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Sammendrag 

Forfatter: Nora Johanne Hage 

Tittel: Virkeligheten overgår fiksjonen – En kvalitativ studie av læreres møte med 

omsorgssviktede elever i den norske skolen 

Veiledere: Bente Træen og Gunn Astrid Baugerud 

 

I denne studien er lærere i den norske skolen intervjuet om sin opplevelse av møtet med 

elever som har vært utsatt for omsorgssvikt. Tolv kvalitative intervjuer ble gjennomført med 

tolv norske lærere fra barnetrinnet, ungdomstrinnet og den videregående skolen. Studien 

omhandler læreres forståelse av begrepet omsorgssvikt, hvilke tegn de ser etter når de 

oppdager den når den inntreffer hos elevene på sine skoler, og hvordan de opplever ansvaret 

rundt å oppdage omsorgssvikt. Studien er teoretisk forankret i Bronfenbrenners økologiske 

teori. Intervjuene ble analysert ved hjelp av tematisk analyse, i et rammeverk der 

virkeligheten forstås som sosialt konstruert.       

Analysen viste at lærerne opplevde det å oppdage omsorgssvikt som en utfordring. Fem 

hovedtemaer ble avslørt: Forståelsen av omsorgssvikt og tilhørende konsekvenser, observerte 

symptomer og hva barna blir utsatt for, sikkerhet og usikkerhet, kommunikasjon og relasjoner 

og ansvar og rolleforståelse. Lærerne hadde en god forståelse av omsorgssviktbegrepet. Deres 

forståelse lignet den utviklingspsykologiske litteraturens beskrivelser av omsorgssvikt. 

Lærerne hadde et helhetlig perspektiv på hva omsorgssvikt er. De knyttet problemene relatert 

til omsorgssvikt til utfordringer i nåtidens samfunn. I oppdagelsen av omsorgssvikt gjorde 

lærerne helhetsvurderinger, der de la vekt på ulike tegn både ved foreldrene og barna. 

Ansvaret knyttet til oppdagelsen av omsorgssvikt opplevdes ulikt ut i fra kjønn. De mannlige 

lærerne opplevde ansvaret generelt mindre tungt, omfattende og vanskelig enn de kvinnelige 

lærerne. Kommunikasjonen med og relasjonene lærerne hadde til elevene, foreldre og 

hjelpeapparatet spilte en viktig rolle for forståelsen av omsorgssvikten, hvordan de opplevde å 

oppdage den og hvordan ansvaret opplevdes. Den viktigste implikasjonen er at 

kommunikasjonen mellom hjelpeapparatet og skolen må bedres, for at lærernes motivasjon 

for å melde bekymring holdes oppe.  
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Forord 

Spørsmål rundt omsorgssvikt av barn og bekymringsmeldinger i forbindelse har lenge 

engasjert meg. Både omsorgssvikten og påfølgende bekymringsmeldinger har konsekvenser 

for hvordan barnets liv blir, samt dets utvikling forløper årene som kommer. I media er det et 

stort trykk av nyhetssaker om økningen av meldte saker til barnevernet. Det opplyses også om 

at det meldes for få saker og at det er store mørketall når det gjelder saker som ikke meldes. I 

det store og det hele uttrykkes det et kollektivt ønske om at vi må gjøre en større innsats for å 

finne barna som blir utsatt for omsorgssvikt. Min interesse for hvordan vi kan lettere oppdage 

omsorgssvikt og hjelpe disse barna førte meg til denne masteroppgaven. Min idé var at ved å 

snakke om dette med de som tilbringer store deler av livene sine sammen med barna, nemlig 

lærerne, så ville man finne opplysninger som kunne hjelpe enda flere barn. Studien er 

selvstendig utviklet og gjennomført av meg. Den har gitt meg mulighet til å vise en gruppe 

mennesker at deres bidrag kan hjelpe et helt samfunn. Den har også gitt meg mulighet til å 

utvikle meg som individ i kunnskapsutvekslingen med andre mennesker. 

Tusen, tusen takk til alle lærerne som har stilt opp som deltakere i undersøkelsen, og skolene 

som har tatt meg vel i mot. Uten dere hadde ikke dette vært mulig. Dere gjør dessuten en 

enestående jobb både for barna og samfunnet. Takk! 

Bente Træen, tusen takk for din enestående veiledning fra start til slutt. Dette hadde ikke gått 

uten ditt engasjement, motivasjon, tilgjengelighet og faglige dyktighet!  

Gunn Astrid Baugerud, tusen takk for veiledning med veldig nyttige kommentarer og 

tilbakemelding. 

En stor takk til Erling for emosjonell støtte og for at du er min heiagjeng. Takk til mamma og 

resten av familien for at dere alltid har troen på meg.  

En spesiell takk til Toril, Lise og Birger. Hjelpen deres har vært uvurderlig. 

Takk til alle som har kommet med innspill, kommentarer og nyttige tilbakemeldinger 

underveis.  

Ingrid, Karen, Sigrid, Eva-Margrethe, Helle, Siv, Sille, Julie, Stine og Ingeborg, uten dere 

hadde denne prosessen vært betraktelig mindre morsom! Utviklingsklassen, takk for et godt 

faglig og sosialt miljø. For de av dere som også har hjulpet til med oppgaven, tusen takk. 

Kollokviegruppen på jusen, uten dere hadde ikke dette gått. Dere er enestående. 

Caroline, takk for at du er min klippe når det blåser på toppen.  

Takk til Maline for lån av bøker og for alt annet. 

Til alle de jeg har eventuelt har måttet glemme i en slik takketale som også fortjener det: 

Takk! 

Nora Hage, Oslo 14. november, 2014 
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Innledning 

 

Åtte år gamle Christoffer Kihle Gjerstad ble drept 2. februar 2005 som følge av mishandling 

fra et nært familiemedlem. I ettertid fikk saken en enorm omtale i media. Skolen feilet totalt i 

oppfølgingen av Christoffer. Han kom med synlige blåmerker og hadde en svært 

bekymringsfull utvikling. Saken ble et symbol på hvordan et barn kan sviktes av et helt 

samfunn med døden til følge. Hvordan kunne en slik tragisk hendelse skje? Forskning på 

mikronivå har undersøkt hvorfor foreldre skader og dreper egne barn (Jaffe, Campbell, 

Olszowy, Hazel & Hamilton, 2014). Det komplekse bildet av mekanismer som er involvert i 

barnedrap gjør at vi forstår hvordan de helt nære, familien eller foreldre, kan svikte barna 

sine. Men på makronivå har man få svar på hvorfor et helt samfunn kunne svikte Christoffer. 

Bystander-effekten (Darley & Latané, 1968) for eksempel, forklarer ikke alene hvorfor ingen 

grep inn i Christoffers sak som pågikk over flere år. For å optimalisere barns utvikling og 

levekår, som blant annet det å bekjempe barnemishandling, trengs det tverrfaglighet og 

samarbeid. Det er et presserende behov for at aktørene som er i kontakt med barn adresserer 

dette behovet.         

 Utviklingspsykologi som fagfelt må begynne å rette større fokus mot konteksten barn 

og ungdom vokser opp i. Utviklingspsykologiske spørsmål stilles for å forstå opprinnelsen for 

psykologiske prosesser (Burman, 2008). Dette er selve kjernen for fagfeltet. Moderne 

utviklingspsykologi har dreid seg i stor grad om det som gjerne kalles individuell psykologi, 

hvor individets utvikling studeres isolert fra omgivelsene. Til tross for fokuset på "barnet i 

utvikling" er det et paradoks at foreligger lite fokus på konteksten barnet vokser opp i 

(Burman, 2008). Piaget og Vygotski er viet stor plass i utviklingslitteraturen. I deres teorier 

var forskjeller i kultur og oppvekstmiljø utover familien viet lite oppmerksomhet. Et annet 

fokus i utviklingspsykologi har vært på hvordan man unngår skjevutvikling og uønsket atferd. 

En del av dette har vært å prøve å finne svar på hvordan man unngår ungdomskriminalitet, 

psykiske lidelser og lignende. Forskning med dette fokuset har vært gjenstand for kritikk, 

fordi den har hatt en for snever tilnærming til fenomenet utvikling. Barbara Rogoff har et 

viktig poeng når hun understreker behovet for å forstå utvikling også i et samfunnsmessig og 

kulturelt perspektiv i en globalisert verden (Rogoff, 2003).      

 Behovet for å rette blikket i økende grad mot omgivelsene og systemene rundt barna i 

gjelder også forskning på omsorgssvikt. I slik forskning er det mulig å anvende perspektiver 

som ser på hvordan konteksten påvirker barnas utvikling, og ikke kun foreldre-barn 
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relasjonen, omsorgssituasjonen eller enkeltindividene. Økt kunnskap om utviklingskonteksten 

kan bidra til å øke bevisstheten hos klinisk personale. Økt kunnskap kan også endre rettslige 

forhold og kvaliteten på beslutningsprosesser rundt omsorgssvikten (Cicchetti og Toth, 2005). 

Cicchetti og Toth (2005, p. 409) beskriver omsorgssvikt på følgende måte: "Child 

maltreatment exemplifies a toxic relational environment that poses significant risks for 

maladaption across biological and psychological domains of development". Miljøet omfattes 

både av den nære kretsen, som barnets omsorgspersoner, og systemene rundt barna som ikke 

bidrar til at årsakene til omsorgssvikten avdekkes og opphører.     

 For å hjelpe flere omsorgssviktede barn, og i enda større grad få flere svar på hvordan 

konteksten påvirker og bidrar til deres positive utvikling, kan man bruke en metode der man 

studerer andre voksenpersoner enn familien som befinner seg rundt barn og ungdommer. 

Dette kan være barnehageansatte, skolefritidsansatte, helsesøstre, skoleleger, leger, lærere, 

inspektører, rektorer, rådgivere, fritidsklubbansatte med flere. En god grunn til å ta lærere i 

nærmere betraktning er at de har en spesiell rolle i forhold til barnet som utsettes for 

omsorgssvikt (Abrahams, Casey & Daro, 1992). Da lærere har en kontakt med sine elever 

som ofte varer over flere år, har de en større mulighet til og sannsynlighet for å identifisere 

ofre for omsorgssvikt, og rapportere til barnevernet. Etter at avdekking av omsorgssvikt er 

skjedd, har de også flere vesentlige funksjoner. Sterke lærer-elev bånd gir lærerne mulighet til 

å gi veiledning og støtte til barn og ungdom i krise. De kan også bidra med sosial støtte for 

foreldrene og andre familiemedlemmer. Lærere kan fungere som sosiale rollemodeller 

gjennom å vise ikke-voldelig konfliktløsning (Abrahams, Casey & Daro, 1992). Skolen som 

institusjon er en arena som skal bidra til at elevene bygger sosial kompetanse, opplever 

mestring, involverer seg i meningsfull aktivitet, og får mulighet til å lære om ansvar i tillegg 

til faglig kompetanse (Howard, Dryden & Johnson, 1999).     

 Forskning har også vist at barn som har blitt utsatt for omsorgssvikt, men som har en 

relasjon til en voksen utenfor kjernefamilien opplever beskyttelse gjennom omsorgen fra 

denne utenforstående voksenpersonen (Jenkins & Smith, 1990). Werner (1993) fant at dette 

kan være besteforeldre, mentorer, ungdomsledere, eller medlemmer av et religiøst samfunn. 

Få har studert hvordan lærerne kan utgjøre en beskyttelsesfaktor for omsorgssviktede barn. 

Mange studier har i midlertidig vist at gode akademiske prestasjoner hos eleven er assosiert 

med positiv utvikling (Fergusson & Horwood, 2003, Luthar, D'Avanzo, & Hites, 2003). 

Howard, Dryden & Johnson (1999) argumenterer for at studier på området som skal ha en 

anvendt verdi bør støtte seg på Bronfenbrenners økologiske teoretiske rammeverk (1979). 



3 

 

Man bør i studiene også være svært oppmerksomme på den sosiale konteksten forskningen 

utføres i. Med tanke på disse perspektivene, er det essensielt å forstå hvordan lærere bidrar til 

et miljø som fostrer barna og ungdommenes positive utvikling.  

Hva er omsorgssvikt? 

 Det finnes mange ulike måter å definere og avgrense omsorgssvikt på. Goodman, 

Quas og Ogle (2010) definerer omsorgssvikt som handlinger mot barn som omfatter fysisk 

misbruk, seksuelt misbruk, vanskjøtsel og psykologisk misbruk. Slike handlinger bidrar fra 

omsorgsgivers side til svært uheldige utfall, og kan svekke normal utvikling hos barnet. I 

utviklingspsykologisk litteratur og forskning deles omsorgssvikt i fire kategorier (Cicchetti & 

Toth, 2005, Berk, 2009). Fysisk mishandling kan omhandle sparking, biting, risting, slag eller 

stikking som forårsaker fysiske skader. Seksuelt misbruk er beføling, samleie, blotting, 

utnytting gjennom prostitusjon eller pornografi og andre former for seksuell utnytting. 

Neglect eller vanskjøtsel innebærer at man ikke klarer å gi barnet grunnleggende behov for 

mat, klær, medisinsk behandling eller andre tilsyn. Emosjonell mishandling er handlinger som 

forårsaker seriøse mentale eller atferdsmessige forstyrrelser hos barnet, inkludert sosial 

isolasjon, repeterte urimelige krav, ydmykelse, latterliggjøring og terrorisering (Berk, 2009).

 Hendelser der barn og unge opplever tillitsbrudd eller aggressiv atferd fra foreldre 

eller andre omsorgspersoner er en særlig belastning. Dette skiller seg fra andre traumatiske 

hendelser fordi tryggheten som omsorgspersonene skal representere ikke er tilstede. I 

skremmende situasjoner søker barn trygghet hos omsorgspersoner, men de vil ikke ha 

mulighet til dette når omsorgspersonen selv representerer fare (Borgen et al., 2011). Det å bli 

utsatt for omsorgssvikt gir økt risiko for svekket sosio-emosjonell utvikling (Luke & 

Banerjee, 2013). Det er økende bevis for at barn med slike traumatiske erfaringer oppfatter 

sosiale handlinger, som for eksempel ansiktsuttrykk, annerledes enn barn uten slike 

erfaringer. Det er også økende bevis for at omsorgssviktede barn har forstyrrelser på en rekke 

andre områder i utviklingen, både eksekutive funksjoner (Augusti & Melinder, 2013), 

aggressiv atferd og atferdsproblemer (Al Odhayani, Watson & Watson, 2013; Stirling, 

Amaya-Jackson, Amaya-Jackson, 2008), og i forhold til psykopatologi og depressive 

symptomer (Kim & Cicchetti, 2006). Omsorgssvikt har også vist seg å være assosiert med 

dårligere fysisk helse senere i livet, som for eksempel økt risiko for slag, høyt blodtrykk, kreft 

og hjertesykdommer (Felitti et al., 1998).        

 Det å ha erfaring med bli utsatt for seksuelle overgrep som barn gir økt risiko for 

selvdestruktiv atferd, dårlig selvbilde, angst, depresjon og dissosiasjon senere i livet (Mossige 
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& Stefansen, 2007). Likeledes er det vist at det å bli utsatt for grov vold fra begge foreldre gir 

økt risiko for å rapportere om depresjon. Mossige og Stefansen (2007) fant at det å blir utsatt 

for grov vold fra mor, ga økt risiko for å rapportere om selvmordsforsøk, mens det å ha blitt 

utsatt for grov vold fra far gir økt risiko for å rapportere om symptomer på spiseforstyrrelser, 

angst og dissosiasjon. Ikke alle som blir utsatt for omsorgssvikt, vold eller seksuelle overgrep 

får alvorlige senvirkninger (Houshyar & Kaufman, 2006). Enkelte barn vokser opp til å selv 

ha fravær av psykopatologi og lever normale og velfungerende liv, selv om de har hatt en 

vanskelig oppvekst. Disse barna kalles resiliente. Resiliens betyr god psykososial fungering til 

tross for opplevelse av risiko, normal fungering under unormale forhold (Borge, 2010; 

Kaplan, 2006). Resiliensforskning har vært et viktig bidrag for å forstå hvorfor noen ikke 

utvikler problemer som følge av en svært vanskelig barndom. 

Studiekonteksten: Omsorgssvikt i Norge 

 I en Nordisk offentlig utredning (NOU, 2004:23) om omsorgssvikt begått i barnehjem 

og spesialskoler, defineres omsorgssvikt blant annet som "Omsorgssvikt og overgrep 

refererer vanligvis til forskjellige former for alvorlige krenkelser av barna fra voksne som har 

omsorgsansvaret for dem" (punkt 9,2). Fra norske myndigheters side i er omsorgssvikt 

vektlagt i stor grad, både ved at vi har et lovverk som skal beskytte barn, håndhevings og 

sanksjonsmekanismer, og et barnevern som skal være barnas sikkerhetsnett.  

 Det er vanskelig å vite presist hvor mange som utsettes for omsorgssvikt. En måte å 

undersøke det på er å se på barnevernsstatistikken. En annen måte er å se på undersøkelser 

som er gjort i befolkningen der de selv oppgir om de har blitt utsatt for omsorgssvikt, og 

hvilke typer omsorgssvikt dette har vært.       

