta har behov for å forsvare moren sin.   

Barnet i eksempel nr 4 gir seg selv pause fra det som er tungt å tenke på ved å slippe 

tankene til når han er på toalettet, en tidsavgrenset aktivitet. Han sier også at han ikke 

pleier å tenke når han har lagt seg om kvelden. Videre i samtalen forteller gutten at 

han ikke tenker når han har lagt seg fordi han spiller tv-spill. Barna i det siste 

eksempelet lager seg frisoner ved å kanalisere all sin oppmerksomhet til tv-spillet; da 

er det ikke mulig å tenke på andre ting, og dermed heller ikke det som kan være vondt 

å tenke på. Man kan ikke ha alt i hodet på en gang.   

Funnene vi har presentert over utløste noen spørsmål. De har utgangspunkt 

hovedsakelig i datamaterialet, men rettes mot litteraturen: Hva er en frisone? Hva er 

effekten av en frisone? Hva er positivt og negativt ved å benytte seg av en slik 

mestringsstrategi? 

Barnets styrkende indre ressurser er ikke alltid lette å få øye på. I vår analyseprosess 

ble dette fenomenet sakte, men sikkert tydeligere i barnas beretninger. For 

barnevernarbeidere kan det være en utfordring å identifisere barnets 

mestringsstrategier. En av grunnene til dette kan være at mestringsstrategiene barnet 

benytter seg av er så ”gode” at man ikke ser dem; de kan dekke over at barnet har det 

vanskeligere enn det som kommer til uttrykk.   
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Å være tankekaptein 

Jente (14): 

… nå trenger jeg… trenger jeg ikke hjelp av andre for å beskytte meg 

B: Før, da jeg bodde sammen med mamma så var det bare mamma som beskyttet meg. Sånn at jeg… 
jeg beskyttet ikke meg selv.                      

V: Nei.                  

B: Og da moren min og andre som (uklart), mens… nå trenger jeg… trenger jeg ikke hjelp av andre 
for å beskytte meg.                        

V: Nei.  Du føler at det… får du til på egenhånd.              

B: Ja.                   

V: Ja.  Hvordan kjennes det ut å være… fjorten år og være så sterk?  Å ha… ha så mange erfaringer 
som det… som det du har?               

B: Det føles bra.                      

V:M-m.                   

B: Fordi… jeg føl… jeg tenker at når jeg blir eldre… så blir ikke dette noe problem. 

 

Jente (14): 

Jeg lar det ikke gå inn på meg  

V: M-m.  Du er sterk, sier du.   

B: Ja.  

V: Ja. Hvordan sterk? 

B: At… jeg tåler mye.   

V: Du tåler mye, ja.   

B: Jeg lar det ikke gå inn på meg. Jeg liker jo… den jeg er nå.  Så… det er (uklart) det kommer an på.   

V: Jeg liker den jeg er nå, sa du.   

B: M-m.  

V: Har det skjedd noe forandring..? 
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B: Bare siden… ja! Masse.  Jeg har prøvd å…. jeg tenker jo litt mer fornuftig enn… enn jeg gjorde 
før.   

V: Ja.  Hvordan da? 

B: Ja, det er liksom en liten problem er jo ikke verdens undergang.  

 

I det å være kaptein over tankene sine legger vi bevisste tanke- og atferdsmønstre 

som mestringsstrategi. Det kan for eksempel dreie seg om å kunne snu noe som i 

utgangspunktet oppleves som negativt til noe positivt, eller å overse noen som 

oppfører seg ubehagelig mot en. Barna gjør grep for å begrense det ubehagelige i 

tanker og opplevelser.  

Birgit Svendsen (2007)introduserer begrepet ”kaptein over egne følelser”. Hun 

definerer begrepet som å identifisere og å være klar over egne følelsesreaksjoner, for 

dermed i større grad ha styring over dem. Denne mestringsstrategien hører også med 

her, selv om barna i vårt materiale kan synes å være mer ”tankekapteiner” enn 

”følelseskapteiner”.   

Å være tankekaptein synes å være en tydeligere resiliensprosess hos de eldre barna 

enn hos de yngre. Vi ser tegn på en tendens til at de eldre barna har mer synlige 

former for resiliensstrategier enn de yngre barna i utvalget. Raundalen og Schultz 

(2006) hevder at vårt syn på barnet er medbestemmende for hva vi ser og ser etter. 

Dersom vi ser på barn som grunnleggende sårbare, kan vi søke trøst i tanken om at 

tiden vil lege alle sår. Synet på barn som motstandsdyktige og resiliente kan medføre 

faglige skylapper. Det som i hovedsak kjennetegner traumatiserte barn, er 

vanskelighetene med å kontrollere, tilpasse og modulere følelser. De blir lett utrygge, 

og kan gripes av panikk. De har i større grad problemer med å justere følelsesutbrudd, 

og små irritasjoner kan få sinnet til å koke over.  

I prosjektet vårt settes det språklige/verbale aspektet ved formidlingen i fokus. 

Kunnskap om betydningen av kommunikasjon med barn utsatt for traumatiske 

hendelser sammen med kunnskapen om at barnevernet er i kontakt med disse barna, 
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gjør at barnesamtalen i barnevernet blir viktig som støtte og hjelp i seg selv og som 

grunnlag for videre tiltak for å ivareta barnet. 

 

Å bygge mur 

 

Gutt (10): 

… Ikkeno 

V: Ja.  Hvordan er det inni… inni maven din, da, når du forsover deg – eller, når du må vekke 
mamma? 

B: … Ikkeno. 

V: Ingen ting. Nei.  

 

Gutt (13): 

Det husker jeg ikke 

V: Du husker ikke så mye fra da du bodde sammen med mamma? 

B: Nei. 

V: Nei. 

B: Jeg husker litt, men ikke akkurat opplysninger eller sånt noe da. 

V: Nei. 

B: Det husker jeg ikke. 
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Gutt (14): 

Nei, det går jo helt bra  

V:Det er helt greit.  Okay.  Ja. Det er..ja.  Så, mm.  Men, mm, du fortalte oss så kommer 
saksbehandler også hjem til deg… og skal snakke om mamma og sånn.   

B: M-m.  

V: Si noe mer om..hvordan har dét opplevdes når man skulle snakke om sånne ting? 

B: Nei, det går jo helt bra.   

 

Gutt (10): 

Jeg husker ikke noe mer nå   

V: Ja… Nå ble du veldig stille. Når du skulle fortelle om pappa. 

B: Jeg husker ikke noe mer nå.   