 I 2012 mottok 53200 barn tiltak i regi av barnevernet (Statistisk sentralbyrå, 2012). Av 

disse mottok 44203 barn hjelpetiltak og 8995 barn mottok omsorgstiltak (Tabell 1, Vedlegg 1, 

Appendix). Antall bekymringsmeldinger som barnevernet totalt mottar blir ikke registrert av 

Statistisk sentralbyrå, men antall undersøkelsessaker registreres (Tabell 1, Vedlegg 1, 

Appendix). I alt 4587 av de 34591 undersøkelsessakene som ble startet i løpet av 2012 ble 

meldt av skolen. Dette er et relativt lavt tall med tanke på hvor mange barn som er i kontakt 

med det norske skolesystemet. De resterende ble meldt av barnevernstjenesten, foresatte, 

politi, naboer, barnehage, barnet selv, helsevesen, helsestasjoner etc. Mørketallene for 

rapportering av underkategorien mishandling av barn i Norge antas å være store (Myhre, 

2010). 
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 Av de 16000 ungdommene som deltok i Folkehelseinstituttets undersøkelse om vold 

og seksuelle overgrep fra 2007, oppga ca. 4% av ungdommene at de hadde blitt utsatt for vold 

fra voksne det siste året (Schou, Dyb & Graff-Iversen, 2007). I den samme undersøkelsen 

oppga nesten 2% av guttene og litt over 6% av jentene at de hadde blitt utsatt for seksuelle 

overgrep. I en undersøkelse gjort av NOVA om vold og overgrep blant videregående elever, 

fant de at en fjerdedel av elevene som hadde opplevd minst ett tilfelle av vold fra en forelder, 

mens fra begge foreldrene var det noe lavere tall (7%) (Mossige & Stefansen, 2007). For grov 

vold fra en forelder oppga nesten én av ti ungdommer dette, mens 2% sa de hadde opplevd 

vold fra begge foreldrene. En av ti ungdommer oppga også at de hadde vært vitne til at en av 

foreldrene var blitt utsatt for vold i løpet av oppveksten. I den samme undersøkelsen oppga 

15% av jentene og 7% av guttene at de var utsatt for et alvorlig seksuelt overgrep. Mossige og 

Stefansen (2007) fant også at dårlig familieøkonomi, rusproblemer i familien samt det å ha 

minoritetsbakgrunn ga økt risiko for å rapportere om at man hadde opplevd å bli utsatt for 

vold, seksuelle overgrep eller å se foreldrene bli utsatt for vold. 

 Lovverket og omsorgssvikt. 

 I Norge har vi barneloven, barnevernloven og straffeloven som skal beskytte barn og 

ungdom. I tillegg har Norge ratifisert og inkorporert FNs barnekonvensjon som gir barn 

grunnleggende rettigheter, slik at denne er blitt en del av norsk rett (Lov om 

menneskerettigheter, 1999). Barneloven av 1981 regulerer blant annet foreldrerett og 

samværsrett. Barnevernloven av 1992 skal sikre at barn og unge får trygge oppvekstsvilkår, 

og hjemler barnevernets inngrepsrett. Straffelovens kapittel 25 hjemler voldslovbrudd, og 

kapittel 26 seksuallovbrudd med egne særbestemmelser om overtredelser mot barn. 

 Barnevernloven regulerer også særbestemmelsen om offentlige myndigheters plikt til 

å melde fra om omsorgssvikt. § 6-4 annet ledd i Lov om barnverntjenester lyder: 

 "Offentlige myndigheter skal av eget tiltak, uten hinder av taushetsplikt, gi opplysninger til 

 kommunens barneverntjeneste 
1
 når det er grunn til å tro at et barn blir mishandlet i hjemmet 

 eller det foreligger andre former for alvorlig omsorgssvikt, jf. §§ 4-10, 4-11 og 4-12, når et 

 barn har vist vedvarende alvorlige atferdsvansker, jf.§ 4-24, eller når det er grunn til å tro 

 at det er fare for utnyttelse av et barn til menneskehandel, jf. § 4-29." 

 Denne paragrafen pålegger norske lærere å gi opplysninger til det kommunale 

barnevernet om mistanke om mishandling eller andre former for alvorlig omsorgssvikt. Ellers 

hjemler opplæringslova av 1998 en rekke rettigheter for elever i det norske skoleverket. 

http://lovdata.no/pro/#reference/lov/1992-07-17-100/%C2%A74-24
http://lovdata.no/pro/#reference/lov/1992-07-17-100/%C2%A74-29
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Forskning på lærere og omsorgssviktede elever i skolen 

 Forskning på lærere og deres håndtering omsorgssvikt startet i USA og Canada på 

1980-tallet. Mye av denne forskningen er preget av at det er brukt store spørreundersøkelser. 

Det eksisterer nesten ingen kvalitative undersøkelser på internasjonalt nivå. Den norske 

forskningen på lærere og omsorgssviktede elever startet opp på midten av 2000-tallet, og 

inneholdt mest kvalitative undersøkelser. De tidligste utenlandske studiene på temaet om 

lærere og omsorgssvikt undersøkte om lærerne hadde kunnskap om omsorgssvikt, hvorvidt de 

var oppmerksomme på tegn på mishandling og det rettslige ansvaret lærere har. I tillegg så 

studiene på lærernes holdninger og terskler i forhold til hva de regner for å være omsorgssvikt 

og ikke. Mange av disse studiene ble foretatt i utvalg av bare kvinnelige lærere.  

 I USA på 1980-tallet trodde de fleste lærerne at de aldri hadde hatt en mishandlet elev 

i sin klasse (McIntyre, 1987). Majoriteten (67%) mente at de kunne se tegn på mishandling 

hvis tegnene var tydelige nok. Omtrent halvparten mente også at de kunne gjenkjenne 

symptomer på emosjonell mishandling eller vanskjøtsel. Men seksuelt misbruk mente 76% at 

de ikke kunne avdekke selv om synlige tegn på dette var tilstede. Det å oppgi at man hadde 

hatt kursing om temaet hadde en positiv effekt på at lærerne fortalte at de kunne avdekke mer 

(McIntyre, 1987).          

 Volpe (1981) utviklet og evaluerte et treningsprogram for lærere som innebar 

opplæring om tegn hos barn på omsorgssvikt og hvordan man skulle oppdage det. Dette ble 

prøvd ut på ulike studentgrupper som på et senere tidspunkt kom til å jobbe i skolevesenet. I 

denne studien var det en signifikant effekt på økt i kunnskap etter at treningsprogrammet ble 

gjennomført. Lærerstudentene var de som rapporterte å ha minst selvtillit i forhold til å 

avdekke omsorgssvikt, og sosialarbeiderstudentene rapporterte å ha mest selvtillit i forhold til 

dette. Flesteparten av deltakerne rapporterte at de opplevde at treningsprogrammet ga økt 

oppmerksomhet mot og bedre evner til å avdekke omsorgssvikt.     

 Abrahams, Casey & Daro (1992) undersøkte hvor godt lærerne var kjent med 

meldingsprosedyrene på skolen, hvor ofte de mistenkte omsorgssvikt hos elevene og hvilke 

barrierer de opplever at de møter når de melder ifra. De fant at lærernes opplevde mangel på 

kunnskap om avdekking av omsorgssvikt var en viktig barriere for om de meldte saker. I 

tillegg var de redde for å komme med falske anklager eller for å bli beskyldt for dette. 

Lærerne var også redde barnet kom til å bli straffet hjemme for å ha sagt ifra, samt at de kom 

til å miste den tette kontakten med eleven. Andre barrierer var lærerens opplevelse av mangel 

på støtte på meldingen fra kolleger, ledelse eller andre. Lærerne var også redde for at 
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foreldrene skulle nekte for mishandlingen og at lærerne forstyrret familiens privatliv.  

 I en studie fra 1993 ble det brukt en blanding av intervjuer og spørreundersøkelser for 

å undersøke læreres forståelse av og respons på omsorgssvikt (Tite, 1993). Studien fant at 

lærere hadde en mye bredere definisjon på omsorgssvikt enn det som stod i loven, noe som 

indikerte at de var engasjerte i og reflekterte rundt temaet. Ved å presentere lærerne for ulike 

case der misbruk og andre former for omsorgssvikt forelå, ble det testet hvor terskelen deres 

egentlig lå for å karakterisere noe som mishandling. Overraskende mange mente at 

eksponering for pornografi, fysisk avstraffelse av barn og veldig skitne barn ikke var 

omsorgssvikt når de ble presentert med et tilfelle av dette. En lignende studie av 

underrapportering og overrapportering av omsorgssvikt, fant forskerne at i en tredjedel av 

lærernes vurderinger ble det underrapportert i henhold til de lovlige standardene (Webster, 

O'Toole, O'Toole & Lucal, 2005). Overrapportering skjedde i bare 4% av casene lærerne ble 

presentert for.           

 Crenshaw, Crenshaw & Licthenberg (1995) fant at rapportering av omsorgssvikt skjer 

uavhengig av kjønn, både for læreren og barnet. Rapporteringen har heller ikke sammenheng 

med hvilken type jobb man har på skolen, det vil si om man er lærer, rådgiver eller rektor. 

Rapporteringen synes å være avhengig av hvilken type omsorgssvikt det dreier seg om. 

Seksuelt misbruk ble i større grad rapportert enn emosjonelt misbruk. Lærerne var i tillegg 

bevisste på at de var underlagt et lovpålagt ansvar.       

 I en undersøkelse av lærere, fant Kenny (2001) at 73% aldri hadde rapportert om 

omsorgssvikt. I gjennomsnitt hadde lærerne i denne studien undervist i 10 år. De resterende 

27% som hadde rapportert om omsorgssvikt, hadde bare sendt bekymringsmelding én gang 

hver i løpet sin tid som underviser. Funnene var konsistente med tidligere forskning om at 

lærere er tilbakeholdne med å rapportere. Den hyppigst oppgitte grunnen til for å ikke 

rapportere var frykten for å feilrapportere og at lærerne følte at barnevernet ikke var i stand til 

å hjelpe utsatte barn.          

 Walsh og Farrell (2008) undersøkte åtte læreres kunnskap om omsorgssvikt. De brukte 

pedagogiske verktøy og rammeverk for å undersøke hvilken kunnskap lærerne hadde. Ingen 

av lærerne oppga at de hadde lært noe om omsorgssvikt i løpet av sin utdannelse. Forskerne 

fant at lærerne brukte kunnskap fra barndommen, tidligere erfaringer for å håndtere 

situasjonene de stod i det daglige. Kunnskapen var overraskende god til tross for at ingen 

hadde gjennomgått formell trening, men lærerne hadde kunnskapshuller. Forskerne mente at 

kunnskapshullene gjorde dem mer sårbare for å ikke oppdage omsorgssvikt, og dermed mer 
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sårbare for å kunne håndtere omsorgssvikten på en tilfredsstillende måte. Derfor påpekte de at 

lærere har bruk for mer utdanning om temaet for å være bedre rustet til å håndtere 

problematikken.         

 Størstedelen av det norske bidraget på feltet består av masteroppgaver i 

spesialpedagogikk og pedagogikk. Bornø (2006) undersøkte hvordan lærere forholder seg til 

meldeplikten. Hun fant at trygghet på seg selv og sin egen kompetanse og trygghet på ledere 

og samarbeidspartnere internt og eksternt bidrar til at lærere overholder meldeplikten. Hun 

mente at tverrfaglig samarbeid er det manglende leddet mellom barnevernet og skolen. 

Mellemstrand (2009) undersøkte hva fagfolk i PP-tjenesten mente om hvilken generell 

kunnskap lærerne burde ha om omsorgssviktede barn, og hvordan de best kan forholde seg til 

dem. Hun fant at fagfolkene mente at lærerne kjente igjen symptomer på omsorgssvikt, men 

at de hadde vanskeligheter med å bestemme seg for hva signalene betydde. Fagfolkene mente 

at lærernes viktigste oppgave var å bygge relasjoner, og bidra med sosial støtte til elevene. 

Andre har funnet at det eksisterer en skepsis til barnevernet blant lærere, at lærerne har 

manglende evne til å oppdage omsorgssvikt, og at de har manglende vilje til å samarbeide 

med barnevernet (Ertzaas, 2012). Andre har undersøkte barrierene knyttet til det å sende 

bekymringsmeldinger (Roberg, 2014). Barrierene knyttet til samarbeid med foreldre, 

taushetsplikten, lovverket og hvilke prosedyrer de ulike skolene har for å melde bekymring, 

påvirket det å sende bekymringsmeldinger negativt. Samarbeidet mellom skole og barnevern 

viste seg å være komplekst (Roberg, 2014). Limyr (2010) fant at pedagogiske ledere i 

barnehager også har store utfordringer knyttet til å identifisere omsorgssvikt blant 

barnehagebarn. Underkategoriene fysiske overgrep og vanskjøtsel var lettest for de 

pedagogiske lederne å oppdage. Møtene med foreldrene, frykten for foreldrenes reaksjoner, 

og frykten for å gjøre feil gjorde det vanskelig for de pedagogiske lederne å melde fra om 

omsorgssvikt (Limyr, 2010).          

 Sosiologen Bergljot Baklien (2009) forsket på hvordan lærerne i den norske skolen 

forstår barnevernet og hvordan barnevernet forstår skolen i deres samarbeid. Hun fant at 

samarbeidet mellom dem preges av utfordringer. Lærerne hadde for eksempel liten tillit til 

barnevernet og mente at barnevernet kun tok de alvorligste sakene, og bedrev 

"brannslukking". Barnevernet, på den annen side mente at lærerne og skolen brukte for lang 

tid før de meldte saker, og når de først hadde meldt bekymring forventet de at det skulle skje 

noe raskt. Barnevernet mente også at lærerne har en oppfatning av at barnevernet skal fri dem 

fra problemene de står med i forhold til barna, og at barnevernet kan forandre verden så fort 
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lærerne har sendt bekymringsmelding. Lærerne hadde etter deres mening et skjevt bilde om 

hva som faktisk er realistisk og gjennomførbart. Baklien understreket viktigheten av de to 

aktørene er godt synlige for hverandre, for at samarbeidet skal fungere bedre.  

Forskningsspørsmål 

 På grunn av den manglende kunnskapen på det psykologiske fagfeltet om lærere og 

omsorgssvikt i Norge, var ønsket for denne studien å utfylle noe av kunnskapen på dette 

området. Det overordnede forskningsspørsmålet for studien var "Hvordan opplever lærere sitt 

møte med omsorgssvikt i skolen?" Målet var å fange ulike nyanser i deres opplevelser ved 

hjelp av tre spørsmål: 

 - Hvordan definerer lærerne begrepet omsorgssvikt? 

 - Hva ser de etter når de oppdager omsorgssvikt? 

 - Hvordan forstår de sin egen rolle og sitt eget ansvar?  

 Et mål var å bidra til forskningsfeltet fra et ståsted med en annen kultur og kontekst 

enn det som tidligere er undersøkt. Et annet mål var å bidra fra et annet metodisk ståsted enn 

den som tidligere er gjennomført. 

Teoretisk perspektiv 

 Bronfenbrenners økologiske systemteori (1979) forankrer studien i et 

utviklingspsykologisk perspektiv. Hans teori består av av fire relaterte systemer; mikro-, 

meso-, ekso- og makrosystemet som er utviklingsarenaer for barnet i utvikling. 

Mikrosystemene er barnas helt nære relasjoner. Dette kan være foreldre, søsken, andre nære 

familiemedlemmer, venner og naboer for barn i vestlige land. Mesosystemet er interaksjonen 

som skjer mellom mikrosystemene. I eksosystemet er ikke individet i utvikling aktivt 

deltakende, men hendelser i eksosystemet påvirker individet i utvikling. Eksempler på dette er 

at barn påvirkes av foreldrenes arbeidsplass, et eldre søskens skoleklasse, familiens 

vennenettverk etc. Makrosystemet er mønstre eller fenomener som samfunnet bygges opp 

under. Det kan være nære og konkrete ting som en butikk, en skole eller transportmidler. Men 

det kan også være fjerne og abstrakte ting som lover, vaner og verdier.   

 Bronfenbrenner (1979) beskrev at mesosystemet blir etablert når individet i utvikling 

for første gang trår inn i et nytt miljø eller omgivelse. Mesosystemet består av forbindelser 

mellom to eller fler mikrosystemer som individet i utvikling aktivt deltar i. Bronfenbrenner 

hevdet at for barn kan dette for eksempel være forbindelser mellom hjemmet, nabolaget og 

skolen. Før mesosystemet blir etablert av har det kun befunnet seg i et mikrosystem, som for 



10 

 

eksempel familien. Mesosystemet er ikke det samme for alle individer, fordi ulike barn trår på 

ulike tidspunkt inn i ulike miljøer og omgivelser. Et barn som er vokst opp i en stamme vil for 

eksempel kanskje bare få én forbindelse, nemlig forbindelsen mellom familien og stammen. 

Et barn vokst opp i en vestlig kultur vil eksempelvis få forbindelser mellom familien og 

barnehagen, svømmegruppa, babysangen, nabolaget, storfamilien, nærmiljøet osv. 

 Makrosystemet kan ha helt ulike funksjoner for ulike individer i ulike kulturer. For å 

illustrere hva han mente med dette pekte Bronfenbrenner på lekeplassen, klasserommet, 

postkontoret som eksempler. De ser kanskje like ut, men de får helt ulike funksjoner for 

eksempel i Frankrike og Thailand. På samme måte får barnehager, nabolag og arbeidsplasser 

helt forskjellige betydninger for folk fra forskjellige sosioøkonomiske, etniske, religiøse og 

andre subkulturelle grupper. Senere la Bronfenbrenner til chronosystemet (1986), som er 

mønstre av hendelser og overganger over et helt livsløp, så vel som historiske omstendigheter 

som påvirker utviklingen. Et eksempel på en historisk hendelse som kan regnes for å tilhøre et 

chronosystem, er for eksempel Berlinmurens fall. Dette påvirket først og fremst individene i 

Tyskland, men satte også preg på en hel verden.    

 Bronfenbrenner beskrev fenomenet økologisk overgang, som han definerte som et 

skifte i en rolle eller i en setting som skjer i løpet av livet (Bronfenbrenner, 1979). Eksempler 

på dette er når man får et yngre søsken, begynner på skolen, blir forfremmet, gifter seg, flytter 

eller pensjonerer seg. Slike økologiske overganger involverer et rolleskifte, og en forventing 

om at man skal endre atferd på bakgrunn av at man har ulike posisjoner i samfunnet 

(Bronfenbrenner, 1979). Hvis det hender noe innenfor mikrosystemet, som for eksempel at 

foreldre får et rusproblem, får en psykisk sykdom eller havner i en krise kan dette representere 

dette en økologisk overgang for barnet. Barna går igjennom et rolleskifte der de også på en 

eller annen måte må håndtere at den voksnes rolleskifte.   

 Bronfenbrenners teori representerte en endring i forståelsen av utvikling innenfor 

utviklingspsykologisk tradisjon. Bronfenbrenner rettet søkelyset mot ytre faktorer som 

påvirker familien, og hvordan systemer rundt familien kan bidra til at barna får en sunn 

utvikling (Bronfenbrenner, 1986). Dette skiller seg fra perspektiver der familien er det eneste 

utgangspunktet for en kontekst der barnas utvikling finner sted. Selv om familien er den 

viktigste konteksten for utvikling, skjer ikke utviklingen uavhengig av miljøet rundt familien.

 Bronfenbrenner ønsket at man tok alle systemene i modellen i betraktning når man 

designer studier. Han la vekt på at miljøet alltid spiller inn når man skal undersøke 

utviklingspsykologiske fenomener, og at utvikling ikke skjer i vakuum. I denne oppgaven var 
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det derfor et viktig punkt å forstå hvilken påvirkning lærerne kan ha på elevenes utvikling i 

lys av hans økologiske systemteori. Lærerne danner mikrosystemer med sine elever. Lærerne 

og skolen danner mesosystemer når den legger grunnlaget for at ulike mikrosystemer kommer 

i kontakt med hverandre. Elever har ikke kontakt med alle lærerne på skolen. Andre lærere 

som elevene ikke har kontakt med, vil fungere som et eksosystem for disse elevene, siden 

lærerne påvirker hverandre ved å samarbeide med hverandre. Deres samarbeid vil igjen 

påvirke elevene på skolen. Skolen danner et makrosystem fordi den fungerer som et 

fundament som samfunnet er bygget på, og vil påvirke elevene i kraft av å være et slikt 

fundament.   

Metode 

 

I psykologisk forskning anvendes kvalitative metoder for å undersøke hvordan mennesker 

opplever og forstår sin sosiale virkelighet (Ashworth, 2008). Kvale (1997) beskriver det 

kvalitative forskningsintervjuet som en utveksling av synspunkter mellom to personer som 

samtaler om et tema av felles interesse. Det blir et produksjonssted for kunnskap der den 

gjensidige menneskelige interaksjonen er essensiell. Den som intervjuer ønsker å forstå sider 

ved informantens liv gjennom intervjuet. Intervjueren har som oppgave å utforske og tolke 

informantens forståelse av sin livsverden og hvordan han eller hun skaper mening i denne. 

Det kvalitative intervjuet er et unikt forskningsverktøy i den forstand ved at forskeren 

etablerer en nær kontakt med deltakerne.       

 Ettersom målet i denne studien var å forstå lærernes opplevelse og forståelse av møtet 

med omsorgssvikten hos elevene, falt valget på en intervjubasert kvalitativ studie. Det semi-

strukturerte intervjuet har fordelen av at intervjuet struktureres rundt et tema, men også forblir 

åpent for at forskeren gir deltakerne plass for sine innvendinger og at intervjuet kan ta andre 

vendinger enn forskeren opprinnelig hadde tenkt (Willig, 2008). Det åpner muligheter for å 

undersøke problemstillingene i forskningsspørsmålene. Det eksisterer få studier om selve 

opplevelsen knyttet til oppdagelsen av omsorgssvikt hos elever. Derfor falt valget på å ha en 

induktiv tilnærming til problemstillingen i intervjuet.     

 Andre datainnsamlingsmetoder ble vurdert som alternativer til intervjuet, blant annet 

fokusgruppe. Fokusgrupper er mest ideelt å bruke der man ønsker å undersøke hvordan 

interaksjon mellom deltakere skaper data (Willig, 2008). Målet var å undersøke læreres 
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detaljerte og personlige erfaringer, og dermed passet ikke fokusgruppemetoden. I tillegg 

skåner ikke fokusgruppen tredjepersoner.   

Filosofiske antagelser 

Studien som det er redegjort for her er fenomenologisk. Et fenomenologisk studien 

beskriver hvordan folk forstår hva som skjer med dem og mening bak levde erfaringer i 

forhold til et fenomen (Creswell, 1998). I en psykologisk tilnærming til fenomenologien 

fokuseres det ofte på meningene erfaringene har for individene personlig. Forskeren leter etter 

essensen i den underliggende meningen bak de levde erfaringene (Creswell, 1998). Det er 

meningen bak lærernes egne erfaringer om møtet deres knyttet til omsorgssvikten som 

elevene har opplevd, som er fokus i denne studien. Derfor er denne studien fenomenologisk. 

 Folks opplevelse av sin sosiale virkelighet kan tolkes som en sosial konstruksjon. Den 

sosiale virkeligheten skapes innenfor den sosiale og kulturelle konteksten folk vokser opp i og 

lever i. I et slikt perspektiv tar man et kritisk standpunkt til tatt-for-gitt måter å forstå 

kunnskap om verden på (Burr, 2003). Dette inviterer oss til å være kritiske til våre 

observasjoner av verden, og kritiske til at kunnskap kan være objektiv og fri for skjev 

tankegang. Da oppfordres man også til å være forsiktig med å dra slutninger om hvordan 

verden ser ut til å være. Derfor står slike perspektiver i motsetning til positivisme og 

empirisisme i tradisjonell vitenskap. Hvis kunnskapen ikke kommer utenifra, der verden 

virkelig er, hvor kommer den fra da? Svaret er at mennesker konstruerer kunnskapen dem i 

mellom. Derfor er sosial interaksjon spesielt viktig i en slik sammenheng. Det er gjennom 

daglige interaksjoner i vårt sosiale liv at versjoner av kunnskap oppstår (Burr, 2003). 

 Hvordan vi forstår verden vil alltid være historisk og kulturelt betinget (Burr, 2003). 

Språket blir spesielt viktig for å forstå hvordan vi igjen forstår verden. Mennesket eksisterer 

ikke før språket, for språket fører mennesket inn i verden (Burr, 2003). Vi er født inn i en 

verden der rammeverkene og kategoriene som menneskene bruker, allerede eksisterer. Idéen 

om at språkets struktur bestemmer hvordan vi kategoriserer erfaringene våre, kalles 

strukturalisme (Burr, 2003).          

 Den tradisjonelle psykologien forklarer fenomener for eksempel i form av 

personlighetstrekk, økonomiske strukturer og modeller for hukommelse. I et perspektiv der 

virkeligheten forstås som sosialt konstruert, forklares fenomener ved hjelp av dynamikken i 

den sosiale interaksjonen. Man ønsker å forstå prosessene, heller enn strukturene (Burr, 

2003).           

 Studien tar også utgangspunkt narrativ teori. Et narrativ kan defineres som en 
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organisert tolkning av en sekvens av hendelser (Murray, 2008). Narrativer handler alltid om 

hendelser som tar plass i et spesielt tidsrom (Lazslo, 2008). Dette handler ikke om når 

hendelsene tar plass i kalenderen, men at tiden har en betydning for meningen til narrativet. 

En måte man kan anvende fenomenologi og perspektiver der virkeligheten er sosialt 

konstruert sammen på, er gjennom narrativer. Narrativer gjennomsyrer vårt dagligliv. Vi er 

født inn i en narrativ verden, vi lever livene våre gjennom narrativer og etter livet blir vi 

beskrevet gjennom narrativer (Murray, 2008). Narrativene har fått en større og større 

betydning i sosialvitenskapen. Ved å bruke narrativer, er man opptatt av hvordan mennesker 

skaper mening i en verden som stadig er i endring. Det er gjennom narrativene vi kan definere 

oss selv gjennom en tidsmessig kontinuitet og at vi skiller oss fra andre.  

Epistemologi 

Hvordan man skal bestemme hva som er presis psykologisk kunnskap har vært en 

problemstilling for psykologien siden "den ble til" (Giorgi & Giorgi, 2008). De 

epistemologiske spørsmålene som hører til en studie, er hva vi kan vite og hvordan vi kan vite 

det. Dette gir retningslinjer for metodevalg, hvordan man tolker data og hvordan man mener 

at man som forsker påvirker forskningen. Forskeren tilnærmer seg verden med et sett av idéer, 

et rammeverk (teorien, ontologien), som gir en rekke spørsmål (epistemologien), som 

undersøkes (metode, analyse) på spesifikke måter (Denzin & Lincoln, 2011).  

 Det eksisterer mange debatter om ontologi. En av dem er om realisme versus 

relativisme (Burr, 2003). Fra et realistisk standpunkt eksisterer det en ytre verden uavhengig 

av det som blir oppfattet eller perseptuert. Dette settes vanligvis opp mot idealismen, der man 

erkjenner at det bare er sinnet og tankene som eksisterer. Materielle objekter eksisterer kun 

som objekter for persepsjon. I relativismen finnes det ingen sannhet, og derfor er alle 

perspektiver verdsatt likt. I denne oppgaven er et relativistisk syn lagt til grunn. Det er i 

samsvar med at: "The only thing we have access to are our various representations of the 

world, and these therefore cannot be judged against 'reality' for their truthfulness or accuracy" 

(Burr, 2003 p.23). Lærerne har bare tilgang til sin egen forståelse av verden, og kan ikke 

sammenlignes med ultimate standarder eller en spesifikk sannhet.     

 Fra et ståsted der virkeligheten forstås som sosialt konstruert har 

kunnskapsproduksjonen skjedd mellom meg, som forsker og lærerne som deltakere. Deres 

uttalelser er forstått innenfor den spesifikke historiske og kulturelle konteksten vi befinner oss 

i. Konteksten er også spesifikk i den grad at lærerne arbeider i det norske skolesystemet.  

Relativismen blir kritisert for at den åpner opp for at det er greit å hevde hva som helst. Alt 
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kan i praksis kan godtas, siden alle betraktninger om verden er like mye verdt (Burr, 2003). 

Derfor har også relativismen blitt kritisert for at den kan fremstå som "apatisk", fordi ingen 

påstander møter motstand. Noen hevder også at dette fratar oss grunnlaget for å forsvare våre 

moralske valg og politiske tilhørighet. En måte å møte denne kritikken på, er å understreke at 

hvis vi forstår kunnskap, verden og sannheten i lys av at de er konstruert av mennesker, så har 

vi et enda større ansvar for å forstå egne synspunkter og forsvare dem (Burr, 2003). I denne 

studien har det vært viktig å forklare de vitenskapelige antakelsene som er lagt til grunn, og at 

de har påvirket hva som er blitt funnet. Denne studien har på lik linje med andre studier 

bygget på teori og forskning som grunnlag, og er derfor til like stor gjenstand for kritikk som 

andre studier uavhengig av hvilket vitenskapelig ståsted den har tatt. Det er heller ikke all 

forskning som tar sikte på å kunne gi et grunnlag for å kunne forsvare moralske valg eller 

politisk tilhørighet. Det har heller ikke denne studien hatt som mål. Et fokus på ulike 

virkeligheter kan heller lede til praksiser som åpner for felles forståelse og endring. Derfor 

kan kunnskap som presenterer lærernes sosiale virkelighet gjennom forståelse og opplevelser 

om omsorgssvikt, bidra til endring i deres praksis og håndtering av omsorgssviktede elever. 

Refleksivitet 

 I kvalitativ forskning anerkjennes det at forskeren påvirker forskningen både som 

person (personlig refleksivitet), og som teoretiker/tenker (epistemologisk refleksivitet) 

(Willig, 2008). Det handler om mer enn å gjenkjenne egen skjevhetstenkning; nettopp 

hvordan vi reagerer på forskningskonteksten, og hvordan dataene kan gi oss innsikt og 

forståelse. Refleksivitet hører inn under alle delene i et forskningsprosjekt (Willig, 2008). 

 I tradisjonell psykologisk forskning blir forskeren sett på som en person som er 

objektiv og som ikke "smitter" forskningen med sine egne personlige oppfatninger (Burr, 

2003). For meg som forsker er målet om objektivitet umulig. Fra mitt ståsted kan ingen trå ut 

av det å være menneske og betrakte forskning uten sitt personlige perspektiv. Forskeren får 

dermed en viktig oppgave med å identifisere og redegjøre for hvordan eget engasjement kan 

påvirke kunnskapen som produseres. Det er umulig å identifisere alle måter jeg kan ha 

påvirket min egen forskning, men under vil jeg gi en oversikt over noen områder.  

 Det å ha vokst opp i Norge, være en ung kvinne, være en del av en velferdsstat samt 

være en del av vestlig kultur vil påvirke utgangspunktet og fokuset på forskningen. I deler av 

verden finnes det verken et fungerende skolesystem eller sikkerhetsnett for barn. I vår verden 

har vi ressursene slik at vi kan rette blikket mot å forske slik at barn får et enda bedre og 

sterkere vern. 
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Forskningsprosessen 

 Rekruttering og informanter. 

 Utvalget av informanter utgjorde tolv lærere i alderen 34 til 56 år. 

Gjennomsnittsalderen var 46 år. Tre av deltakerne var menn og ni var kvinner. Alle hadde 

høyere utdanning innenfor pedagogiske fag, enten i form av lærerutdanning eller en 

universitetsutdannelse med pedagogisk påbygging. Alle utenom én deltaker hadde selv barn. 

Tre stykker arbeidet på barnetrinnet, sju stykker arbeidet på ungdomstrinnet og to stykker 

arbeidet på videregående skole. En del av de som arbeidet på ungdomstrinnet hadde også 

erfaringer med å arbeide på barnetrinnet, skolefritidsordningen, eller hadde tidligere arbeidet 

med barn i andre yrker. Alle hadde sin arbeidsplass på Østlandet. Den læreren med lengst 

erfaring hadde jobbet som lærer i over 30 år. Den med kortest erfaring hadde jobbet i to år. 

Flesteparten av de andre deltakerne hadde jobbet omlag åtte til ti år som lærere. Alle hadde 

etnisk norsk bakgrunn.        

 Inkludering i studien av lærere som jobbet i barne-, ungdoms- og videregående skole 

var ikke et bevisst valg. Det ble slik tilfeldig. Formålet var ikke å undersøke lærere for en 

bestemt gruppe barn. Lærernes opplevelse av møtet med omsorgssvikt var det sentrale, ikke 

hvilken alder barna hadde. Når lærere fra barne-, ungdoms- og videregående skole ble 

inkludert, kunne forskjeller og likheter i deres opplevelser sammenliknes. Utover dette ble det 

forsøkt å rekruttere deltakere av begge kjønn.     

 Kriteriene for å delta i studien utover det å jobbe som lærer var at man hadde erfaring 

med elever som hadde vært utsatt for omsorgssvikt, og hadde lyst til å dele disse erfaringene. 

I tillegg var det krav om at informantene ikke hadde psykiske helseplager som kunne 

forverres ved å snakke om erfaringene sine. Grunnen til at dette kriteriet ble tatt med, var for å 

unngå risikoen for at ekstra sårbare personer skulle oppleve det som smertefullt å delta. Målet 

var å følge Willigs (2008) henvisning til at forskere skal beskytte sine deltakere fra skade og 

tap, og forsøke å sørge for å opprettholde deres psykiske helse og verdighet til alle tider. 

 Invitasjonsbrevet ble sendt ut til et titalls antall skoler på Østlandet. I tillegg drev jeg 

"snowballing" i min egen bekjentskapskrets. Venner ble spurt om å gi bort epost-adressen min 

hvis de kjente noen som kunne være interessert i å delta. Videre ble noen deltakere rekruttert 

via andre lærere, som ble gitt min kontaktinformasjon.    

 Kontakten med deltakerne ble etablert ved at de sendte meg en epost eller en 

tekstmelding om at de var interessert i å delta. Jeg måtte ofte sende purremeldinger for å få 

avtalt et tidspunkt for intervjuet. Det manglet ikke på lyst til å delta i prosjektet. Lærerne i 
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dette utvalget levde "travle" liv. Når deltakerne tok kontakt, ønsket de gjerne mer informasjon 

om prosjektet. En stor del av rekrutteringsarbeidet gikk med på å sikre deltakerne full 

konfidensialitet. Av de som meldte sin interesse var det frafall av to deltakere. Alle 

intervjuene ble gjennomført som planlagt med de tolv resterende deltakerne. Ettersom lærerne 

var usikre på om de passet til å være med i studien, ble det brukt tid på å forklare at de var 

egnet til å delta.  

 Intervjuguiden og intervjuene. 

 Intervjuguiden ble konstruert med et bredt fokus, men med enkelte spørsmål som var 

mer spesifikke. Den ble laget helt innledningsvis i prosjektet. Den ble laget slik at den 

matchet forskningsspørsmålene, men også ut fra tidligere kunnskap om omsorgssvikt, 

forskning, andre intervjuguider, diskusjon med veiledere og etter innspill fra andre 

interesserte. I begynnelsen av intervjuene informerte jeg deltakerne om hva de hadde sagt ja 

til å delta i og at de kunne trekke seg når som helst uten å oppgi grunn, men at dette ikke lot 

seg gjøre etter at masteroppgaven var levert inn.  Intervjuguiden var strukturert slik at jeg 

innledet med å stille deltakerne spørsmål om bakgrunnen deres. Det var et bevisst valg for å 

skape bånd og bli kjent med deltakerne. Deretter ble lærerne bedt om å fortelle om hva de 

forstår som omsorgssvikt, konsekvenser av omsorgssvikt, og deretter om erfaringene sine. 

 De siste spørsmålene i intervjuguiden handlet om lærernes opplevelser med 

hjelpeapparatet, ansvar og rolleforståelse og forhold til foreldre. Setningskonstruksjonene for 

spørsmålene ble endret noe underveis i intervjuene, men strukturen forble den samme. 

Intervjuguiden er presentert i vedlegg 2 i appendix.     

 Intervjuene ble gjennomført enten hjemme hos deltakerne eller på 

grupperom/klasserom eller kontor på skolen de jobbet på. Deltakerne foreslo selv tidspunkt 

og sted, og jeg stilte opp på disse tidspunktene og stedene. De som hadde intervju hjemme 

slappet best av, mens de som hadde intervju på arbeidsplassen var mer distrahert. På 

arbeidsplassen ble vi oftere forstyrret eller avbrutt.      

 Jeg brukte en diktafon for å ta opp intervjuene, og det var ingen andre enn meg som 

hadde tilgang til datasettet under hele prosjektet. Lærerne ble ikke bedt om å dele sin 

motivasjon for å delta, men to stykker gjorde dette i intervjuene. Den ene ønsket å delta fordi 

hun mente prosjektet var viktig, mens den andre ønsket å formidle sine meninger om 

barnevernet.             