V: Du husker ikke noe mer nå. Nei. Husker du den første dagen han var her da? 

B: Nei. 

V: Nei.   

 

Noen ganger svarer barna “det vet jeg ikke”, ”det husker jeg ikke”, ”det er helt greit”, 

eller ”ikkeno”. Ved første øyekast kan slike svar virke tomme. I vårt datamateriale 

forekom denne typen svar i så stor grad at vi ønsker å si noe om dem. Kan det ligge 

noe bak disse korte svarene? 

Gjentatte ganger ser vi at barna svarer ”det husker jeg ikke” på spørsmål om 

hendelser som kan antas å ha festet seg. Enkelte barn bruker dissosiering som 

ubevisst for å beskytte seg mot overveldende og smertefulle opplevelser. Selve 

handlingsforløpet og forståelsen, synsinntrykk, lukter og sansing, lyder, tanker og 

følelser lagres atskilt fra hverandre i underbevisstheten og kan komme til uttrykk i 

bevisstheten i små drypp. Dette kan føre til at personer som dissosierer opplever livet 

som uforutsigbart og skremmende fordi de forvirres på hva som er fantasi og 

virkelighet. (Søftestad 2005).     
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I tillegg til svarene vi presenterer her, har vi ”det vet jeg ikke noe om”-svarene. Det er 

å anta at også disse svarene kan stå for noe mer. Det kan være at barnet savner 

tilstrekkelig informasjon eller at det er en måte å unngå å snakke om noe ubehagelig 

på.  

Det er den voksne som har hovedansvaret for å oppklare eventuelle misforståelser i 

kommunikasjonen (Gamst og Langballe 2007). Dersom et barn svarer ”hæ?” på et 

spørsmål, betyr ikke det nødvendigvis at barnet ikke har hørt hva den voksne sier. Vi 

har merket oss at en del av barna gjentatte ganger svarer på spørsmål med nye 

spørsmål, hvorpå den voksne har en tendens til å gjenta spørsmålet ordrett. Vi tror 

derimot at barna i en del av tilfellene uttrykker en manglende forståelse for hva den 

voksne faktisk ønsker å formidle. Barna forstår ikke premissene og hensikten med 

spørsmålene. De får ikke grep om hva de faktisk skal svare på, hvilke forventinger til 

svar som ligger i spørsmålet. 

 

Hva er barna opptatt av? 

Barnesamtalene formidlet alle historier om barn som er sviktet. Dette er en 

fellesnevner for samtlige av barna. De har alle på et eller annet tidspunkt hatt behov 

for et vern mot noen eller noe. Skjebnene er mange og ulike. Samtidig var resiliens 

og mestringsstrategier et tydelig gjennomgangstema. Det fikk oss til å gjøre oss noen 

tanker rundt begrepene resiliens og mestring. Vi tror det kan virke styrkende og 

hjelpe barna til å mestre ulike utfordringer. På den annen side så vi at den styrken 

barna viste, kan være med på å dekke over behov for hjelp og støtte.  

Vi opplevde at barna hadde en enorm lojalitet til sine foreldre, på tross av svik og 

omsorgssvikt. Rollebytte var også et fremtredende funn. Barna var i stor grad vant til 

å ta mye ansvar, og i noen tilfeller fungerte de som den ansvarlige i relasjonen til mor 

eller far. Endelig så vi at samtlige av barna søkte trygghet. Forutsigbarhet og trygge 

rammer fremstod som selve fundamentet og grunnmuren i alle relasjoner. Å føle 

trygghet var helt avgjørende for å ha det bra overhodet.  
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6.1.2 Hvordan forteller barna om omsorgssvikt? 

Å sette ord på følelsene 
 

Gutt (11): 

Lei meg 

V: Prøv så godt du kan… å huske hva du… hva du tenkte – eller hva du tenker nå da, om at du fikk 
vite det.   

B: M-m. 

V: Er du sint eller lei deg eller…? 

B: Lei meg. 

V: Du ble lei deg, ja. Akkurat. Hvordan lei deg ble du? 

B: Sånn derre at jeg fikk nesten tårer i øynene.   

 

Gutt (12): 

Og det er ikke noe kult… 

V: Hjelper han deg med leksene fremdeles? 

B: Nei…(uklart) kommer til skolen og sier (uklart) ødelagt livet mitt og sånne ting. Og det er 
ikke noe kult… 

V: Nei. Hvordan er det ikke kult? 

B: Nei, det er veldig vondt. 

 

Når barna benytter seg av følelsesord, er det en del uttrykk som går igjen. Vi ser at 

barna ofte benytter og utdyper et ”vanlig” følelsesuttrykk som for eksempel ”lei meg” 

eller ”kjipt”(som i eksempelet under), heller enn å benytte mer nyanserte 

følelsesuttrykk. Noen er mer nyanserte i sine ordvalg enn andre, og her spiller alder 

inn.  
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Barnet i det første utsnittet anvender følelsesuttrykket ”lei meg”. Det kan hende hun 

velger nettopp dette utrykket fordi det er det som passet best av de alternativene den 

voksne presenterer, og at hun ville ha sagt noe annet om hun ikke hadde fått 

alternativer å velge mellom. Imidlertid viser hun tydelig kjennskap til hva det vil si å 

være lei seg; ”Sånn derre at jeg fikk nesten tårer i øynene”. Tårene blir for dette 

barnet et symbol på hvordan det kjennes å få en vond beskjed. Neste eksempel peker 

på to tendenser i datamaterialet. For det første ser vi utdyping av følelsesord, som i 

dialogen over. For det andre ser vi at barnet bruker et ord som i utgangspunktet har en 

positiv betydning (kult) og setter ”ikke” foran for å beskrive noe som oppleves som 

negativt. Dette er noe som går igjen i datamaterialet. ”Det var ikke noe gøy” og ”jeg 

synes ikke det er noe morsomt” er andre eksempler på denne tendensen.  

Kan denne måten å ordlegge seg på fungere som en nedtoning av følelsen barnet 

beskriver? I eksempelet mr 2 ser vi at barnet først sier ”ikke noe kult” og utdyper 

beskrivelsen med ”det er veldig vondt”. Disse to uttrykkene er forskjellige i form og 

styrke. Kan det være slik at utdyping av et i utgangspunktet svakt følelsesuttrykk 

avslører et som er sterkere?   

I utsnittet nr 1presenterer den voksne et valg for barnet; er barnet sint eller lei seg? 