 Det var viktig at intervjuene liknet mest mulig på en vanlig samtale, og ikke et stivt 

intervju. For deltakernes del og min egen, prøvde jeg å balansere det ved å vise hensyn, 
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respekt og imøtekommenhet. I intervjuet brukte jeg humor der det passet, for å myke opp 

intervjustrukturen. Toma (2000) beskriver at å involvere seg i deltakerne sine kan gi fyldigere 

og rikere data. Lærerne reagerte positivt på den oppriktige interessen som ble vist for dem.

 Det er forskeren som skal bestemme retningene intervjuet tar. Forskningsintervjuet 

innebærer dermed en skjev maktbalanse. Av refleksive og epistemologiske hensyn er det 

viktig å reflektere over hvilken påvirkning denne asymmetrien kan ha på resultatene av 

undersøkelsen. Deltakerne hadde sine forventninger om hvordan intervjuet skulle være på 

forhånd. Jeg prøvde å være bevisst på underveis i intervjuene hvordan deltakernes 

forventninger og maktbalansen påvirket dataene i studien.     

 Før og etter hvert intervju skrev jeg ned alle inntrykk. Disse notatene ble viktige i 

analyseprosessen og i verifikasjonen av dataene.  

 Transkripsjonen. 

 I transkripsjonene ble alle navn og steder anonymisert. Deltakerne fikk hver sin kode, 

slik at det ikke skulle være mulig andre å identifisere dem. Ettersom analysen begynte i 

intervjuene, var transkripsjonen en videreføring av analysen. I transkripsjonen streket jeg 

under det viktigste deltakerne formidlet. I transkripsjonen hører man alt på nytt, og får dermed 

med seg fler detaljer. Et intervju inneholder krevende elementer, og transkripsjon åpner opp 

for muligheten for dypere refleksjon.       

 I transkripsjonen ble alt skrevet så nært som det ble sagt som mulig. Likevel ble 

språket renset for dialekter og sosiolekter. En tolkning av innholdet eller en spesifikasjon av 

kontekst ble lagt inn i parentes for å lette arbeidet med analysen. 

 Sitatene.          

 Alle sitatene som kunne identifisere deltakerne eller tredjepersoner er utelatt. Sitatenes 

opprinnelige form er stort sett beholdt. Det har ikke vært behov for mange endringer. Om jeg 

har måttet redigere noe, har det vært å endre rekkefølgen på ordene i en setning slik at den har 

fått den opprinnelige talte meningen i skreven form. Egne bemerkninger står i parenteser i 

sitatene i oppgaven. 

 Analysen.          

 Intervjuene var strukturert slik at de inneholdt narrative, informative og reflekterende 

faser. Derfor var det mange fordeler ved å ha valgt en fleksibel analytisk metode. Tematisk 

analyse har den fordelen at det passer til mange typer temaer og intervjuer, og innenfor både 

essensialistiske og konstruktivistiske paradigmer (Braun & Clarke, 2006). Braun og Clarke 
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(2006) argumenterer for at tematisk analyse er en egen metode, ikke bare et metodisk verktøy, 

som kan produsere rike og detaljerte, men komplekse data. I tematisk analyse identifiserer, 

analyserer og rapporterer man mønstre/temaer i datasettet. I denne studien har jeg brukt 

tematisk analyse. Enkelte prinsipper fra den narrativ metodologi er også inkludert i analysen. 

En del av intervjuet var av en mer narrativ karakter, for å få en dypere forståelse av i hvilken 

grad erfaringene hadde påvirket lærernes forståelse og relasjoner.     

 Jeg brukte Braun og Clarkes (2006) seks steg når jeg gjennomførte analysen: å bli 

kjent med datasettet, kode, lete etter temaer, evaluering/gjennomgang av temaer, definere og 

navngi temaer og skrive rapport. 

 Å bli kjent med datasettet. 

 Etter å ha transkribert ferdig, leste jeg igjennom intervjuene mange ganger, for å se 

etter ulike måter å se mønstre og temaer i teksten. I tråd med Braun & Clarkes (2006) 

anbefaling, leste jeg igjennom datasettet en gang, før jeg begynte å kode. 

 Begynnende koding. 

 Kodingen som ble brukt var induktiv, men kalles også data-drevet eller bottom-up 

koding. I den induktive tilnærmingen er temaene sterkt linket til dataene. Temaene er ikke 

drevet av forskerens teoretiske interesser eller forsøk til å passe inn i et spesielt teoretisk 

rammeverk, selv om man anerkjenner at forskeren aldri vil være helt fri for teoretiske og 

epistemologiske antakelser (Braun & Clarke, 2006). I denne fasen var kodingen første steg 

mot å finne de større og overordnede temaene. Jeg skrev kodene på siden av transkripsjonene. 

 Identifisering av temaer. 

 Braun og Clarke (2006) spesifiserer forskerens aktive rolle i denne prosessen ved at 

temaene ikke "oppstår" på egenhånd i datasettet. Det er forskeren som aktivt finner dem. 

Denne fasen involverte å sortere kodene inn i temaer. Jeg samlet kodene som hørte sammen i 

nye dokumenter. Aktiv bruk av forskningsspørsmålet bidro til å finne ut hvilke mønstre og 

temaer som var mest interessante. I følge Braun og Clarke (2006) er det ikke viktigst hvor 

mange deltakere som nevner et fenomen, eller hvor ofte de nevner det, men at temaet gir 

mening for forskningsspørsmålet. Ved hjelp av å studere samlingen av kodene, kunne jeg se 

mønstre og temaer som ga mening også på tvers av kodene. Slik ble utkastet til temaene og 

undertemaene formet tett opp mot fokuset på forskningsspørsmålet. 



19 

 

 Evaluering og gjennomgang av temaer. 

 I denne delen av den analytiske fasen vil man ifølge Braun og Clarke (2006) finne ut 

at noen temaer egentlig ikke egner seg som temaer, at to temaer kan smelte sammen til ett 

eller at et tema må brytes opp til å bli to. For min del hadde jeg for mange temaer og mye jeg 

ønsket å ta med. Dermed måtte jeg gå tilbake til forskningsspørsmålet, og fokusere på hva 

som var mest relevant. I tillegg fant jeg hjelp i sitatet: "At this level, you consider the validity 

of individual themes in relation to the data set, but also whether your candidate thematic map, 

"accurately" reflects the meanings evident in the data set as a whole." (Braun & Clarke, 2006, 

p.21) 

 Definere og navngi temaer. 

 Det er først når man har en tilfredsstillende tematisk oversikt, at en kan identifisere 

hva essensen i hva hvert tema handler om. For hvert tema skrev jeg en detaljert analyse. I 

denne delen så jeg på temaet for seg selv, og i relasjon til de andre temaene. Det måtte komme 

tydelig frem hva temaet er, og hva det ikke er. Til slutt ga jeg temaene passende navn ut fra 

arbeidstitlene de hadde. 

 Å produsere rapporten. 

 Det siste steget i en tematisk analyse er å fortelle en historie om resultatene på en måte 

som er overbevisende på den måten at leseren ikke blir i tvil om analysens validitet. I tillegg 

må man vise hvordan utdragene har relevans for forskningsspørsmålet. Jeg la vekt på å både 

trekke ut sitater og skrive teksten rundt dem så konsis, sammenhengende, logisk, og ikke-

repeterende, som Braun & Clarke (2006) viser til. Sitatene som ble valgt ut var de illustrerte 

poengene mine best.  

Etiske hensyn 

 Før studien ble igangsatt, ble den fremlagt til Regional Etisk Forskningskomité (REK). 

Dette fremlegget ble godkjent den 01.10.2013, slik at jeg ikke trengte å søke om videre 

godkjenning (Vedlegg 3, appendix). Prosjektet ble meldt til Norsk Samfunnsvitenskapelig 

Datatjeneste (NSD) 29.09.2013, og godkjenningen kom 10.10.2013 (Vedlegg 6, appendix).

 Til kvalitative intervjuer hører en rekke etiske spørsmål i rekrutteringsfasen, i 

interaksjonen med deltakerne, med informert samtykke, konfidensialitet og anonymitet, 

beskyttelse fra skade, ved tolkning og i forhold til eierskap (Cieurzo & Keitel, 1999). 

Brinkmann og Kvale (2008) argumenterer for at kvalitativ forskning er "mettet" av etiske 

problemstillinger på grunn av den menneskelige interaksjonen som påvirker både forsker og 

deltaker. Noen av spørsmålene i mitt prosjekt som har vært relevante i forhold til dette har 
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vært tatt opp tidligere i oppgaven, så jeg vil fokusere på sensitive problemstillinger, 

anonymitet og etisk forskning på tredjepersoner.      

 Å snakke om omsorgssvikt kan være vanskelig og sensitivt av mange grunner. Lærere 

har ikke bare særansvaret om å melde ifra, men også et personlig forhold til de involverte i en 

sak. Jeg formidlet ovenfor lærerne at jeg hadde en åpen holdning. Jeg dannet raskt et inntrykk 

av hva deltakerne synes var vanskelig og hva som ikke var vanskelig. Mye kunne oppleves 

vanskelig ved temaet, men ikke nødvendigvis vanskelig å snakke om. Lærerne valgte selv 

hvor mye de ønsket å dele. Brinkmann og Kvale (2008) påpeker at kvalitative intervjuer kan 

føre til at informanter føler seg presset til å dele mer enn de ønsker. Der deltakerne gikk inn 

på sensitive spørsmål som gikk utover det jeg hadde spurt om, fikk deltakerne fortelle, men 

samtalen ble forsøkt dreid over på mot noe annet etterhvert. Sensitive spørsmål ble ikke stilt 

på slutten av intervjuet, for å skåne informantene mot en dårlig avslutning på intervjuet. Til 

slutt fikk deltakerne en mini-debrifing der de ble spurt om hvordan det hadde vært å delta, og 

om de ville tilføye noe mer.        

 Lærerne ble forsikret om konfidensialitet. Sensitiv informasjon i intervjuene ble 

anonymisert. Gjennom hele studien var det bare meg som har hatt tilgang til navn og 

informasjon knyttet til de som har deltatt. Informasjonen, lydfiler og transkripsjoner ble slettet 

i tråd med NSDs retningslinjer. Deltakerne fikk fiktive engelske navn i oppgaven. Dette ble 

gjort for å gi deltakerne et kjønn og en identitet, men samtidig beholde anonymitet.  

 Etiske hensyn som er tatt i denne studien har vært i hovedsak for lærerne, og for å 

sikre anonymiteten rundt dem og det de har fortalt. Det er også en gruppe som blir indirekte 

studert, og det er barna. På den ene siden er disse ivaretatt fordi de ikke kan gjenkjennes i 

studien. På den andre siden er det ikke mulig å innhente deres samtykke til å delta indirekte i 

forskningen.            

 Det er viktig å vurdere hvordan indirekte deltakere påvirkes på et makroetisk plan. 

Brinkmann og Kvale (2008) definerer makroetikken som et perspektiv der man er opptatt av 

hva som skjer når forskning sirkulerer og sprer seg i kulturen og påvirker samfunnet og 

menneskene. For å kunne øke kunnskap vil man av og til måtte indirekte forske på mennesker 

selv om det er umulig å innhente samtykke fra disse. Fra et makroetisk perspektiv, kan de bli 

problematisk når mennesker leser forskning de selv føler at de kunne ha bidratt til uten at de 

kan være med på å bestemme dette selv. Fordelene ved slik type forskning må veies opp mot 

ulempene, og man må forsøke å minimere skade. Jeg bestemte at så lenge det ikke er mulig å 

vite hvem barna i denne studien er, ville det være minimalt med skadevirkninger. Fordelene 
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som kan komme ut av forskningen veier forhåpentligvis opp for ulempene ved at man ikke får 

innhentet deres samtykke. 

Resultater 

 

Dataanalysen avslørte fem ulike hovedtemaer. De to første temaene ble kalt "forståelse av 

omsorgssvikt og tilhørende konsekvenser" samt "observerte symptomer og hva barna blir 

utsatt for". Disse to temaene bidrar til å forstå hvilken kontekst lærerne skaper rundt temaet. 

Tema 3, "sikkerhet og usikkerhet" viser hvordan lærerne konstruerer to hovedtyper narrativer. 

Det fjerde temaet "relasjoner og kommunikasjon" viser hvordan lærerne aktivt bruker 

kommunikasjon for å oppdage omsorgssvikt. Lærerne bruker også kommunikasjon til å styrke 

sine relasjoner med eleven, foreldrene og hjelpeapparatet. I temaet "ansvar og rolleforståelse" 

presenteres lærernes opplevelse av sitt ansvar og sin rolle i møtet med omsorgssvikt i skolen. 

Temaene er presentert i den rekkefølgen som jeg anser som mest meningsfull i forhold til 

hverandre.  

Tema 1: Forståelse av omsorgssvikt og tilhørende konsekvenser 

 Et fellestrekk var at lærerne hadde brede, men også detaljrike beskrivelser for hva de 

mente omsorgssvikt er. De snakket i stor grad med et fokus på et helhetlig perspektiv. Det 

kom tydelig frem at de selv hadde dype refleksjoner rundt temaet. De synes det var i noen 

grad vanskelig å beskrive gråsonene i forhold til hva som havner innenfor det som kan 

betegnes som omsorgssvikt og hva som ikke kan det. De fire kategoriene som er kjent i 

litteraturen; fysisk misbruk, seksuelt misbruk, vannskjøtsel, og emosjonelt misbruk (Cicchetti 

& Toth, 2005), ble alle nevnt som omsorgssvikt. Men de ble beskrevet fyldigere, mer 

komplekse og ble belyst med eksempler. En av deltakerne, Billy, beskrev sitt syn på 

omsorgssvikt slik: 

Det er at man ikke er i stand til å ivareta barnets fysiske velvære og/eller ivareta 

 barnets  interesser sosialt. Alt fra psykisk til fysisk på en måte. At man ikke klarer å sende med 

mat, de  får ikke ordentlig mat hjemme, de får ikke mat hjemme. Det kan være vold. Det kan 

være fysisk eller psykisk vold. Det kan være alt som gjør at barna ikke har det så bra som de 

skulle hatt det. Så det er et bredt begrep. Det kan også være, på en måte ehh, ja gråsoner tenker 

jeg. Hvis du pusher barnet for mye, for eksempel presser det til å skulle prestere på et høyere 

nivå enn det det er i stand til, som fremmer skamfølelse og sånn, kan være omsorgssvikt. 

Omsorg er støtte, og hvis den støtten uteblir, på den ene eller den andre måten, så er det også 

omsorgssvikt. Det er den mildere formen da. Også har du den som er det motsatte av 

 omsorg igjen. At du faktisk skader barnet, fysisk eller psykisk. 
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Det kom også tydelig frem at lærerne mente at det finnes ulike grader av omsorgssvikt. Noen 

la vekt på at misbruk og vanskjøtsel er det som er det mest graverende, andre mente at den 

emosjonelle omsorgssvikten og det å ikke forstå barnets beste er vel så ille, mens andre var 

usikre. Laura og Sally mente blant annet at:  

 Jeg synes det er et vanskelig begrep fordi at det favner så mye. Jeg tenker liksom at man kan 

 legge veldig forskjellige ting i det. Altså fra det helt, helt groveste der et barn verken får fysisk 

 eller mental omsorg på noen måte til de tilfellene som jeg kanskje synes på en måte er 

 vanskelige som lærer fordi du føler at foreldrene både er glad i ungene sine og gir dem alt det 

 de trenger, men de vil ikke godta at for eksempel jeg som lærer sier at dette barnet trenger det 

 og det og det. Også sier foreldrene nei, og vil ikke være med på det. Og er det da en type 

 omsorgssvikt? Hva gjør man med det? Det som ikke er så iøynefallende eller så innlysende da 

 (pause). Sånn at jeg tenker jo at på en måte helt fra det groveste og opp til det, er typer av 

 omsorgssvikt. (Laura) 

 

 Det betyr at noen ikke får den omsorgen som de har behov for og krav på. Og det kan være 

 både fysisk omsorg, da tenker jeg på hus mat hjem, sånne ting. Men det kan også være mer 

 den psykiske omsorgen, som går på den emosjonelle nærheten som en trenger på en måte i 

 hverdagen for å fungere over tid som voksent menneske når en  blir stor. Og omsorg er noe 

 både voksne og barn trenger, særlig i forhold til barn, så er det mye av den psykiske omsorgen. 

 (Sally) 

 Barnet og ungdommens behov for grenser. 

 I tillegg til å vektlegge en bred forståelse av begrepet, var enkelte deltakere veldig 

opptatt av at det innebærer en omsorgssvikt i å ikke stille opp klare grenser for barna, og 

særlig ungdommene som går på ungdomsskolen. Grensesetting er en del av 

barneoppdragelsen, og lærerne la ikke skjul på hvor viktig de mente den er for god fungering i 

voksenlivet.  

 Ja, det ligger mye i omsorgssvikt, men når jeg jobbet med rusmisbrukere var jo det at de ikke 

 hadde fått grenser hjemme, det var kanskje den største omsorgssvikten. Så de fikk utvikle seg 

 som rusmisbrukere. Og det er jo mye av den omsorgssvikten vi ser nå også det er mangel på 

 grenser i den alderen hvor ungene er vanskeligst. Å ha en ettåring, toåring som skriker er 

 slitsomt, men en tenåring er mye mer slitsomt. Så ofte ligger omsorgssvikten i at de er 

 ekstremt bortskjemte, får ingen grenser. Også har du de grovere, de som synes og blir snakket 

 om, hvor foreldrene for eksempel ruser seg eller ikke får de på skolen, slår, ja alt det. Men det 

 er jo også omsorgssvikt tenker jeg, å ikke sette grenser. (Deborah) 
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Andre understreket at grensesettingen er spesielt viktig i en rask teknologisk utvikling. De var 

bekymret for påvirkningen teknologien, spesielt skjermtittingen, har på barn og ungdom. 

Brian utdypet bekymringen sin slik: 

 Ja... (pause). Altså, det er mange grader av det. For meg så handler det om en tydelig voksen 

 som setter noen tydelige krav til barna sine. Som vil hjelpe dem i deres personlige utvikling. 

 Som menneske. Og det kan rett og slett være å ha innetider. Det kan være å ha internettfrie 

 soner. Altså, ikke sant, sånn å skjerme barna for slike ting. Kveldstid, ikke sant. Hjelpe dem å 

 finne roen til å gjøre lekser. Men ikke sant, dette er jo da, altså i ny og ne klarer man kanskje 

 ikke helt å kontrollere barna sine, og barna skal ha en del frihet også. Men det jeg mener er 

 bare det at hvis barna får for mye frihet og ikke blir kontrollert på de punktene også, så blir det 

 en form for omsorgssvikt. Men så har du jo helt klart de opplagte som ikke gir barna mat og 

 drikke eller klær, altså gir de nødvendig utstyr. Men også kjærlighet kommer inn i bildet og. 

 Og også bekreftelse og omsorg. 

 

 Hvordan barn og unge påvirkes av mye eksponering for bruk av teknologisk utstyr er 

en helt ny type problemstilling, som utviklingspsykologisk forskning ikke har rukket å 

undersøke virkningen av enda.  

 Utfordringer ved omsorgssvikt i dagens samfunn. 

 Lærerne var oppmerksomme på at det har skjedd svære endringer i hvordan samfunnet 

ser på barn bare på noen få tiår, og at synet på hva omsorgssvikt er har endret seg i takt med 

samfunnsutviklingen. Noen av dem la også vekt på at egen oppdragelse hadde vært veldig 

annerledes enn hva som er vanlig nå. 

 Det er jo først i det siste at vi på en måte har begynt å se på det som omsorgssvikt eller 

 barnevernssaker. (Laura) 

 

 Flere av deltakerne var svært opptatt av å peke på at omsorgssvikt finnes i alle sosiale 

sjikt, og at den ikke finnes noe mer i noen områder eller sosiale sjikt enn andre. Dette står i 

kontrast til forskningen som hevder at det er større forekomst av omsorgssvikt i familier med 

lavere sosioøkonomisk status (Wekerle, Wall, Leung & Trocmé, 2007).  

 Jo, altså du kan like godt finne en rusa mor i Holmenkollen, som at du kan finne en 

 alkoholisert far i Alvdal. (Cindy) 

 

 Beskrivelsene deres av en type omsorgssvikt som de mente ikke får nok 

oppmerksomhet, er den som ligner mest på det som faglitteraturen betegner som neglect eller 
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vanskjøtsel (Cicchetti & Toth, 2005). I Norge i dag mente de at denne typen omsorgssvikt 

bærer preg av foreldre som jobber for mye, ensomme barn og ungdommer som blir overlatt i 

lengre perioder til seg selv, barn som går for "lut og kaldt vann" og dermed blir tillagt en for 

stort ansvar i forhold til deres alder og utvikling, og at foreldrene kjøper seg fri fra dårlig 

samvittighet. Laura, Sally og Deborah viser dette fra tre ulike vinkler. 

Det er en type omsorgssvikt og bare leve sitt eget liv, men å si til barnet sitt "du kan få så mye 

 penger du vil og gjøre hva du vil, men jeg har det for travelt i jobben min til å være sammen 

med deg." Altså ikke at det blir sagt på den måten, men å kjøpe seg fri fra å være foreldre. Jeg 

tenker at det er en type omsorgssvikt det også. (Laura) 

 

 Det er viktigere å sette seg ned å drikke vin eller gjøre noe annet, enn å bruke tid med barna. 

 (Sally) 

 

 Når du drar fra en 14-15-åring en helg, det er omsorgssvikt. Det er alvorlig. Rett og slett. 

 (Deborah) 

 Deltakerne var bekymret for at samfunnet i stor grad ikke forstår dette som 

omsorgssvikt, og derfor overser og/eller underrapporterer det. De uttrykte også bekymring for 

at folk flest tror at pengesterke mennesker er bedre i stand til å ta vare på barna sine enn 

andre, og ikke er oppmerksom på omsorgssvikt der ting på utsiden ser relativt godt 

fungerende ut.  

 Lykken ligger i en Canada Goose jakke? (ler). Det er også en måte å kjøpe seg god 

 samvittighet på det, iPader og iPhoner og dyre klær og. 

 

Cindy peker på at enkelte i et kjøpesterkt samfunn "kjøper seg fri" fra ansvaret de har for 

barna.  

 Lærernes resilienspregede konsekvensperspektiv. 

 Når lærerne ble spurt om hvilke konsekvenser det har for et barn eller en ungdom å bli 

utsatt for omsorgssvikt fokuserte deltakerne i utgangspunktet på svært forskjellige områder. 

Noen fokuserte på konsekvensene for skolehverdagen, andre på langtidsutsikter. Alle mente 

at omsorgssvikten ville få alvorlige konsekvenser for de aller fleste. Enkelte deltakere nevnte 

eksplisitt at det ville prege barna for resten av livet, mens majoriteten nevnte implisitt at det 

på en eller annen måte ville påvirke barna. Igjen var de opptatte av at det er helheten som 
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teller, samt at barna reagerer individuelt forskjellig på omgivelsene sine. Slik oppsummerte 

Susan svaret sitt om konsekvenser av omsorgssvikt: 

 Det tenker jeg er veldig forskjellig fra barn til barn. Jeg har hatt barn, som jeg tenker har blitt 

 utsatt for omsorgssvikt som har klart seg veldig bra. Og så har jeg tenkt etterpå, nå er disse 

 barna voksne, så har jeg tenkt at jeg har en oppfatning av hva som er en god barndom. Det kan 

 godt hende at en god barndom kan være noe helt annet selv om den har sine mangler. Så jeg 

 tenker at omsorgssvikt kan være så ulikt for det enkelte individ. Altså alt etter hvor sensitive 

 barna er. 

 

Denne refleksjonen viser at lærerne også er oppmerksomme på at noen barn er resiliente, og 

at barns utvikling påvirkes ulikt av omsorgssvikt. 

Tema 2: Hva barna utsettes for og observerte egenskaper hos dem  

 Nesten alle deltakerne hadde en eller flere historier der familievold var en del av 

omsorgssvikten barna ble utsatt for. Volden kunne bestå i både psykisk og fysisk vold, men 

de fleste beskrev flest tilfeller av fysisk vold mot barnet eller ungdommen. I tillegg beskrev 

lærerne foreldre som kunne ha en aggressiv og utagerende atferd og et voldsomt sinne både 

ovenfor dem som lærer og egne barn. I noen av tilfellene beskrev deltakerne at barna også var 

voldelige mot foreldrene. Dette tolket de enten som et uttrykk for en diagnose, som at barna 

hadde ADHD eller vansker med konsentrasjonen, og dermed kunne bli gå til fysisk angrep 

ved frustrasjon. Eller så tolket de det som at barna prøvde å forsvare seg eller ta igjen med 

foreldrene etter å selv ha blitt utsatt for vold. Den psykiske volden fra foreldrene som i størst 

grad ble beskrevet av lærerne, var trusler ovenfor barna.    

 Enkelte av foreldrene hadde prøvd å kidnappe barna sine. Andre foreldre hadde 

krenket et besøksforbud. Flere av barna hadde en eller to foreldre som satt i fengsel. Etter mitt 

syn var de mest ekstreme tilfellene av omsorgssvikt der barna var utsatt for ren tortur. De 

verste historiene hadde gjort så stort inntrykk på lærerne at de aldri kom til å glemme dem. 

Enkelte av barna hadde også opplevd at foreldrene hadde begått selvmord eller forsøk på dette 

foran dem. Andre barn hadde opplevd ekstrem seksualisert vold fra familie. Der foreldrene 

var en del av et kriminelt miljø kunne det også forekomme at både kjente og fremmede 

personer tok overdoser eller brukte våpen med barna tilstede. Lucy beskrev hva hun tenkte 

om den ekstreme omsorgssvikten: 

  For det er jo ikke bare omsorgssvikt bare, det er jo ofte ren sadisme. 
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 Lærerne fortalte om foreldre som hadde alvorlige eller milde psykiske lidelser. Disse 

hadde de også ofte et rusproblem i tillegg. Barna til foreldrene med rus og/eller psykiske 

lidelser ble overlatt mye til seg selv, hadde et stort ansvar ofte for hele familien og søsken og 

lærerne beskrev dette ansvaret som alt for tungt for barna å bære. Dette gjaldt også ofte barn 

som hadde enslige forsørgere med trange økonomiske levekår.    

 Utenom dette beskrev lærerne foreldre som ikke evnet å sette seg selv og sine egne 

behov til side overfor barna, og behandlet dem som om de var i veien. Flere fortalte også om 

store mangler hos foreldrene til å vise kjærlighet og omsorg, og foreldre som ikke klarte å 

motivere barna sine. Enkelte beskrev opprivende skilsmisser der foreldrene hadde delt 

omsorg, og nektet å forholde seg til hverandre. Barna som endte opp med å ha to nye familier 

med to hjem, ga uttrykk for å mistrives, de følte seg "på besøk i eget hjem". 

 Barnas uttrykk for omsorgssvikten. 

 Det viktigste deltakerne understreket da de fortalte om hvilke tegn som gjorde  at de 

ble bekymret for barna, var at det aldri var bare var én observert hendelse som førte at de 

meldte i fra om bekymring. De fokuserte i størst grad på om barnet hadde det bra eller ikke. 

De uttrykkene og hendelsene lærerne nevnte i forbindelse med dette undertemaet var deres 

forståelse for en underliggende bekymring om at barna ikke hadde det bra. De opererte ut i fra 

et helhetsperspektiv der de la mange evalueringer til grunn før de meldte fra om bekymring. 

Egenskapene hos barna som er belyst her, var en av dem. Etter at Laura har oppsummert en 

del tegn hun ser etter når hun mistenker omsorgssvikt sa hun: 

Det er mange ting, og det er klart ingen av disse alene eller sammen heller trenger å bety 

omsorgssvikt, men det er klart det kan være et tegn på det. 

 

 Forskjeller i symptomer på omsorgssvikt mellom aldersgruppene. 

 Det var noen forskjeller i narrativene til lærerne i grunnskolen, i ungdomsskolen og på 

videregående med hensyn til hvordan de beskrev hvordan de opplevde barna som var utsatt 

for omsorgssvikt. Det kom helt klart frem at beskrivelsene deres av hvordan barna var, viste 

uttrykk for omsorgssvikten i forhold til hvor i utviklingen de var aldersmessig. Enkelte 

uttrykk var spesifikke for enkelte aldersgrupper, mens andre felles for alle aldersgruppene. 

 De små barna gjenkjentes oftere enn de andre aldersgruppene som omsorgssviktede 

ved at de kom i de samme skitne klærne, uten mat og med tynne sko/klær når det var kaldt 

ute. De minste skolebarna fortalte også mer åpent, ukritiske og uten filtre om hva som 

foregikk i hjemmet. De større barna og ungdommene kom som regel ikke uflidde og møkkete 
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på skolen. Dette kommer sannsynligvis av at ungdommene i større grad klarer å ta vare på seg 

selv enn de små barna. Barna i grunnskolen tilnærmet seg lærerne fysisk hvis de hadde behov 

for fysisk nærhet, som det å sitte på fanget eller få klemmer.    

 Lærerne beskrev at de opplevde det som veldig vanskelig at enkelte ungdommer 

snudde døgnet og sluttet å komme på skolen. De reagerte spesielt på barn og ungdom som 

visste for mye om sex for deres aldersgruppe, og tok dette som svært et alvorlig tegn. En 

egenskap de gjenkjente blant ungdommene som en del av omsorgsproblematikken som har 

fått mye oppmerksomhet i nyere tid var selvskading. Hos ungdommene som beveget seg mot 

myndighetsalder snakket deltakerne oftere om begreper som psykiske problemer, angst, 

tvangsatferd og psykose. Et varseltegn deltakerne som jobbet i ungdomskolen var 

oppmerksomme på, var jenter som kler seg utfordrende, farger håret og skifter venner. Både 

de eldre jentene og guttene kunne være observert mye ute på kvelden og med "feil" folk som 

var mye eldre. Noen av barna og ungdommene hadde et stort selvmordsfokus, men det var 

kun hos de eldre aldersgruppene at det ble begått selvmordsforsøk. 

 Likhetene i symptomer på omsorgssvikt mellom aldersgruppene. 

 Det er mange egenskaper og trekk ved barna som lærerne observerte som felles for 

barna i grunnskolen, ungdomsskolen og videregående. Vansker med å tilpasse seg sosialt var 

et av dem. Kevin uttrykte et stort engasjement for akkurat dette: 

 De som sliter mer, de blir usikre fordi de ikke er vant til å takle situasjoner, fordi de ikke har 

 fått de andre utfordringene (som de andre barna har fått). Både i lek og i idrett og i alt.. Sosialt. 

 Det har ikke blitt lært opp. Så kan man si, skylder jeg på foreldrene da? Ja, på en måte gjør jeg 

 det. 

 

 Et utrykk for at de strevde sosialt var at de ofte kom i konflikt med andre medelever 

og ansatte på skolen. Et fåtall av barna ble også beskrevet som manipulerende, dramatiske og 

patologiske løgnere i den forstand at skapte konflikter og dramatiske situasjoner i og utenfor 

klasserommene, og løy på seg historier for å få oppmerksomhet. Deltakerne forstod dette som 

at det var en type mestrings- eller forsvarsstrategi for det de beskrev som en 

håndteringsmekanisme for et indre kaos og smerte hos barna og ungdommene. I disse 

situasjonene så deltakerne det som sin oppgave å være den analyserende voksne personen 

som tar et skritt tilbake og møter situasjonen med forståelse, istedenfor å bruke 

avstraffelsesmetoder eller anmerkninger. Ettersom mange av barna strevde med å tilpasse seg 

sosialt, førte også dette til at de lettere ble utsatt for mobbing.  



28 

 

 Konsentrasjon og lærevansker var et annet trekk som gikk igjen i beskrivelsen av barn 

og ungdommer i alle aldersgruppene. Judith forklarte hvordan på denne måten: 

 Men det er så mye som forstyrrer. Det er ikke konsentrasjon. Det er for mye støy rundt. For 

 mye bekymringer. Sånt at veldig ofte, kanskje gjennomgående er at de er ukonsentrerte. At de

  har for mye annet i hodet sitt. Og mange av dem har jo også problemer sosialt. Med de andre 

 medelevene, barna. Fordi de har noen dårlige mønstre rett og slett, i forhold til hvordan de 

 forholder seg til mennesker. 

 

 Alle deltakerne snakket om at barna som blir utsatt for omsorgssvikt som regel 

gjennomgår en form for atferdsendring, og at de var veldig oppmerksomme på denne 

endringen hos barna. Endringen betød som oftest at ikke alt stod bra til hjemme. Det som 

sammenfalt med atferdsendringen, var ofte at barnas skoleprestasjoner ble svakere. De aller 

fleste lærerne snakket om at den ene delen av barna som ble sinte, urolige, utagerende med et 

voldsomt temperament og uregjerlige. Den andre delen ble stille, innesluttet og tilbaketrukne. 

Det at barn reagerer enten eksternaliserende eller internaliserende er godt dokumentert i 

utviklingspsykopatologien, men oftest knyttet hvilken omsorgssvikttype barna er utsatt for. 

Mishandling er oftest assosiert med eksternaliserende atferd, mens vanskjøtsel er oftest  

assosiert med internaliserende atferd (Braathe & Holt, 2013). Ut i fra det som erfaringene her, 

virker det ikke som at det var typen omsorgssvikt barna var utsatt for hadde sammenheng med 

eksternaliserende eller internaliserende atferd, men at påfølgende uttrykk hos barna etter 

opplevd omsorgssvikt er et komplekst uttrykk av samspill mellom barnets temperament, 

resiliens og hendelsene de er utsatt for.      

 Enkelte av lærerne mente også at det eksisterte en kjønnsforskjell i atferdsendringen. 

Jentene ble som oftest mer tilbaketrukne og guttene hadde en tendens til å utagere. Andre var 

mer opptatt av at både jenter og gutter utagerer eller er tilbaketrukne, men at det igjen har 

bestemte kjønnsuttrykk. Guttene ble beskrevet som mest voldsomme, aggressive og fysiske, 

mens jentene ble beskrevet som mer dramatiske, opprørske med et behov for å styre og 

kontrollere. Uansett om barna og ungdommene reagerte "innover" eller "utover", beskrev 

lærerne dem som triste barn som på en eller måte har mistet kontakten med verden. 

 Det er noen som får et sånt glassblikk, som jeg kaller det. Da er de nesten ikke tilstede i 

 virkeligheten. (Lucy) 
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 Andre ting som kjennetegnet barna, og som gjorde lærerne oppmerksomme uansett 

hvilken aldersgruppe barna tilhørte, var om de hadde et grovt språk eller var klovnete. Hvis 

barna hadde et unormalt dårlig kosthold i tillegg og/eller var svært overvektig kunne dette 

også vekke bekymring. Det samme gjaldt hvis de hadde dårlig tannhygiene eller at de hadde 

blåmerker. I alle aldersgruppene var et vanlig tegn å komme mye for sent.   

 Lærerne som hadde elevene i språklige fag beskrev at elevene skrev historier i stilene 

sine som avspeilet elevenes sinnstilstander og hjemmeforhold. Enkelte deltakere påpekte at i 

enkelte tilfeller oppførte disse barna og ungdommene seg annerledes ovenfor voksne, enn de 

andre barna. De beskrev det som om at barna oppførte seg slik at grensene mellom barn og 

voksne ble visket ut. Enkelte av barna følte seg generelt utrygge på skolen, selv om lærerne 

stort sett beskrev skolen som et av de viktigste stedene omsorgssviktede barn og ungdom 

hadde en frisone. Noen av barna og ungdommene slet også med en dyptgående mangel på 

tillit ovenfor voksenpersoner. De barna som hadde foreldre som hadde problemer med å 

kontrollere sinnet, fremstod som hemmede i sin hverdag, og var generelt veldig redd for å 

gjøre noe som helst galt. Deltakerne beskrev dette som en reaksjon på at barna hele tiden 

måtte være oppmerksomme på og følsomme ovenfor foreldrenes sinne.  