Dersom barnet får valgalternativer utelukker dette samtidig barnets mulighet til selv å 

farge og nyansere egne følelser. Informanten var lei seg, men hun var likevel så lei 

seg at hun nesten fikk tårer i øynene. Dette skaper en ny dimensjon ved 

følelsesformidlingen. Språkformidling handler i stor grad om utveksling av ideer og 

følelser (Tetzchner 2004). Dersom barnets mulighet til å formidle seg fritt og 

uhemmet begrenses med føringer fra den voksne, flyttes oppmerksomheten vekk fra 

det opprinnelige budskapet (Gamst og Langballe 2004). I dette tilfellet fikk barnet 

anledning til å utdype følelsen rundt en vanskelig hendelse ytterligere, og gjennom et 

åpent og fokusert spørsmål utdypet barnet hva det la i begrepet ”lei seg”. Her ser vi 

tydelig verdien av begrepsavklaring.    

Begge eksemplene viser at barnet utdyper sin følelsesbeskrivelse etter at den voksne 

har spurt ”hvordan…?”. Hadde barna utdypet beskrivelsen om den voksne ikke hadde 
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stilt spørsmålet? Unni Heltne (2007) har i sin forskning sett at barn er avhengige av 

konkrete spørsmål for å begynne å fortelle om noe som er vanskelig. Mens et rundt 

formulert spørsmål som ”hvordan er det hjemme?” kanskje ikke gjør at barnet 

forteller om at mamma ble så sint at hun slo, kan et mer spesifikt spørsmål som 

kanskje gjøre det. Heltne (ibid) understreker samtidig betydningen av å fortelle om 

noe som oppleves som vondt eller vanskelig; å få hjelp til å snakke kan være god 

hjelp i seg selv. 

 

Å fortelle i bilder 
 

Jente (11): 

… jeg blir liksom fylt med ord og så tømmer jeg dem ut 

V: På denne streken her, føler du deg glad og fornøyd, eller sånn passe, eller er du veldig lei deg? 

B: Jeg føler meg fornøyd fordi jeg har fått sagt ting som, så jeg føler meg litt sånn tom, jeg blir 
liksom fylt med ord og så tømmer jeg dem ut. 

V: Okei. 

B: Og så slipper jeg sånn derre hemmeligheter og sånn. 

 

 Gutt (10): 

Det kjennes som jeg skal bli frysi inn i is 

B: Det er det verste jeg veit – å få iskaldt vann på meg. 

V: Det er det verste du veit, å få iskaldt vann. Og hvordan er det?  Hvordan kjennes det? 

B:Det kjennes som jeg skal bli frysi inn i is. 
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Jente (9): 

Så jeg blir liksom litt sånn liten og glad 

B: … Har du noen spørsmål? 

V: Ja da, det har jeg. (4 sek) Fortell litt mer om hva… du sa du synes det var fint å være hos mamma. 
Fortell litt om… si litt om det som du synes er bra… bra når du er sammen med mamma. 

B: Jeg synes det er bra at hun blir liksom… hun blir litt glad… jeg blir glad fordi at hun blir glad 
fordi hun ser meg. 

V: Du blir glad fordi at hun blir glad når hun ser deg ja. 

B: M-m. 

V: Ja, akkurat. Det gjør hun ja, det ser jeg ja. Men hvordan er det… hvordan… hvordan har du det 
når du… når du treffer mamma? 

B: … Jeg føler at jeg blir glad og sånn. 

V: Du føler du blir glad. 

B: M-m… Det blir som… det er akkurat som… mmm… det er akkurat som… liksom jeg våkner til 
live på en måte. 

V: Det er akkurat som du våkner til live ja. Si litt mer om det. 

B: … Det er liksom… litt ettersom… veldig spesiell måte. 

V: Dere møtes på en spesiell måte, fortell meg hva du mener med det. 

B: Atte hun… får meg til å bli glad og… jeg blir akkurat som liten da. 

V: Du blir akkurat som liten ja… Prøv å si litt så godt du kan om hva som gjør at du… at du føler deg 
liten. 

B: … Hun er liksom så stor… Så jeg blir liksom litt sånn liten og glad. 

V: Liten og glad ja. 

B: … Det er så veldig morsomt å bli liten og da. 

V: … Morsomt å bli liten ja. M-m… Fortell litt mer om det.   

B: … At jeg blir liten igjen? 

V: Ja, at det er morsomt å bli liten igjen 

B: … at… det er akkurat som at jeg er så liten. 

V: M-m. 

B: Blir så glad og liten. 
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I det første utsnittet bruker informanten en billedlig fremstilling av hvordan hun 

opplever det å ”lette på trykket”. Hun beskriver en utløsning av den spenningen som 

har bygd seg opp inni henne. Hun opplever samtalen som et riktig forum for å slippe 

til følelser knyttet til utfordringer i hverdagen. Måten hun ordlegger seg kan tyde på 

en jente som bevisst siler ut tanker og følelser av vanskelig karakter når situasjonen 

tillater det. Hun beskriver en storm av tanker og følelser som trykker på, og en 

lettelse når hun får verbalisert og systematisert tankene. Informanten er tydelig 

bekvem og fornøyd med å ha en ”sone” hvor hun fritt kan fortelle om det som 

oppleves som vanskelig.   

Utsagn nr 2 kan tolkes på ulike måter. Denne gutten beskriver en episode hvor han og 

lillesøsteren ble tvunget inn i dusjen med klærne på og spylt med kaldt vann. Gutten 

beskriver at det kjennes som om han skal bli fryst inn i is. Her kan man ane et uttrykk 

for en klaustrofobisk følelse. Han og lillesøsteren har ingen mulighet til å unngå det 

kalde vannet, og det faller i mengder som gir han en panikkartet følelse. Samtidig kan 

beskrivelsen av å fryse til is være et symbol på den urettferdigheten som begås mot 

dette søskenparet av deres egen mor. Det er lett å få assosiasjoner til kulde og 

frysninger ved det denne gutten forteller. Kanskje han beskriver den kulden han følte 

skylte over han og søsteren av sin egen mor, at han rett og slett følte det på kroppen?  