Tema 3: Sikkerhet og usikkerhet 

 Lærernes narrativer delte seg i to grupper. Denne ene gruppen av historier gjaldt de 

tilfellene der det var helt åpenbart at det foregikk omsorgssvikt og at foreldrene ikke prøvde å 

skjule at de ikke var i stand til å være egnede omsorgspersoner. Enten foreldrene slet med 

rusavhengighet, psykisk lidelse, kriminalitet og/eller at de var vold i hjemmet opplevde 

deltakerne dette så åpenbart, at det ikke var det minste tvil om å sende bekymringsmelding til 

barnevernet. Ofte oppdaget de også at det var andre personer som også hadde meldt 

bekymring i disse tilfellene. Susan sier at hun: 

  Senser det jo med en gang.  

 Historiene hvor deltakerne åpenbart gjenkjente omsorgssvikten med en gang 

representerte mindretallet hendelsene. Ellers opplevde lærerne omsorgssvikten som til dels 

svært vanskelig å oppdage: 
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 Litt av problemet med omsorgssvikt er jo at det er ikke alltid du oppdager det. Særlig hvis det 

 ikke gjelder fysiske ting. Det er mange måter en elev kan reagere på som kan skyldes 

 omsorgssvikt. Men så lenge eleven ikke sier noe og foreldrene ikke er mistenkelige på noen 

 måte, så er det forferdelig vanskelig å oppdage noe. Det er det farlige med det. (Laura) 

 Det er vanskelig å oppdage det fordi fasaden er så velpolert ofte. Fasaden er blankpolert, og så 

 er det stygge sprekker innenfor. (Deborah) 

 

 I de fleste narrativene var det ulike hendelser både i og utenfor klasserommet som har 

gitt lærerne det de beskrev som en dårlig magefølelse. Det som ga dem dette var en 

kombinasjon av hendelser og egenskaper hos elevene som var beskrevet i forrige tema 

og/eller hos foreldene. Billy og Cindy forsøkte å forklare på denne måten: 

 Her er det noe gærent, men jeg vet ikke hva. (Billy) 

 Det går opp et lite.. Man får liksom et varsellys. At det er noe som ikke stemmer her. 

 (Cindy) 

 

 Lærerne fortalte tydelig at det de kalte den "dårlige magefølelsen" ikke alene var nok 

til å melde bekymring.  

  

Du kan ikke skrive en bekymringsmelding hvor du sier at jeg har en vag følelse av at det er et 

 eller annet. Det nytter ikke å skrive i en bekymringsmelding. Der må det være ikke sant jeg 

 har observert, det og det og det og det. Det skal være så nøktern og konkret som mulig. 

 (Laura) 

 Men det er de der små kommentarene og sånn som gjør at du kjenner her er det ikke helt greit. 

 Her er det mer sinne enn det skal være. Det er sånne ting som man ikke  gjør. Men du har ikke 

 nok til å melde barnevernet sånn skjønner du, ordentlig, før du får noe litt sånn ekstra. (Judith) 

 

 Fra lærernes perspektiv var terskelen veldig høy for hva barnevernet valgte å 

undersøke. Derfor var det slik at deltakerne i mange av narrativene hadde gått lenge, gjerne 

flere år med en vond følelse og bekymring for barna. Så skjedde det noe kritisk eller alvorlig 

slik at de "hadde noe alvorlig nok å rapportere". Først da ville barnevernet ta bekymringen 

alvorlig. Problemet ser ut til å være at omsorgssvikten som er vanskeligst å oppdage, de 

sakene lærerne rapportere som de opplevde at barnevernet tok minst på alvor. Det skulle mye 

til for at hjelpeapparatet anså omsorgssvikten som reell fordi mye blir forsøkt skjult både for 
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skolen og hjelpeapparatet.          

 Mye i narrativene tydet også på at det skjedde en utvikling der det først kan ha virket 

usikkert om omsorgssvikten var tilstede, og at lærerne ikke helt visste hva som var i emning. 

Når barna først begynte å fortelle om forholdene, så følte deltakerne fort at det gikk over i et 

landskap der melding var nødvendig. Deborah beskriver hvordan:  

 I begynnelsen så er det nok ganske vagt. Men etterhvert så er det ganske åpenbart. Også 

 snakker man jo med ungene om det, og da hender det at de forteller. Ihvertfall såpass mye at 

 du skjønner at her er det rødt lys, her må vi gjøre noe. 

 

 I tillegg til det som er nevnt over var lærerne veldig tydelige på at de ikke ønsket å 

melde noen feilaktig eller "angi" noen som ikke hadde omsorgssviktet barna sine: 

 I alle sånne saker så må man jo gå frem med varsomhet, vi kan ikke påstå noe hvis ikke vi er 

 sikre. (Kevin) 

 

Dette så ut til å komme noe i konflikt med at de heller meldte hvis de var i rimelig tvil.  

 Men det vi har gjort ihvertfall da, at er vi i rimelig tvil, så melder vi heller. For jeg har troen 

 på… For jeg tenker det er sikkert mer enn vi vet. Det må være noe med det og. Også har vi 

 ikke meldt, så blir det mer feil det. "Hvorfor meldte dere ikke?" (Kevin) 

 

 Lærernes dilemmaer. 

 Alle lærerne uttrykte at de ikke var tilbakeholdne å melde hvis de hadde "nok" 

materiale å komme med. De fortalte om en følelse av oppgitthet og tristhet ved å legge ned 

mye arbeid i en melding de mer eller mindre var sikre på at det ikke kom til å bli fulgt opp. 

De var klar over at enkelte av sakene ikke kom til å få oppmerksomhet fordi barnevernet 

allerede var overbelastet kapasitetsmessig, eller at de ikke kom til å vurdere saken som 

alvorlig nok. Deborah beskriver det slik: 

 Innimellom så melder vi jo sakene fordi vi formelt skal ha gjort det, men vi tror ikke at det 

 kommer til å skje noe særlig. 

 

 I sammenheng med dette uttrykte de også bekymring over at enkelte av tilfellene som 

ble meldt ikke blir tatt skikkelig tak i, og at dagens metode etter at melding har skjedd har 

klare svakheter. 
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 Det er lett for å bli prat og rapporter, uten at det skjer noe skikkelig noe. (Kevin) 

 Altså vi prater og vi prater, men det skjer lite. I gamledager så sendte vi disse problematiske 

 barna på spesialskoler. I dag elter vi dem i møter. (Deborah) 

 

 Oppsummert viste lærerne til at det er barna i dagens samfunn som blir taperne på 

grunn av hjelpeapparatets manglende evne til å vise handlekraft og gode løsninger på deres 

vanskelige situasjoner. Men lærerne mente ikke at dette ikke førte til at de ikke fortsatte å 

melde saker til barnevernet. Her mente de at det heller var andre ting som spilte en rolle hvis 

lærere ikke melder i fra om sakene som de er lovpålagte til å melde.  

Tema 4: Kommunikasjon og relasjoner 

 Kommunikasjon og relasjonsdannelse spiller en viktig rolle for at omsorgssvikten skal 

oppdages, og hvordan den kan fungere som en støtte for de omsorgssviktede elevene og deres 

familier. Lærerne hadde også tanker om hvordan kommunikasjonen med hjelpeapparatet og 

samarbeidet mellom instansene kan forbedres.  

 Samarbeid med eleven. 

 Lærernes kommunikasjon med elevene i forhold til omsorgssvikt hadde mange ulike 

formål. For det første danner kommunikasjonen grunnlaget for relasjonen med elevene 

gjennom av deltakernes engasjement, tillitsbygging og gjensidig respekt mellom deltakerne 

og elevene. For det andre var deltakernes forståelse av relasjonen og kommunikasjonen 

mellom dem og elevene essensiell for hvordan de oppdaget omsorgssvikten. For det tredje 

fungerte kommunikasjonen som en måte å vise omsorg på, som en slags støtte- og 

terapifunksjon. Lærerne hadde flere tiltak og strategier som de tok i bruk og at de også 

gjennom dem viste at de både direkte og indirekte hjalp foreldrene som slet med 

kommunikasjon med sine egne barn. Brian presiserte at disse fenomenene er noe man stort 

sett er noe man lærer gjennom erfaring: 

 Av elevsaker, og der er det jo, der kommer det jo egentlig.. Der er det noe man ikke helt kan 

 lære seg på utdannings eller studieretningen, kontakt med mennesker, hvordan man 

 kommuniserer, hvordan kjemi og tillit etableres. Men at tillit er en veldig viktig nøkkelfaktor, 

 for å lykkes på veldig mange områder, det er det ingen tvil om. 

Tillit, var som nevnt i sitatet over, deltakerne raskt ute med å nevne som en nøkkelfunksjon 

for hvordan det dannes en relasjon mellom lærer og elev. Dette opplevde de også som 

hjørnestenen i relasjonen. 
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 Jeg har sagt til mine elever at jeg går aldri bak deres rygg. Kanskje jeg må ringe hjem og 

 fortelle ting som er upopulære, men de skal vite det først. For hvis jeg bryter mitt tillitsforhold 

 til eleven, da kan jeg glemme å være lærer. Og det er derfor jeg får vite de historiene etter 

 hvert. Og det har med tillit å gjøre. Vi får en relasjon over mange år. (Lucy) 

 

 Om de selv ikke følte at de klarte å etablere tillit, fulgte de med på om andre kollegaer 

hadde snakket med elevene slik at eleven ble ivaretatt. Enkelte beskrev at de følte at de hadde 

en mindre evne til å skape tillit, og at de derfor satte pris på at de kollegaene som de mente 

var best på dette området snakket med elevene. Mange nevnte også at det ikke holdt å kun 

være faglig dyktig, og at det å ikke bry seg utover det faglige var uforenelig med en 

lærerrolle. I tillegg fokuserte de på viktigheten av å faktisk lytte aktivt på hva eleven prøvde å 

formidle: 

 Derfor er det fryktelig viktig når man snakker med elever, for det første er det veldig viktig å 

 lytte til hva de faktisk sier. Man må passe seg veldig for sine egne, altså man må ikke legge 

 føringer, og man må ikke tro så mye. Og man må ikke sammenligne, for hver historie og hver 

 elev er unik. Også må man også passe på å nyansere historien, for det vil alltid i alt det fæle, så 

 vil det også være noe bra. (Lucy) 

 

Ettersom deltakerne ga uttrykk for at det er vanskelig å hjelpe barna hvis de ikke snakker om 

problemene sine, la de vekt på at man først må vise at man vil bli kjent med dem. Å snakke 

om andre ting elevene var interessert i, fungerte som en brobygger for å eventuelt kunne 

snakke om vanskelige ting. 

 At man oppdager ting som skjer, tar samtaler, er oppdrager, snakker om fremtiden, 

 snakker om hvordan man er et godt menneske. Og for å kunne ha noe vekt i de samtalene, så 

 må man kunne ha en god relasjon til elevene. Så man må jo på en måte  skaffe seg det aller 

 først, og så må man følge det opp gjennom samtaler av en sånn uformell art. Hvor man 

 kanskje bare snakker om ting som de liker å holde på med. Snakker om, for min del blir det litt 

 sånn.. dataspill kan vi snakke om, vi kan snakke om ting som jeg vet at de personene er opptatt 

 av da. Og kommer tiden til å ta en alvorlig samtale om ett eller annet, så har vi det i 

 bakgrunnen da, at vi kan snakke sammen. 

 

  Videre opplevde lærerne at man må vise at man faktisk bryr seg, gi de tid og ikke 

tvinge elevene. På den måten ønsket de å oppnå gjensidig respekt.  
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 Elevene skal fortelle meg det den dagen de vil det. For jeg synes ikke at de skal  tvinges til 

 alltid å fortelle sin historie. Det skal gjøres med en sånn gjensidig respekt og de skal føle seg 

 trygge på meg. (Lucy) 

 

 Hvordan deltakerne beskrev og forstod kommunikasjon mellom dem og elevene, 

illustrerer hvordan de gikk frem når de var bekymret. Noen valgte en direkte/rett på sak 

strategi med åpne spørsmål som Kevin:  

 Så må vi spørre hvorfor da, "hvorfor gjorde du det?" og da kommer det ofte, noen ganger 

 frem da. De tør ikke å henge ut foreldra sine da, men vi må fritte dem ut litt, "hvordan går det 

 hjemme?". Vi må være direkte. Så det går an å oppdage det altså, men det er jammen ikke lett 

 altså. Det er klart det. For dem er jo redd for at "Hvis jeg sier noe om mamma og pappa nå, så 

 blir jeg tatt bort. Da kommer jeg i fosterhjem." Det er det første dem tenker. "Det vil jeg ikke. 

 Det gjør jeg ikke". 

 

Videre i samtalen utdyper han at selv om han går rett på sak i kommunikasjonen ønsker han 

bare elevenes beste.  

 Joo, jeg synes det kan være vanskelig noen ganger, for hvis jeg går ned og henter en elev som 

 skjelver i buksa og sier "Hva er det jeg har gjort gærent nå?". Slapp av, vi skal bare opp å prate 

 sammen, jeg skal ikke beskylde deg for noe som helst, jeg skal bare høre og lytte. Og så skal 

 jeg gi deg råd. Og da var det ålreit allikevel. Det er mange her som tror jeg er her for å straffe 

 dem, men det er jeg egentlig ikke. Det kan jo virke sånn når jeg brøler litt i gangene vet du. 

 

Andre mente at en "hypotesestrategi" hjelper dem i arbeidet med å forstå elevene. Ved hjelp 

av at læreren med en åpen innstilling gjetter på hva som er galt, er det lettere for eleven å bare 

bekrefte lærerens mistanker, istedenfor at eleven selv må si det som er vanskelig for dem:  

 Billy: Jeg var vel på et sånt kurs. Mye kursing da, opp igjennom. "Den gode 

 elevsamtalen", et veldig viktig kurs for meg. Jeg husker jeg lærte der at hvis man vil finne ut 

 om det er noe gærent så burde man gjette. 

 Intervjuer: Gjette?  

 Billy: Ja. Da burde man si, er det sånn at sånn og sånn og sånn.... Jeg tror... På meg virker det 

 som at sånn og sånn og sånn.... Sånn at de bare sier ja.  

 Intervjuer: Åja, ja, sånn ja.  

 Billy: Hvis du sier går alt bra, eller er alt i orden, eller er det noe i veien så vil du veldig ofte, 

 eller det vil det veldig ofte være lett for dem å si nei og dekke over da. Sånne enkle tips som 

 jeg ikke tror er helt allmennkjent. Men det er veldig nyttig. 
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 Lærerne opplevde at barna ofte hadde et stort behov for at noen skulle høre på dem, og 

at omsorgen som lå i dette betød svært mye. Når elevene fikk delt det de hadde på hjertet, 

beskrev deltakerne dem som roligere, og at det virket som om de slappet mer av. Omsorgen i 

kommunikasjonen gikk også ut på fortelle elevene konsekvensene av handlingene deres og 

hvilke signaler de sender ut til omverden. Lærerne forsøkte å kommunisere håp og gode 

grunnverdier. De forsøkte også å vise elevene hvordan de selv opplevde dem og hva det 

gjorde med dem. Først og fremst ville de vise elevene at de så dem og la merke til dem. Ved 

hjelp av det de kalte korrigerende eller oppdragende samtaler fikk de også mer velvilje tilbake 

i undervisningen. De ulike tiltakene som de presenterte for å bedre elevenes situasjon var i 

stor grad tilpasset hvert enkelt tilfelle. Der elevene var urolige og hadde vansker med å 

konsentrere seg, lot lærerne de ofte være med på litt mer praktiske ting. De fortalte at de tålte 

en støyt, så lenge det ikke gikk utover andre elever. En veldig viktig strategi som ble benyttet 

mest for de eldre barna, var ikke å være for strenge og heller fire litt på kravene. De kunne for 

eksempel gjøre dette gjennom å gi de mer tid til lekser og på prøver, når hjemmesituasjonen 

var presset. For de mindre barna var viktigst for deltakerne prøve å hjelpe dem mest mulig 

med å lære det aller mest grunnleggende, som lesing, skriving og regning. De var svært 

opptatte av hvordan de kunne tilrettelegge best mulig, samtidig som at de påpekte at det ikke 

er nødvendigvis riktig å behandle alle elever likt. Brian oppsummerer det slik: 

 Altså, det er ikke alle som klarer å organisere seg. De har litt problemer med å vite hvor de 

 skal være til enhver tid. Også hjelper det ikke å gi dem anmerkning for hver gang, ikke sant. 

 Man bør heller prøve å hjelpe dem litt. Gi dem de verktøyene de trenger, ikke sant, for å bli 

 flinkere til ting  neste gang. Alt dreier seg om å utdanne, å lære opp mennesker til å bli gangs 

 mennesker. Å få dem til å fungere som voksne i den voksne verdenen. Så det er ikke alltid fag 

 som er det viktigste. Det kan være rett og slett å forholde seg til en beskjed, lære seg å takle 

 sinne hvis de føler seg urettferdig behandlet, sette ord på følelser. Det også er en del av vår 

 jobb. Hjelpe dem i det, i de ulike situasjonene som oppstår. 

 

Sally beskriver hvordan hun både hjelper elev og forelder gjennom hvordan hun er et 

bindeledd i kommunikasjonen mellom foreldrene og eleven: 

 Også når de blir sinte på foreldrene, det å kunne klare å hjelpe de til å se at ting  ofte ikke er 

 svart eller hvitt. For det tror jeg vil hjelpe dem på sikt. Selv om de er sinte for noe, sant, og det 

 tenker jeg generelt på hele jobben min som lærer, at når de er sinte og frustrerte på foreldrene 

 sine som de ofte er når de er 13, 14, 15 og 16 år, uansett. At jeg kan komme med sånne input: 

 Det er en grunn til det, det er en grunn til det. Det handler på en måte ikke om at foreldrene 
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 dine ikke er glad i deg. Jeg synes det er viktig å fortelle elevene til enhver tid at det er ikke 

 noen som er så glad i deg som foreldrene dine faktisk er. Og at noen foreldre ikke klarer å vise 

 det. De  klarer på en måte ikke å få det frem. Det handler ikke om mangel på kjærlighet. Det 

 handler om mangel på evne. 

Dette understreker hvordan lærerne brukte kommunikasjonen til å hjelpe elevene med deres 

sosiale forståelse. Det påvirket elevenes relasjon til hjemmet, som igjen påvirket relasjonen til 

skolen.  

 Kontakten med foreldrene. 

 Lærerne beskrev det som generelt vanskelig å ta opp temaet omsorgssvikt med 

foreldrene. Det var flere grunner til at dette var vanskelig å ta opp. De formidlet at det å ta opp 

problemer av en sensitiv karakter i utgangspunktet er vanskelig, og at det ble spesielt 

vanskelig når de etterhvert hadde utviklet et nært tillitsforhold. For noen ble problemet løst 

ved at inspektør eller sosiallærer overtok kommunikasjonen i de alvorligste sakene. Andre 

kommuniserte mye med foreldrene. De deltakerne som kunne overlate kommunikasjonen 

med foreldre om melding av bekymring til ledelsen på skolen, fortalte at de opplevde det som 

positivt. De beskrev at de kunne fokusere mer på det faglige og på å styrke relasjonen til både 

eleven og foreldrene, snarere enn å måtte gå å grue seg til ubehagelige samtaler. Deltakerne 

som måtte ta flesteparten av disse samtalene på egenhånd, opplevde dette som mer 

ubehagelig, var mer stresset og slet mye med dårlig samvittighet.     

 Når deltakerne skulle ta opp vanskelige saker med foreldrene var de opptatt av å gå 

rett på sak, og ikke gå rundt grøten. De var opptatt av å holde seg til sakens kjerne, være 

ordentlige og profesjonelle. Samtidig var det viktig for dem å ha en åpen og ikke-dømmende 

tilnærming. Det å komme med beskyldninger og anklager hadde ingen hensikt. Kevin 

beskriver hvorfor her:  

Men de må ikke føle at de mislykkes. Da mister vi dem på en måte. Og da får vi  

 ikke et samarbeid. Så her må man være utrolig varsom. I forhold til det. Da må  de si det selv 

eventuelt. Vi kan foreslå sånn og sånn, "Kan dere prøve det og det". Det er greit, men de er 

veldig vare på det vet du. I forhold til, "Her har jeg skylda", de føler skyld. 

 

 I beskrivelsene generelt viste deltakerne at de hadde stor forståelse for den vanskelige 

situasjonen foreldrene hadde havnet i, og at det var viktig med et løsningsorientert fokus. I 

tillegg til at det var viktig med et samarbeid, ønsket de ikke å gjøre det verre for foreldrene 

eller legge sten til byrden. Deltakerne opplevde et indre dilemma når de måtte balansere det 

melde fra, og det å opprettholde en god relasjon til foreldrene. Enkelte ganger kunne det gå 
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bra, mens andre ganger var det helt umulig.        

 En annen grunn til at deltakerne følte et ubehag ved å ta opp sensitive temaer var 

møtet med et uforutsigbart og stort emosjonelt reaksjonsspekter fra foreldrenes side. 

Foreldrene kunne reagere med alt fra et voldsomt sinne til apati. Deltakerne uttrykte av og til 

også en bekymring for at foreldrene kom til å lage problemer for dem, eller bli vanskelige å 

samarbeide med etterpå. Når foreldrene reagerte med sinne hendte det at deltakerne fikk rettet 

en rekke ubehagelige beskyldninger rettet mot seg. Noen av deltakerne fortalte at for å unngå 

at de havnet i en vanskelig situasjon med foreldrene, var en mulig løsningsstrategi å ha med 

seg en kollega i samtalen. Ved flere anledninger opplevde deltakerne foreldrene som så 

aggressive og sinte, at de var redd for å møte dem i ettertid.     

 En tredje grunn til at deltakerne synes det var ubehagelig både å ta opp vanskelige 

ting, samt melde bekymring var følelsen av å anklage og angi noen. Etter mangeårig tillits- og 

relasjonsbygging, følte de i mange av sakene at de anklaget foreldrene, selv om det var 

åpenbart at det forelå omsorgssvikt. I tillegg ble det vanskeligere jo lengre og jo bedre forhold 

til hadde til foreldrene, å fortelle dem at de kom til å melde bekymring til barnevernet. Til 

tross for at de mente det var det rette å gjøre, sammenliknet de den følelsen de hadde når de 

skulle fortelle foreldrene om bekymringsmeldingen med den følelsen ligner på den følelsen 

man har når man melder noen man kjenner til politiet for kriminalitet.   

 Ettersom deltakerne hadde nær kontakt med mange av foreldrene opplevde de selv at 

kommunikasjonen vekket mange emosjoner. Blant annet opplevde de skuffelse når foreldre 

gjentatte ganger lovet dem at de skulle forbedre seg, men at dette ikke skjedde. Enkelte følte 

at de også ble så godt kjent med foreldrene at de opplevde det som et sjokk når de oppdaget 

hva foreldrene egentlig utsatte barna for.  

 Også bruker du jo mye energi på å få en relasjon til foreldrene. Sånn at du blir jo glad i dem og 

 på en måte. Så det er mye skuffelse i det og. I den relasjonen. (Judith) 

Judith beskrev at hun kunne oppleve skuffelse når hun oppdaget foreldrene hadde løyet til 

henne. Hun ble spesielt skuffet fordi hun følte at kommunikasjonen var åpen og ærlig fra 

hennes side. Hun beskrev også at hun brukte mye tid på å hjelpe og støtte foreldre, og at det 

føltes nærmest som et svik når de hadde gitt uttrykk for noe, og så viste situasjonen seg å 

være en helt annen.  

 Relasjonen til hjelpeapparatet. 

 Selv om lærerne snakket om flere av hjelpeapparatets instanser, som PPT, skolelege, 

politi, helsesøster, barne- og ungdomspsykiatrien og ungdomsinstitusjoner, snakket de aller 
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mest om barnevernet. Derfor vil dette undertemaet handle mest om deltakernes 

kommunikasjon med og relasjon til barnevernet. Oppfatningen som deltakerne hadde av 

barnevernet var forskjellig. Selv om noen få deltakere hadde et godt inntrykk av barnevernet, 

hadde flesteparten et negativt inntrykk både av kommunikasjonen de hadde med barnevernet, 

tiltakene som ble gjort fra barnevernets side og kompetansen i barnevernet.   

 Det deltakerne var mest kritiske til var at terskelen for at barnevernet griper inn er 

veldig høy.  

Og jeg ser, det skal veldig mye til før barnevernet griper inn. Det har jeg sett. Og da tenker jeg, 

de gangene de griper inn så er det ihvertfall høyst påkrevet. (Judith) 

 

Enkelte hadde erfaringer med at barn led i flere år uten at barnevernet grep inn, selv om de 

hadde vært involvert lenge i sakene. Dette var det punktet deltakerne mente var mest 

kritikkverdig. En annen sak som flere mente var et stort problem, var at det var stor 

gjennomtrekk av saksbehandlere og ansatte i barnevernet. Dette førte til stopp i 

kommunikasjonen dem i mellom, og mange opplevde periodevis ikke-eksisterende 

kommunikasjon: 

 Det har vært liksom flere ganger hvor jeg har prøvd å ringe opp og så "Nei, jeg har sluttet og 

 jeg har begynt å jobbe et annet sted, men du skulle få tildelt ny saksbehandler". Åja, ja, og 

 hvem er det da? Ingen som vet. (Cindy) 

 Så var det altså, jeg tror i løpet av det året jeg hadde kontakt med dem, det siste året, så var det 

 tre forskjellige som hadde den saken. Jeg tenker også at det er veldig uheldig. For barnet å 

 møte stadig nye mennesker. Du (barnet) får ikke fortrolighet da. Du forteller ikke noe første 

 gangen du snakker med en barnevernspedagog. Ikke i det hele tatt. (Judith). 

 

Et annet problem lærerne fokuserte på, var at barnevernet var svært knappe med informasjon. 

De synes at de selv ga mye av seg selv og sin tid, og at barnevernet krevde store 

informasjonsmengder, men at de sjelden fikk det svaret eller den informasjonen de juridisk 

sett hadde krav på tilbake. Lærerne forstod at barnevernet har taushetsplikt og at elevenes 

personvern er viktig, men de understreket at de også har taushetsplikt. Det kunne oppleves 

svært uforutsigbart dersom elevens livssituasjon endret seg drastisk uten at de ble oppdatert.  

 Og så tenkte jeg "Hva?", "Hva er det som har skjedd nå?". Så har barnevernet bare 

 bestemt det, og så får man ikke beskjed. (Judith) 
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Savnet etter å føle et godt fungerende samarbeid var stort, når kommunikasjonen sviktet. 

Lærerne opplevde at de ikke fikk tilrettelagt og hjulpet barna på best mulig måte når 

samarbeidet var dårlig. Når jeg spurte om hvorfor de trodde det var slik, svarte de at det ikke 

gikk på enkeltpersoner, men at det ikke var noe system for å samarbeide. Til tross for et 

negativt inntrykk, var det likevel en samstemthet for å fortsette å melde saker. Cindy forklarer 

hvorfor: 

 Men det er det der som jeg sa i sted om å elske barnevernet. Det der med uansett hvor mye 

 motarbeidelse du får, du må prøve å ha et godt forhold til de uansett fordi de skal være en våre 

 viktigste samarbeidspartnere i sånne her situasjoner. Altså, jeg var på et  kurs med en som 

 jobber i distriktspsykiatrien. Og han sa jo det at, "det viktigste dere gjør er å elske barnevernet, 

 dere må aldri slutte å elske barnevernet for da kommer det aldri til å bli noen saker meldt. Selv 

 om at det er vanskelig så se på det som et forhold, det er alltid vanskelig. Det er alltid noe som 

 butter i mot. Men likevel så må du ha den der gnisten eller gløden der." Og det skylder man jo 

 barna. Man gjør det.  

 

 Da jeg spurte om de dårlige inntrykkene de snakket om hadde innvirkning på om de 

meldte saker eller ikke, var det ingen som mente dette hadde den virkningen at de ikke meldte 

saker. De fortsatte å gjøre plikten sin.  

Tema 5: Ansvar og rolleforståelse 

 Selv om lærerne beskrev det å avdekke omsorgssvikten som vanskelig, viste de at de 

tok oppgaven på alvor. De satte en høy terskel for sitt eget fokus på området: 

Det er sånn at nærmeste leder sier, har sagt flere ganger til meg, at når det kommer til det 

 faglige så skal du få lov til å drite deg ut tusen ganger. Du skal få lov til å gå helt på trynet, på 

 snørra, og feile og feile og feile, men du skal alltid få en ny sjanse. Men med elevsaker så får 

 du ikke lov å glippe. Der skal du være på ballen, du skal heller si ifra ti ganger for mye enn en 

gang for lite. Og det føler jeg er en veldig god holdning å ha til elevgruppa. At man vektlegger 

det ovenfor lærerne og kontaktlærerne, at man glemmer ikke å ta den samtalen, man glemmer 

ikke å rapportere videre hvis man er bekymret, man kan glemme å rette heldagsprøvene, man 

kan glemme å lage opplegg for timen. Det aller viktigste er elevene. Menneskene. (Billy) 

 Alle lærerne opplevde ansvaret for å melde om omsorgssvikten alvorlig, og alle 

understreket at de var opptatt av ansvaret for barnas og ungdommenes beste. Det varierte 

veldig hvordan de oppfattet følelsene sine rundt ansvaret ved selve avdekkingen og det å stå 

midt i en vanskelig sak. Her virket det som hvilket kjønn deltakerne hadde spilte en rolle for 

hvordan de tenkte. Begge kjønn var enige i at jo flere som delte på ansvaret, dess lettere 

kjentes det å ha ansvaret. De mannlige lærerne beskrev ansvaret som lett og at de ikke tenkte 

spesielt mye på de vanskelige sakene når de var hjemme. Når de mannlige lærerne ble spurt 
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om hvorfor de synes ansvaret kjentes lett, svarte de at arbeidet med tøffe eller tunge saker var 

en klart definert del av jobben. Dersom de oppdaget omsorgssvikt, meldte de fra til 

barnevernet. Da prøvde de å ta mest mulig hensyn til, og legge til rette for eleven, og samtidig 

kommunisere best mulig med foreldrene. Hvis de en sjelden gang "tok med seg jobben" hjem, 

grublet de på om de var noen måte de kunne løse problemet bedre på.    

 De kvinnelige lærerne beskrev i motsetning til mennene ansvaret som tungt og 

vanskelig, og at de ofte "tok med seg jobben" hjem. Når jeg spurte de kvinnelige lærerne om 

hvorfor de synes ansvaret var vanskelig, var det mye forskjellig som førte til at de følte det 

slik. Noe de la vekt på var at barna kunne bli skadet for livet og få traumer hvis de ikke 

oppdaget omsorgssvikten, og at elevene dermed ikke fikk den hjelpen de trengte. Et annet 

poeng var at lærerne følte at de ikke strakk til ovenfor de barna som åpenbart slet mer enn de 

andre barna, fordi de verken hadde nok tid eller overskudd. De fikk spesielt dårlig 

samvittighet og følte seg ansvarlige for de barna som til tross for meldt bekymring og at 

hjelpeapparatet var inne i bildet, led og ikke fikk den hjelpen de trengte. Dette førte til at 

enkelte involverte seg mye i barna og ungdommenes liv og prøvde å gi de det de mente at de 

ikke fikk hjemme. Noen av dem fulgte fortsatt med på, og/eller hadde kontakt med barna selv 

lenge etter at de hadde sluttet i deres klasse.       

 Når lærerne skulle forklare de ulike rollene de hadde og hvordan de balanserte dem, 

nevnte de fleste det samme. De på seg selv i hovedsak som undervisere, med ansvar for det 

faglige. Men de så også på seg selv om omsorgspersoner. Noen ville unngå å være noe som 

lignet en mamma- eller pappafigur for barna, fordi de følte at det gikk ut over det å være 

lærer, og at de visket ut grensene mellom jobb og privatliv. Derfor var noen av lærerne opptatt 

av å sette grenser mellom deres rolle som profesjonell lærer, og privatperson. Andre så på det 

som sin plikt som menneske, ikke bare som lærer, å hjelpe dem.  

 Ja, det er jo klart at man innimellom får en mammarolle, fordi at det er unger som er 

 ekstremt oppmerksomhetskrevende, som trenger at vi nesten er mammaen deres, 

 nesten. Altså, jeg har tørket mye tårer. Snørr tørker du ikke så mye på ungdomstrinnet, men 

 tårer, veldig mye. (Deborah) 

I tillegg så de på seg selv som en tydelig voksenperson som ikke er en terapeut:  

 Du skal være tydelig, du skal være en voksen en. Du skal være vennlig og hyggelig og ha en 

 koselig tone. Det må du ha. Men du skal ikke gå inn også "Halla!" (gjør til stemmen). Du skal 

 ikke være sånn som han på Kongsvik ungdomsskole (tv-serie), han som er sånn kompis. Du 

 kan ikke gjøre sånn altså. Du må være voksen. Ja. (Kevin) 
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 Det er veldig viktig at jeg ikke tar på meg rollen som terapeut, for det er jeg ikke. Og det sier 

 jeg også til elevene. Men det er klart jeg kan være et medmenneske. Igjen, balansegangen. Så 

 når mine elever trenger å snakke med meg, så får de selvsagt det. Men det er veldig viktig at 

 de vet det, at jeg er ikke en terapeut. (Lucy) 

 

Avslutningsvis så de på det som sin oppgave og som en del av rollen å formidle til elevene at 

det var viktig å bry seg. Lærerne var bekymret for at samfunnet i større grad blir mindre 

opptatt av å ta vare på hverandre:  

 Det er meg og mitt og vi ser ikke naboen. "Vi vil ikke bry oss."  Og det er litt sånn skummelt 

 synes jeg. Det snakker jeg stadig med elever om. Vi bryr oss for lite. Jeg bryr meg med alt jeg. 

 Det synes jeg. "Ja, du bryr deg med alt".  Men hva hvis vi ikke bryr oss? Ja, men hvis vi finner 

 en mann på gata, skal man bare gå forbi og late som man ikke ser han? Når det er en 

 trafikkulykke, skal man bare kjøre forbi? Det er et krav å bry seg. Du skal bry deg. Hvis du ser 

 folk som ikke klarer seg. (Kevin) 

Diskusjon 

 

Gjennom denne studien har læreres opplevelse av sitt møte med omsorgssvikt i den norske 

skolen blitt undersøkt. Undersøkelsen er den første i sitt slag i Norge. En enkelt 

oppsummering av deres erfaringer er at de opplever omsorgssvikt som en utfordring. Noen 

lærere så på det som en spennende utfordring, mens andre synes at det var mer en krevende 

og utmattende utfordring. Fem hovedtemaer ble identifisert: Forståelse av omsorgssvikt og 

tilhørende konsekvenser, hva barna utsettes for og observerte egenskaper hos dem, sikkerhet 

og usikkerhet, kommunikasjon og relasjoner, og ansvar og rolleforståelse. 

 Lærerne har gjennom de fem hovedtemaene konstruert sin rolle som et mellomledd 

mellom elever, foreldre, andre ansatte på skolen og hjelpeapparatet. I egenskap av å fungere 

som et slikt mellomledd får de et stort ansvar, og en stor påvirkning på hvilke problemer som 

tas tak i. De skapte mening i sine relasjoner til elevene, foreldrene og hjelpeapparatet ved å 

være et slikt mellomledd. Men som dette mellomleddet innså de også at de ikke kan overstyre 

systemet, eller påvirke det i større grad enn det å være et mellomledd. De som synes at 

omsorgssvikten var en krevende utfordring opplevde også at de ikke alltid strakk til som 

mellomledd. De som i større grad opplevde omsorgssvikten som en interessant og spennende 

utfordring, opplevde også det å være mellomledd som mer meningsfullt. Jo mer press og 

stress et system blir utsatt for, dess mer krevende blir det for systemet å fungere. Slik ser det 

ut til at det er for dem som et mellomledd også. Den mangelfulle kommunikasjonen med 
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barnevernet ser ut til å gjøre det vanskeligere for mellomleddet å fungere.  

 Betydningen av lærernes kunnskap og erfaringer med omsorgssvikt har vist seg å være 

viktig for at de oppdager den. Denne studien har vist at de ikke kan betegnes som uten 

kunnskap når det gjelder omsorgssvikt fordi de legger samme meningsinnhold i begrepet som 

samstemmer med den utviklingspsykologiske forståelsen av begrepet. Funnet om at lærerne 

gjør dette, er i tråd med den utenlandske forskningen (Tite, 1993; Walsh & Farrell, 2008). 