I utsnitt nr 3 ser vi tydelig barnets behov for, og ønske om, å bare få være barn. Det 

kan synes som om dette barnet altfor tidlig har hatt bekymringer og utfordringer som 

”tilhører” voksenverdenen. Hun beskriver mammaen sin som stor, og at hun i den 

sammenhengen blir liten og glad. Hun føler en ekte glede ved å få oppleve det som 

for mange barn er en selvfølgelighet; å få være mammas lille jente. Mamma er stor og 

hun er liten, akkurat slik det skal være. Mamma representerer noe som er trygt, hun er 

et holdepunkt i barnets liv. Vi ser videre at jenta speiler sin egen glede i morens 

reaksjon. Hun blir først og fremst glad fordi hun opplever morens glede over å treffe 

henne. Hun føler seg betydningsfull i morens liv, det gir henne en god følelse. Hun 

blir sett. Hun kan få kjenne på det å få være liten i mammas armkrok. Tryggheten og 

tilhørigheten. 
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Sartre (1994) definerer tilværelse i verden som en følelsesmessig tilværelse. 

Følelsene hjelper oss til å identifisere og skape sammenheng i ulike hendelser og 

situasjoner (ibid). Vi har tidligere i oppgaven valgt å forholde oss til definisjonen av 

følelser som en tankemessig og kroppslig prosess (Sandborg og Midtbø 2002). 

Følelser må settes inn i en kulturell sammenheng for å gi mening (Ellneby 2000). 

Barnekulturen kan identifiseres ved at barn i betydelig grad erfarer gjennom kroppen 

(ibid). Barn finner gjerne logikk og sammenheng i å formidle følelser på en billedlig 

måte. På den måten tilfører de historien en dybde og dimensjon det ellers kan være 

svært utfordrende for et barn å formidle (Ellneby 2000).  

Barn som lever under psykososiale belastninger under oppveksten, synes å utvikle en 

betydelig grad av ansvarsfølelse, både for seg selv og andre rundt seg. Det kan være 

svært positivt for selvfølelsen dersom barnet opplever å ha kontroll over situasjonen 

og på den måten mestrer en i utgangspunktet uoversiktlig tilværelse. Samtidig kan det 

være godt for barn som tar altfor mye ansvar i familien å bli fritatt for enkelte 

oppgaver. Det er en viktig balansegang mellom å bekrefte barnet på sin 

ansvarsfølelse og komme dem i møte på det, og på den annen side å unngå at barna 

får en byrde som er for stor å bære (Christie & Waaktaar 2004). Jenta i utsnitt 3 har i 

utgangspunktet opplevd å plasseres vekk fra hjemmet fordi mor i perioder er syk. 

Hun  kommer med sine forventninger og tanker om hvordan det blir å treffe mamma, 

men hun er helt avhengig av positiv tilbakemelding fra mor før hun kan ”stemple” 

møtet som vellykket.  

 

Å skissere en opplevelse 
 

Gutt (10): 

Og så må jeg sette sekken på gølvet og så må jeg ta ut lekseboka og så må jeg… 

V: Hvordan er det å komme rett etter skolen har begynt? 

B: Litt kjedelig, for at da har jeg gått glipp av litt. 
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V: Da har du gått glipp av litt, ja. Da får du ikke med deg starten. Nei… Fortell hvordan det er når du 
liksom kommer bort i døra og så har du kommet litt for sent. Hva tenker du på da? 

B: At jeg må ta av meg inne, uteklær og så tar det lengre tid å sette… og så må jeg ta av meg utesko 
og… utejakke og sånt. Og så må jeg sette sekken på gølvet, og så må jeg ta ut lekseboka og så må jeg 
finne blyantene når jeg… det ikke er så lenge å finne (uklart) i… eh skrivepenalen og så har jeg 
fargeblyanter der og. Jeg skal ha alle de fargene i fargepenalet mitt. 

V: Ja. Det er mange ting du skal huske på… 

B: M-m. 

 

Her ønsker vi å se på den del av dialogutsnittet hvor barnet beskriver hva som skjer 

når han kommer for sent på skolen. Barnet sier først at det er litt kjedelig å komme 

for sent, men benytter ellers ikke følelsesord. I stedet beskrives alt som må gjøres; det 

dreier seg om en handlingsbeskrivelse. Selv om barnet ikke sier det eksplisitt, tolker 

vi det som at det å komme for sent er noe som oppleves frustrerende og stressende. 

Det er mange ting som skal finnes frem og huskes på. Oppramsingen av 

hendelsesforløpet ved det å komme for sent oppfatter vi som et symbol på den 

frustrasjonen han opplever ved å ikke rekke skolen i tide. Det er mye som må gjøres 

før han er klar for undervisning, og muligens er det også stressende med blikk fra 

lærere og medelever.   

 

Barna forteller på ulike måter 

Barna forteller om omsorgssvikt med følelsesord, bilder og handlingsbeskrivelser. 

Vi voksne må ikke umiddelbart legge lokk på følelsesformidling av vanskelig art, 

men tydeliggjøre for barn at følelser er verdifulle. Noen ganger er en følelse av redsel 

rasjonell og uunngåelig. I slike tilfeller er det av vesentlig betydning at redselen ikke 

øker unødvendig fordi barnet ikke tør å formidle følelsene, eller at voksne ikke sier 

noe. God planlegging og målrettet tilnærming til det vanskelige temaet skaper en 

trygg og forutsigbar ramme for kommunikasjonen som kan hjelpe barnet med å få 

kontroll over følelsene (Waaktaar & Christie 2000). Gjennom hjelp fra den voksne 

kan implisitte, ubearbeidede minner formidles eksplisitt og skape ny, felles forståelse.  
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Mellommenneskelige forhold utfordrer stadig den intellektualiserte logikken som til 

alle tider har hjulpet oss med å møte utfordringer. Å forholde seg til andre rundt 

appellerer mer til følelser enn logikk. Barn som aksepterer seg selv og har en 

grunnleggende tillit til andre vil ha en større evne til å spille på et bredere 

følelsesregister (Ellneby 2000). om hvordan han vil at samværene med pappa skal 

være. Han lengter etter nærhet til  
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7. Reliabilitet, validitet og etikk 

Dette kapittelet dreier seg om spørsmål om reliabilitet og validitet i prosjektet. Vi 

drøfter elementer som kan ha innvirkning på prosjektets pålitelighet og gyldighet; 

forforståelse, intersubjektivitet, teoriavhengighet, begrepsvaliditet. 

Kapittelet handler også om generaliserbarhet; kan resultatene vi har kommet frem til 

gjelde for andre enn våre informanter? 

Til slutt i dette kapittelet reflekterer vi over relevante etiske aspekter i prosjektet. 

Vi vil i oppgaven ikke gå inn på vurderinger av reliabilitet og validitet i den delen av 

prosessen som omhandler forberedelse, gjennomføring og transkribering av 

samtalene. Vi begrenser oss til å si at samtalemetoden som ble benyttet i samtalene 

legger til rette for pålitelighet i barnas svar (Gamst & Langballe 2004), og retter 

fokus mot hvordan vi i vårt eget arbeid har ivaretatt reliabilitet, validitet og etiske 

forhold.  

 

7.1 Er resultatet pålitelig?  

Ved kvalitative studier kan man ikke snakke om reliabilitet på samme måte som ved 

kvantitative studier. I kvantitative studier kan nøyaktighet og pålitelighet avgjøres 

ved vurdering av for eksempel målinger og utregninger, mens dette ikke er mulig i 

kvalitative studier. Det blir da relevant å vurdere hvorvidt tolkninger og 

kategoriseringer er korrekte, og om fremgangsmåter er fremstilt på en måte som gjør 

arbeidet etterprøvbart.  

Det har vært et mål å gjøre redegjøre for samtlige vendinger vårt prosjekt har tatt, slik 

at alle sidene ved prosjektet ligger åpent for drøfting. Gjennom hele prosessen har vi 

arbeidet for en mest mulig reflektert og bevisst holdning til alle store og små valg 

som er tatt underveis, med det mål for øye å tydeliggjøre for mottaker.  
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Er vår metodiske tilnærming godt tilpasset prosjektet? Slik vi ser det gir en Grounded 

Theory-tilnærming rom for et fleksibel forskningsdesign som lar dataene i stor grad 

styre gangen i prosessen. Dette i seg selv er med på å sikre at den metodiske 

tilnærmingen blir så godt tilpasset prosjektet som mulig.  

Et mål i analyseprosessen har vært å være eksplisitte i presentasjonen av våre 

tolkninger, slik at vår analyse står åpen for drøfting og kritikk.  

 

7.2 Hva med gyldighet? 

Kvale (2006) presenterer en vid tolkning av validitetsbegrepet; det har noe å gjøre 

med i hvilken grad den valgte metoden undersøker det den har til hensikt å 

undersøke. Vi søkte med vårt prosjekt økt forståelse for hvordan barn i barnevernet 

opplever omsorgssvikt. Fikk vi det til? 

 

7.2.1 Forforståelse 

Sentralt innen hermeneutikken står tanken om at forskeren har med seg sine 

erfaringer i forståelsen av et datamateriale (Johnsen 2006). Forforståelse ligger til 

grunn for forståelse (Wormnæs 2005). Forforståelse samspiller med det man kan 

observere (det gitte) og med noe ikke-observert som påvirker forståelsen (det med-

gitte). Disse tre komponentene utgjør til sammen vår totale forståelse (ibid). Vår 

forforståelse har med andre ord innvirkning på vår forståelse/tolkning av noe. 

Hvordan kan vår forforståelse virke inn på tolkningene og vurderingene vi gjør i vår 

studie? 

Teorien vi velger å vektlegge, blikket vi har i møte med datamaterialet og funnene vi 

gjør vil påvirke hverandre gjensidig. Vi har gjennom hele prosessen foretatt bevisste 

valg knyttet til egne holdninger, verdier og hvilket normsett vi ønsker å ha med oss 

inn i analyseprosessen. På tross av at vi har hatt et høyt refleksjonsnivå omkring 
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dette, vil det alltid være faktorer som påvirker oss på et ubevisst plan. Vi tenker her 

på forskningsprosjektet som datamaterialet er en del av og som er basert på et 

verdigrunnlag vi selv ikke har vært med på å skape. Her vil vi likevel presisere at det 

er en stor grad av samsvar mellom verdigrunnlaget i prosjektet ”Den vanskelige 

samtalen” og vårt masterprosjekt. Videre lever vi i en verden hvor vi mottar impulser 

av mange slag, hele tiden. Det er en umulig oppgave å være seg bevisst alle disse 

impulsene og hvilke innvirkninger de kan ha på et ubevisst plan.  

Alle har et individuelt sett av verdier, erfaringer, kunnskap og holdninger som 

påvirker hvilket blikk man møter verden med; forforståelse. Da vi begge har 

førskolelærerutdanning og utdanning innen spesialpedagogikk, samt at vi gjennom 

diskusjoner har kommet frem til at vi i stor grad har felles meninger, holdninger og 

verdier når det gjelder temaet for oppgaven, velger vi likevel å si noe om vår felles 

forforståelse i møte med datamaterialet.  

 

Verdier og holdninger 
Tiller (2000) hevder at valg av metodisk tilnærming i barneforskning bygger på 

hvilke oppfatninger man har og hvilke verdier man anser som viktige. Han sier videre 

at måten man studerer barn på avspeiler ens samfunnssyn. Vi oppfatter dette som en 

tenkemåte som kan være med på å gjøre forskeren bevisst på ”hvor en står”.  Hvilke 

verdier er viktige for oss? Hvordan blir disse synlige i forskningsarbeidet? Hvilke 

følger får verdiene, oppfatningene og samfunnssynet for valgene som gjøres i en 

forskningsprosess?  

Gjennom faglige diskusjoner knyttet til vårt forskningsprosjekt tydeliggjorde vi for 

oss selv hvilke verdier vi anser som viktige, og som dermed legges til grunn i vårt 

arbeid. Vi erfarte at menneskesyn og barnesyn var begreper som gikk igjen i våre 

diskusjoner.  

En av hovedgrunnene til at vi valgte å benytte barn som informanter, var at vi har et 

sterkt ønske om å la barnas stemme bli hørt. Dette ønsket bunner i grunnleggende 
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holdninger om likeverd og demokrati. Vi ønsker å formidle et syn på barn som 

kompetente individer med rett til å bli hørt på lik linje med voksne. Det mener vi er å 

ta barna og den demokratiske tankegangen på alvor.  

I det at vi ser barn som ressurssterke og verdifulle ligger det en fare for glorifisering 

av barn og barndom. Det er ikke dette vi ønsker å formidle. Vi er opptatt av å fremme 

et syn på barn som aktive deltakere i egne liv. Ved å arbeide med transkriberte 

samtaler fikk vi en avstand til informantene vi ikke hadde hatt om vi gjennomførte 

samtalene selv. Denne avstanden kan til en viss grad ha begrenset faren for 

glorifisering ved at vi ikke ble emosjonelt påvirket i så stor grad som vi antar vi ville 

ha blitt om vi hadde møtt barna eller hørt/sett opptakene.  

Ved at vi har et brennende ønske om at barnestemmen skal bli hørt i samfunnet, 

oppstår en risiko for å tillegge barn mer ansvar enn de er modne for eller har godt av 

å bære. Her mener vi det er det viktig å tenke over balansen mellom deltakelse og 

belastning for barna. Nasjonale og internasjonale lover som gjelder barn, sikrer barna 

uttalerett og rett til medbestemmelse, men tillegger dem ikke plikter. Her er det en 

viktig forskjell. Å la et barn få uttale seg fritt og frivillig er ikke det samme som å 

presse et barn til å uttale seg.  

Konkret vil disse verdiene og holdningene kunne gjøre at vi legger mer i barnas 

utsagn enn det som faktisk er der. For å unngå dette diskuterte vi funnene vi gjorde i 

flere omganger, sammenliknet funnene med relevant teori, samt diskuterte våre 

tolkninger med veileder og andre masterstudenter.  

Spesielt der vi tolker følelser inn i barnas handlingsbeskrivelser, er det viktig å være 

oppmerksom på faren for å legge mer i barnets utsagn en det som faktisk er der. 

 

Kunnskaper og erfaring 
Vi mener at vår bachelorgrad i barnehagepedagogikk og masterutdanning i 

spesialpedagogikk er et godt utgangspunkt for barneforskning. Gjennom 

førskolelærerutdanningen tilegnet vi oss grunnleggende kunnskap om barn; om 
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kognitiv, motorisk og språklig utvikling. Denne kunnskapen utgjør et grunnlag for 

tolkning og forståelse av barns ytringer. Mens førskolelærerutdanningen i hovedsak 

tok for seg barns normalutvikling, har den spesialpedagogiske utdanningen utvidet 

vår forståelse av barnet ved at vi har fått kunnskaper om spesialpedagogisk 

problematikk.  

Informantgruppen i vårt prosjekt består av barn som er i kontakt med barnevernet. Vi 

opplevde at kunnskapene vi hadde tilegnet oss og forståelsen vi hadde for fagfeltet 

barnevern ikke strakk til som grunnlag for en god analyse. Gjennom å lese oss opp på 

feltet og gjennom diskusjoner med fagpersoner innen barnevernarbeid i forkant av og 

under analysearbeidet, tilegnet vi oss kunnskap om og forståelse for feltet. 

Analysearbeidet i seg selv bidro også til dette.  

I tillegg arbeidet vi sommeren 2007 med en sammenstilling av kunnskap på feltet 

samtale med barn i barnevernet, på oppdrag fra Barne-, ungdoms-, og 

familiedirektoratet. Arbeidet skaffet oss en viss oversikt og oppdatering på fagfeltet.  

I møte med datamaterialet vil vår kunnskap, som vi har lest oss til, kunne gi et annet 

fortolkningsgrunnlag enn vi ville ha hatt om vi i stedet for/i tillegg hadde tilegnet oss 

kunnskaper gjennom erfaring med arbeid i barnevernet.  

Det at barnevern er et fagfelt vi har lite erfaring med fra før, kan ses på som en fordel 

på den måten at det blir lettere å forholde seg åpen i tolkningsprosessen, ved at det 

minsker faren for at vi får et for nært forhold til det studerte fenomenet. Samtidig kan 

lite erfaring være negativt ved at avstanden til datamaterialet blir for stor. 

 

7.2.2 Intersubjektivitet  

Når det gjelder intersubjektivitet (felles situasjonsoppfatning) med informantene 

(Dalen 2001), er det av betydning at vi ikke har hatt direkte kontakt med 

informantene. Vi har blitt kjent med dem gjennom lesing av de transkriberte 

intervjuene og gjennom noe bakgrunnsinformasjon. Intersubjektiviteten mellom 
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forsker og informant kunne dermed ha vært ivaretatt bedre dersom det var vi som 

gjennomførte intervjuene.  

Selv om vi har vår distanse til informantene, har vi i stor grad latt oss berøre av 

barnas historier. Vi har kjent på følelser som tristhet, sinne og frustrasjon. Motet og 

styrken informantene har formidlet i samtalene har imponert oss. Informantene 

forteller historier om håp og selvaktelse. Selv om vi ikke i direkte forstand har kjent 

konflikten forsker versus terapeut på kroppen, har vi fått et lite innblikk i hvordan det 

kan oppleves, ved å erfare at selv transkriberte intervjuer kan berøre oss. Sett i lys av 

dette, kan vår distanse til informantene være en fordel ved at faren reduseres for at 

nærheten mellom intervjuer og informant blir for tett. 

Intersubjektivitet mellom de som analyserer er også relevant; kan forskjellige 

personer komme frem til samme tolkning? (Kvale 2006). I vår analyse arbeidet vi 

både sammen og hver for oss. Begge leste vi alle samtalene. Alle funn ble diskutert; 

er det riktig å tolke dette utsagnet slik, eller ligger en annen tolkning nærmere barnets 

mening? Vi arbeidet frem en felles forståelse ved å utfordre hverandres tolkninger.  

 

7.2.3 Validitet i tolkningene 

Vi har ikke hatt mulighet til å la informantene selv etterprøve våre tolkninger (Kvale 

2005). Som vi har nevnt tidligere i oppgaven, mener vi at man som voksen aldri fullt 

ut kan innta barneperspektivet. Derimot vil det å anerkjenne barnas perspektiver, ta 

det de sier på alvor og å våge å utforske hva barna formidler, innebære å ta barn på 

alvor. Vår distanse til datamaterialet gjorde det enklere å ha fokus rettet mot den 

verbale formidlingen. Non-verbal kommunikasjon, metakommunikasjon og all energi 

som kan brukes på å tenke på hvordan man skal fremstå som en lyttende og 

anerkjennende voksen i relasjon til barnet, har ikke fått ”forstyrre”. Ordene har fått all 

makt. 
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7.2.4 Teoriavhengighet 

I henhold til Grounded Theory har det ikke vært et mål for oss å skaffe total teorietisk 

oversikt over barnevernfeltet (Strauss & Corbin 1998). Mens dette reduserer faren for 

at vi blir for teoretisk avhengige i våre tolkninger, kan vår begrensede yrkeserfaring 

øke faren ved at vi kompenserer ved å ty til litteraturen.  

 

7.2.5 Begrepsvaliditet  

Hele tiden underveis i prosjektarbeidet har begrepsdrøfting engasjert oss. Hva 

innebærer begrepene vi møter i arbeidet? Hvilke forståelser vektlegger vi og hvorfor? 

I disse drøftingene opplever vi det som en klar styrke å være to som forsker sammen. 

Vi utfordrer hverandre og kommer dermed dypere inn i begrepene enn vi ville ha 

gjort hver for oss.  

Når det gjelder begrepene vi velger som merkelapper for våre kategorier, er disse 

også gjenstand for drøfting. Etter hvert som vi tilegner oss kunnskap ved bruk av 

informert teori og gjennom analyseringen i seg selv, vurderer vi begrepene på nytt; Er 

de gode nok? Finner vi andre begreper som dekker bedre hva vi legger i akkurat 

denne kategorien? Gjennom en slik prosess bytter vi ut begreper, der det er 

hensiktsmessig, til vi finner et begrep som er så selvforklarende og tydelig som 

mulig. Vi gjør også rede for hva vi legger i begrepene; hva begrepene står for i vårt 

prosjekt.   

 

7.3 Kan vi generalisere? 

I vårt prosjekt er begrepet analytisk generaliserbarhet relevant (Kvale 2006). Har våre 

funn overføringsverdi? Hvordan begrunner vi i så fall dette? 

Sett fra én vinkel er vårt datamateriale ikke representativt for resten av populasjonen 

barn i barnevernet, da barnevernarbeiderne som snakket med barna var under 
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opplæring i en dialogisk samtalemetode (Gamst & Langballe 2004; under arbeid). 

Det er å anta at det for barn som er i kontakt med voksne som ikke er under denne 

opplæringen, kan ligge andre premisser til grunn i kommunikasjonen. Kanskje får 

ikke andre barn i barnevernet mulighet til å fortelle på samme måte som barna i vårt 

datamateriale? I så fall vi deres opplevelsesuttrykk kunne være forskjellig fra de vi 

finner i vårt materiale. 

Ser vi det fra en annen vinkel, kan vi anta at barn i barnevernet har lignende 

opplevelser av omsorgssvikt – uavhengig av hvilken voksen de snakker med. 

Opplevelsene kan dermed antas å ha overføringsverdi, mens måten de formidles på 

kanskje ikke har det.  

Uansett er barna i vårt materiale eksperter på hvordan verden oppleves for hver 

enkelt. Våre informanter er barn som er i kontakt med barnevernet. Uavhengig av 

grad av overføringsverdi, kan våre informanter gi voksne viktige kunnskaper om 

barns opplevelser og måter å uttrykke disse på. Likhetene vi ser i informantenes 

uttrykk peker mot at barn i barnevernet kan ha lignende opplevelser og uttrykksmåter. 

Innen kvalitativ forskning snakker man ikke om generalisering på samme måte som 

innen kvantitative studier. Likevel kan analytisk generalisering være relevant da det 

her dreier seg om eksplisitt argumentasjon for hvorvidt resultatene kan ha 

overføringsverdi til andre situasjoner/kontekster. En slik form for generalisering lar 

det være opp til leseren å vurdere i hvilken grad argumentasjonen er holdbar. 

Ved å gjøre rede for våre arbeidsmåter og analytiske grep, samt ved å presentere 

dialogutsnitt, ønsker vi å gjøre det mulig for mottakerne av resultatene å vurdere om 

disse er anvendbare, noe som er sentralt da dette kan oppfattes som det nærmeste man 

kommer generalisering innen kvalitativ forskning (Dalen 2004; Kvale 2006). 
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7.4 Etiske refleksjoner  

Videre drøfter vi relevante etiske aspekter ved vårt prosjekt; forvaltning av data og 

barn som informanter. 

 

7.4.1 Barn som informanter 

Vi har selv ikke måttet forholde oss til etiske aspekter i møte med barn i en 

intervjusituasjon. Vi mener likevel det er relevant å nevne at bruk av barn som 

informanter stiller store krav til etiske refleksjoner hos forskeren. Barn er individer i 

utvikling, og forskeren må til enhver tid tilpasse metode og innhold i forskningen til 

den aldersgruppen som skal delta. Dette fordrer at barneforskeren har tilstrekkelig 

med kunnskap om barn (NESH 2006).  

Barnevernsamtaler kan være krevende for barn. Det vil alltid være en balansegang 

mellom barnets rett til å uttale seg, og de påkjenningene barnet eventuelt utsettes for 

ved informasjonsinnhentingen.  

Fra et fortolkende perspektiv vil det være fruktbart å søke å gå inn i barnets 

fortolkningsrom på en deltakende måte. Barn svarer vanligvis korrekt fra sitt eget 

fortolkningsperspektiv. De svarer slik de har forstått spørsmålet og konteksten 

(Hundeide 2005). Det er dette perspektivet vi har ønsket å få frem i vår oppgave. Vi 

har i analyseprosessen av barnesamtalene forsøkt å fokusere der barna selv fokuserer. 

Hva er det egentlig de sier? Vi mener at en sviktende fellesforståelse i mange tilfeller 

kan skape misforståelser og dårlig kommunikasjon. Intersubjektivitet er her et viktig 

stikkord. Har barnet svart på et annet spørsmål fordi det har oppfattet situasjonen 

annerledes enn den voksne? Har barnet fått et spørsmål som er utenfor barnets 

rammer for forståelse, erfaringer og engasjement? Og hvordan tolker vi voksne det 

barnet faktisk sier, våger vi å sette døren på vid gap og ta det barna virkelig sier på 

alvor? Vi tror videre det er viktig å være bevisst på at barn og voksne opererer 

innenfor ulike systemer, voksensystemet og barnesystemet (Raundalen 2006). 
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Dersom vi tolker barnets utsagn og meninger innenfor rammene av 

”voksensystemet”, mener vi at vi feiler i å ta barna på alvor. 

Et mål med studien var å i størst mulig grad være tro mot barneperspektivet. Vi 

ønsket å nærme oss barnas historier og det de hadde å fortelle i barnehøyde. Vi har 

samtidig problematisert begrepet ”barneperspektiv”. Vår oppfatning er at et 

barneperspektiv aldri vil være mer enn et perspektiv på barnet inntatt av voksne. 

Barna selv ”tar” ikke barneperspektivet, de er i det hele tiden. Vi mener videre at det 

finnes like mange barneperspektiv som antall barn. Hvert enkelt individ stiller med 

sitt perspektiv. Derfor har vi i oppgaven forsøkt å ta hvert enkelt barns perspektiv.  

Vi ser det som et etisk ansvar å se det enkelte barnet. Det ligger begrensninger knyttet 

til det å være voksen og forsøke å nærme seg barneperspektivet. Vi oppfatter det som 

etisk utfordrende å påta oss det ansvaret som ligge i å tolke og formidle barnas 

historier. Bare barnas ord er barnas ord.  

 

7.4.2 Forvaltning av data 

Informantene var anonymiserte før vi gikk inn i datamaterialet. Likevel var det 

nødvendig å forvalte dataene med varsomhet, fordi samtalene omhandler sensitive 

temaer.  

Før vi mottok datamaterialet elektronisk, foregikk gjennomgangen på Regionalt 

ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, Helse Øst. Etter 

dette har datamaterialet til enhver tid vært oppbevart på ekstern lagringsenhet og ikke 

blitt behandlet på PC med internettilkobling. Dette for å unngå at sensitive 

opplysninger skulle falle uvedkommende i hende.  
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8. Konklusjon  

Barna i vårt datamateriale har alle til felles at de på et eller annet tidspunkt i løpet av 

sitt unge liv har opplevd svik. Noen rundt dem har sviktet. Barna bærer på 

opplevelser av vold, rusmisbruk, store skolemessige utfordringer, foreldre i fengsel, 

psykisk psyke foreldre og annen type omsorgssvikt. Noen av barna har blitt fratatt 

muligheten til kontakt med sine foreldre, mens andre ikke ønsker kontakt med mor 

eller far. Barna har sterke tanker, opplevelser og følelser knyttet til det å oppleve at 

voksenomsorgen svikter. Gjennom barnesamtalen med kompetente voksne ser vi at 

barna deler disse erfaringene. De forteller sine historier.   

Å ha kunnskap om barns tanker omkring omsorgssvikt, kan trygge den voksne i 

kommunikasjonen. Barna vil i større grad ivaretas på egne premisser. Videre kan 

kunnskapen bidra til økt forebygging og tidlig intervenering ved at den voksne blir 

mer oppmerksom på barnets uttrykksmåter og resiliensprosesser. Dermed kan 

signaler fra barnet oppfattes tidligere, mestringsstrategier kan identifiseres og barnet 

kan få hensiktsmessig hjelp og støtte. Vi mener at manglende varhet og 

oppmerksomhet omkring barnets uttrykksmåter og fokus i samtalen, kan være 

omsorgssvikt i seg selv.  

I følge Raundalen og Schultz (2006) eksisterer det kun én hovedvei som kan dempe 

ubehaget etter traumatiske hendelser, og det er gjennom språket. Vi tror at i tillegg til 

at informasjon kan bidra til at barnet får individuell tilpasset hjelp og støtte til rett tid, 

vil samtalen i seg selv ha en klar egenverdi ved at barnet får utløp for følelser og 

tanker. Dette vil gi barnet mer oversikt over egen situasjon, som igjen kan bidra til 

økt trygghet for barnet.   

Barnet må inviteres til å fortelle så fritt og uavbrutt som mulig. Dette gjøres ved bruk 

av åpne spørsmål. Vi voksne må gi barna rom for å forme sine egne utsagn. Dersom 

vi blir for spesifikke i spørsmålsstillingen kan det lett føre til at vi stjeler opplevelsen 

fra barna (Gamst & Langballe 2004).  
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Barnet veksler mellom å befinne seg på et kontekstuelt nivå, handlingsnivå og 

opplevelsesnivå. Dersom den voksne skifter hurtig mellom de ulike nivåene, kan det 

lett føre til at ekspansjonen i beretningen opphører. Dette er spesielt viktig å ta 

hensyn til når barnet befinner seg på et opplevelsesnivå. Den virkelig gode samtalen 

forekommer først når alle tre nivåer berøres. Helt grunnleggende i den dialogiske 

samtalemetoden er likeverd mellom den voksne og barnet. Metoden legger videre 

vekt på gjensidigheten i samspillet i dialogen, og et felles ansvar for å inkludere 

hverandre. Den voksne skal være en aktiv lytter, uten bruk av pekefinger og 

korrigeringer av barnet. Det er barna som skal få sitte i førersetet (ibid).   

Når barna møtes av voksne som kommuniserer ved bruk av dialogisk samtalemetode 

ser vi at noen fenomener går igjen. Gjennom følelsesord, metaforer og 

handlingsbeskrivelser formidler barna opplevelser av svik, savn, å ha for stort ansvar, 

av uttrygghet, manglende informasjon og å ha behov for å støtte og beskytte seg selv. 

Barna har flere måter å håndtere disse opplevelsene på; de tar pauser fra dem, 

fortrenger dem, og holder fast ved det som er trygt for å beskytte seg mot dem.   

I et voksenstyrt samfunn er barns stemmer totalt avhengige av voksne lyttere for å bli 

hørt. Voksne som hører etter. Trygge voksne. Voksne som kan legge forholdene til 

rette for at barn skal kunne trives og utvikle seg. Voksne som har kompetanse til å 

snakke med barn på en god måte, uavhengig av temaet for samtalen. Kompetente 

voksne. Å være en kompetent voksen i samtale med barn, innebærer å ha kunnskap 

om barn. En del av denne kunnskapen omfatter etter vår mening å vite noe om 

hvordan det er å være barn. 

Er våre tolkninger riktige? I vår studie har vi ikke hatt mulighet til å etterprøve dette 

ved å henvende oss til informantene selv. Våre tolkninger er kun antakelser, 

subjektive oppfatninger vi definerer inn i teksten. Likevel har vi gjort en innsats for å 

få barnas stemme frem i lyset. Vel så viktige som funnene vi presenterer, er det 

overordnede budskapet om at voksne i større grad må våge å snakke med barna, stille 

de vanskelige spørsmålene, være rustet til å ta i mot de smertefulle svarene. Barn 
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forteller, beskriver og utdyper dersom premissene for den gode dialogen ligger til 

grunn. 

Fra praksisfeltet fordrer denne kunnskapen økt kommunikasjonskompetanse hos 

voksne som arbeider med barn, slik at barna blir gitt reell mulighet til å formidle sine 

historier på sine egne måter, blir lyttet til og tatt på alvor. Å bli sviktet er vondt. Et 

barn skal ikke behøve å bære det vonde alene. Der barnets opprinnelige 

omsorgspersoner svikter, må andre voksne kompensere slik at barnet skal slippe 

byrden med å få et for stort ansvar for tidlig. Voksne må informere barna i saker som 

angår dem – barn vil heller vite selv om sannheten svir. De trenger å vite hva de har å 

forholde seg til, hva de står overfor av utfordringer og muligheter.  

Barna selv eier sine historier; sine tanker, meninger, erfaringer, opplevelser og 

følelser. For å få en økt forståelse for barns formidlinger er vi som voksne helt 

avhengige av at barna selv vil gi oss innblikk i sin verden. Vi må gå rett til kilden. 
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