Selv om lærerne innehar en viss kompetanse, gir ikke dette svaret på hvorfor lærerne fortsatt 

rapporterer relativt få saker. Tidligere forskning har pekt på at lærernes kunnskapshull gjør 

dem lite forberedt på ansvaret, og gjør det vanskeligere for dem å håndtere omsorgssvikten 

når de blir kjent med den i skolesammenhengen (Walsh & Farell, 2008). I denne studien ser 

ikke dette ut til å ha vært hovedårsaken. Barrierene lærerne opplever og synet de ulike 

aktørene har på hverandre som er identifisert tidligere, kan gi noen svar på hvorfor 

meldingene om bekymring fra skolen skjer i liten grad. Det trengs mer forskning i på hvorfor 

denne rapporteringen er så liten. Lærerne i denne studien pekte på at dette problemet kommer 

av ikke-fungerende strukturer på systemnivå. Dette er det verdt å vie mer oppmerksomhet.  

 Lærerne har vist gjennom sine narrativer at de har god innsikt i vanskeligheter i 

elevenes liv, selv om de selv påpeker at de ikke kan oppdage alt. De foretar 

helhetsvurderinger der flere ulike momenter får betydning. Observasjonen lærerne gjør av at 

elevene gjennomgår en atferdsendring når de blir utsatt for omsorgssvikt samsvarer med 

tidligere forskning (Walsh & Farrell, 2008). Atferdsendringen lærerne snakket om forutsatte 

at elevene ikke var utsatt for omsorgssvikt fra før, men at omsorgssvikten inntraff underveis i 

skolegangen.          

 Lærerne identifisert to typetilfeller av narrativer. Enten var omsorgssvikten så åpenbar 

at det var umulig å ikke legge merke til den, eller så var den skjult og vanskelig å oppdage. 

Det var flest av det sistnevnte typetilfellet. Dette har ikke blitt påpekt tidligere i internasjonal 

eller norsk forskning. Det kan være et fenomen som hører til den norske kulturen, men det 

kan også gjelde for andre kulturer. Det typetilfellet som oftest ble beskrevet, var tildels svært 

vanskelig å oppdage og fikk lite oppmerksomhet fra hjelpeapparatet, etter lærernes 

beskrivelse. Dette kan også være spesifikt for det norske systemet, men det er vanskelig å si 

noe sikkert om det ettersom det ikke finnes noen tidligere beskrivelser fra internasjonal 

forskning. Lærerne beskrev at dette fikk store konsekvenser for svært mange av de 

omsorgssviktede barna og ungdommene. At dette var et stort praktisk problem er det ingen 

tvil om, og dette er et av funnene som bør få oppmerksomhet utenfor akademia.
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 Kommunikasjonen lærerne hadde med eleven, foreldrene og hjelpeapparatet fungerte 

som et hjørnestensverktøy for hvordan de håndterte situasjonene der de oppdaget 

omsorgssvikten og fulgte den opp videre. For lærerne som mellomledd, var dette nøkkelen til 

å oppleve fremgang og mestring. De brukte ulike strategier for å kommunisere med eleven, og 

oppdage omsorgssvikten. Dette har heller ikke vært påpekt tidligere. Lærerne la vekt på tillit 

som en viktig nøkkelfaktor i relasjonsbyggingen. Hvordan lærerne konstruerte sine roller fikk 

innvirkning på hvordan de forstod sin betydning for elevene. De viktigste skillene her var 

grensen lærerne dro mellom det å være terapeut og lærer, og det å være forelder og lærer. Det 

at de satte grenser for seg selv i forhold til disse rollene, førte til at de opplevde møtet med de 

omsorgssviktede elevene som lettere.        

 I Bronfenbrenners økologiske modell (1979) påvirker de fire relaterte systemene, 

mikro-, meso-, ekso- og makrosystemet individet i utvikling. I lys av denne modellen dannet 

lærerne ved hjelp av sin egen konstruksjon som mellomledd, ulike systemer, med eleven, 

foreldrene, personer i hjelpeapparatet og sine kolleger. De dannet mikrosystemer med alle 

enkeltindividene de var i kontakt med. Som en del av et større system påvirket de ulike 

systemene hverandre. Lærernes innsats i mikro, meso og eksosystemene hadde konsekvenser 

for hvordan systemene de var involverte i, interagerte med hverandre. Et eksempel på dette er 

når lærerne opptrådte som støttepersoner til både foreldrene og elevene. Til foreldrene fortalte 

de for eksempel hvordan eleven ga uttrykk for sin opplevelse av skolehverdagen og hvordan 

eleven gjorde sitt beste til tross for en vanskelig situasjon hjemme. Til eleven fortalte de at 

foreldrene var glad i dem uansett, men fordi de strevde for øyeblikket klarte de ikke å strekke 

helt til for barna sine. Ved hjelp av denne støtten og informasjonsflyten til de ulike systemene 

meglet lærerne konflikter mellom elevene og foreldrene. Dette bedret relasjonene, uten at 

partene engang var tilstede. Dette er bare et av de mange eksemplene på hvordan lærerne 

påvirket de ulike systemene innad i et større system der systemene igjen påvirket hverandre. 

 Lærerne og skolen i denne studien hadde som en del av mesosystemer og 

eksosystemer en påvirkning på enkeltindividene i utvikling. I eksosystemene har ikke elevene 

selv påvirkningen på de andre bestanddelene i systemet. Et eksempel på hvordan lærerne som 

eksosystem kunne påvirke elever de ikke underviste, var hvis de oppfordret andre lærere til å 

melde bekymring hvis de disse lærerne luftet bekymringer om en elev. Lærerne måtte også 

oppleve situasjoner der de ikke hadde muligheter til å hindre en negativ utvikling på grunn av 

sin plass i systemet. De kunne verken overstyre ledelsen på skolen eller hjelpeapparatets 

beslutninger. Hvis barnevernet ikke valgte å undersøke en sak nærmere, eller sette inn tiltak i 



44 

 

en familie, og lærerne mente at dette var nødvendig, var det veldig lite lærerne kunne gjøre. 

Den eneste muligheten lærerne hadde i disse tilfellene, var å fortsette å melde anonymt hvis 

bekymringsmeldingene ikke førte frem til tiltak. Til tross for innsatsen i alle mikro- og meso- 

og eksosystemene lærerne var en del av, kunne de ikke "redde" alle. Videre er skolesystemet 

en del av flere større systemer som samfunnet, kultur, politikk og regelverk, som igjen 

påvirker enkeltindividene. Dette var faktorer som var utenfor både lærerne og elevenes 

kontroll.          

 Hjelpeapparatet hadde ut ifra lærernes opplevelse, både som flere mikro-, meso- og 

eksosystemer en påvirkning på hvilken retning utviklingen tok for enkeltindividene i denne 

studien. Et av de viktigste eksemplene på dette var den store "gjennomtrekken" av 

saksbehandlere i barnevernet. Lærerne opplevde at når barnet stadig måtte forholde seg til nye 

voksenpersoner, svekket dette tilliten barnet hadde til saksbehandlerne. Det resulterte i svake 

mikrosystemer mellom saksbehandlerne og barna, som igjen påvirket at barnet fortalte lite om 

hvordan de var utsatt for omsorgssvikt. Når saksbehandlerne ikke oppdaget omsorgssvikt i 

samtaler med barna, bidro dette til at barna ikke fikk den hjelpen de trengte. Mikrosystemet i 

hjemmet ble dermed ikke endret positivt. Dette fikk etter lærernes syn store konsekvenser for 

barnas utvikling. Der det ikke var gjennomtrekk av saksbehandlere i barnevernet beskrev 

lærerne tillitsforholdet mellom saksbehandlerne barna som bedre. Da opplevde de at barna 

fortalte mer, og fikk dermed mer hjelp. Dette eksempelet illustrerer hvor viktig det er at 

hjelpeapparatet er stabilt og uten "gjennomtrekk" av saksbehandlere, slik at alle barn får hjelp 

på lik linje.  

Styrker og svakheter 

 Det er ikke lett å identifisere validitetskriterier som kan anvendes på alle kvalitative 

studier, ettersom det finnes mange ulike tilnærminger og prosedyrer for kvalitativ forskning 

(Yardley, 2008). Yardley foreslår fire grunnprinsipper for evalueringen av kvaliteten på 

forskning. Sensitivitet til kontekst betyr å være sensitiv til den teoretiske og empiriske 

litteraturen, settingen forskningen befinner seg i, deltakernes perspektiver og etiske spørsmål. 

Forpliktelse og nøyaktighet sikter til at man gjennom studien gjør et grundig arbeid med 

datainnsamlingen, analysen og temaet. Sammenheng og gjennomsiktighet viser til klarhet og 

styrke i argumentene. Dette betyr at teori og metode må passer sammen. Det er viktig med en 

transparent presentasjon og at man inkluderer refleksive betraktninger. Forskning bør ha en 

nytteverdi, ellers blir den meningsløs. Dermed er studiens virkning og betydning også et 

viktig poeng i vurderingen av kvaliteten på forskningen.      
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 Med hensyn til representativitet til studien er lærerne i denne studien erfarne og hadde 

gjennomgående og mye erfaring med omsorgssviktede elever. Denne studien er derfor 

nødvendigvis ikke representativ for nyutdannede lærere. Jeg vil også betegne lærerne i dette 

utvalget som over gjennomsnittet engasjerte og dedikerte i jobben sin. Det er ikke sikkert at 

alle lærere er like engasjerte til enhver tid og i ulike kontekster. Kvalitative studier har 

sammenliknet med kvantitative studier, ulike målsettinger for generaliserbarhet og 

overførbarhet. Denne studien hadde ingen målsetting om å være generaliserbar til noen kjent 

befolkningspopulasjon, som lærere generelt. Den hadde en målsetting om å være et bidrag til 

å heve kunnskap på et felt med lite forskning. Det finnes helt andre erfaringer fra lærere i 

andre land, kulturer og miljøer.         

 Innledningsvis nevnte jeg at Howard, Dryden & Johnson (1999) setter et kriterie om at 

barnas perspektiv bør undersøkes og inkluderes i denne typen forskning. Denne studien har 

ikke hatt kapasiteten til å inkludere barns eget perspektiv, hvilket representerer en 

begrensning. En videre oppfølging av denne typen studier bør inkludere barnas perspektiv. 

 Refleksivitet.          

 Jeg er sterkt engasjert i omsorgssviktfeltet. Alle barn fortjener en oppvekst som gir så 

gode utviklingsmuligheter som mulig, slik at de får realisert sitt potensiale som mennesker. At 

mørketallene for rapportering om omsorgssvikt er antatt å være store, er vanskelig å forholde 

seg til. Når det ikke gjøres en god nok innsats ovenfor de som trenger det mest, er det 

vanskelig å godta. Mine meninger om dette har både styrket og svekket dataene og analysen. 

Styrken har ligget i motivasjonen om å gjøre en innsats, og en vilje til å forstå 

bakenforliggende årsaker for hvorfor omsorgssvikt rapporteres for lite. Svakheten er at man 

kan bli overentusiatisk. Da er det vanskeligere å forholde seg kritisk til dataene. Til sist har 

det vært vanskelig å ta innover seg de grusomme narrativene om som foreldre gjør utenkelige 

ting mot barna sine. 

Implikasjoner for praksis og forskning 

 

Denne studien har implikasjoner for videre forskning på lærere og omsorgssviktede elever i 

skolen. Funnene fra denne studien har også noen praktiske implikasjoner for både 

lærerutdanningen, skoleverket og hjelpeapparatet, som sammen skal beskytte de mest sårbare 

barna og ungdommene.        
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 Ettersom lærerne viser at de innehar en kompetanse i forhold til å forstå og oppdage 

omsorgssvikt, bør ikke fokus være på å danne grunnkompetanse om omsorgssvikt i dagens 

lærerstand. Snarere bør man bygge videre på deres eksisterende ferdigheter og tette eventuelle 

"kunnskapshull" ved hjelp av etterutdanning og kurs. Lærerne trenger større tillit til at de har 

kompetanse om omsorgssvikt. Det vil bidra til at de i større grad stoler på sine egne 

avgjørelser om å sende bekymringsmeldinger. I lærerutdanningen må temaet inn i 

undervisningen og blant nyutdannede kan det rettes et større fokus mot omsorgssviktede 

elever i skolen. Dette kan for eksempel gjøres ved hjelp av kurs i hvordan lærere lettere kan 

forstå hva omsorgssvikt er, og kunne identifisere og rapportere den til hjelpeinstansene.  

 Lærerne har gjennom studien fortalt at de hadde tilegnet seg kompetanse om 

omsorgssvikt over flere år med erfaring. De ga uttrykk for at de med fordel gjerne kunne lært 

om å oppdage omsorgssvikt tidligere i karrieren. På denne måten kunne de redusert antall 

episoder med usikkerhet om omsorgssvikt forelå eller ikke. I den forbindelsen er det også 

viktig å ta inn i lærerutdanningen hvordan kommunikasjonen og det å bygge og skape tillit, 

kan påvirke og bidra til at man oppdager omsorgssvikt i skolesettingen.   

 Det bør rettes et større fokus på de "usynlige" barna og ungdommene, både i forskning 

og i skolen. Det er ofte barna som utagerer som legges merke til, fordi de skaper uro i 

klassesituasjoner og blant medelever. Sakene der foreldrene ikke viser tegn på at noe er galt, 

og barnas atferd drastisk endrer seg, uten at de forteller om noe, bør absolutt få mer 

oppmerksomhet både i forskning og i praksis.      

 Barnevernet bør ta lærernes meldinger på alvor. Lærerne har en relativt høy terskel for 

å melde saker. Lovens ordlyd i paragrafen som pålegger dem meldeplikten kan tolkes strengt, 

og dette kan bidra til at terskelen for å melde saker oppfattes som høy. Ut ifra eksemplene 

lærerne har kommet med denne studien melder de ikke bare om "smårusk". Lærerne og 

skolevesenet sender en del av meldingene, og kan potensielt bidra til mange flere. Derfor bør 

vi også høre på lærerne når de beskriver problemene de opplever i forhold til dette, og hva 

som hindrer dem i å sende flere meldinger. Istedenfor å vende blikket mot dem som 

enkeltpersoner, bør vi ut ifra det som er vist her, vende blikket mot systemet de opererer i. Det 

er deres problemer i forbindelse med å være et mellomledd som må tas på alvor. De har for 

lite tid. De har for få støttespillere. Bekymringsmeldingene de sender blir ikke fulgt opp. De 

blir ikke motivert til samarbeid. Den endelige konsekvensen kan bli at barna blir den lidende 

part.            

 Forskningen videre må fokusere både på individnivå og systemnivå for å finne 
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nærmere svar på hvorfor det foreligger lave rapporteringstall. Denne studien har ikke hatt som 

mål å forstå de lave rapporteringstallene, men de bør vekke bekymring, og de bør forskes på. 

Videre bør forskningen fremover finne ut hvilke kommunikasjonsstrategier som er de mest 

hensiktsmessige for lærerne å bruke for å oppdage omsorgssvikt.     

 Mye av forskningen på lærere og omsorgssvikt er gammel, og det behøves en 

oppdatering. Samfunnet har endret seg siden de gamle studiene ble publisert. Det eksisterer 

også systemforskjeller i skolevesen og hjelpeapparat mellom Norge og landene forskningen er 

blitt gjort i. For eksempel representerer de amerikanske og canadiske studiene fra 1980-tallet 

ikke nødvendigvis forholdene blant lærerne i den norske skolen. Innenfor feltet kan det også 

eksistere kulturelle forskjeller i praksisen lærere har i forhold til omsorgssvikt. Disse trengs i 

større grad å forskes på.           

 Flere personer som er involvert i barn og unges liv bør lære av hvordan lærerne foretar 

helhetsvurderingene når de oppdager omsorgssvikt, og spesielt vurderingene de gjør av 

atferdsendringene hos elevene. Dette er en viktig markør for at omsorgssvikt kan være 

tilstede, og kan bidra til at flere blir oppdaget og får hjelp.     

 Fremtidig forskning bør fokusere på hvorfor mannlige og kvinnelige lærere oppfatter 

ansvaret de har i forhold til omsorgssvikt ulikt, og hvordan det påvirker hvordan de håndterer 

omsorgssvikten de oppdager. Det bør undersøkes hvordan begge kjønn kan lære hvilke 

mestringsstrategier som er mest hensiktsmessige til å håndtere de situasjonene som gjør det å 

være et mellomledd vanskelig.       

 Lærere kan både som fagpersoner og støttepersoner bidra til å skape gode 

utviklingsmuligheter og potensielt redde livene til vanskeligstilte barn og unge. Derfor må det 

i både praksis og forskning fokuseres på systemet rundt omsorgssviktede elever. Christoffer-

saken må ikke skje igjen.   
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Appendix 

 

Vedlegg 1. Tabell 1 Barnevernstatistikk (SSB, 2012). 

Tabellen viser antall barn med barnevernstiltak i 2008, 2009, 2010, 2011 og 2012. Den gir en 

oversikt hvor mange av barnevernssakene som gjaldt hjelpetiltak og hvor mange som gjaldt 

omsorgstiltak (plasseringer). Videre viser tabellen hvordan spredningen av tiltakene er 

geografisk plassert i Norge. Tabellen presenterer også hvor mange av barna som er nye i 

barnevernet per år. Det har skjedd en økning fra 2008 til 2012 på alle områdene som tabellen 

viser. På bare fem år er det en økning med nesten 10 000 barn med barnevernstiltak i 

barnevernet.  
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Hovedtall for barnvernsstatistikken

2008 2009 2010 2011 2012

Barn med barnevernstiltak i løpet av året 44 167 46 487 49 781 52 098 53 198

Hjelpetiltak 36 290 38 700 41 708 43 613 44 203

Omsorgstiltak 7 877 7 787 8 073 8 485 8 995

Oslo 4 882 5 185 5 539 5 526 5 395

Region øst 9 897 10 583 11 429 11 961 12 186

Region sør 8 786 9 049 10 200 11 045 11 086

Region vest 9 068 9 533 9 835 10 058 10 532

Region Midt-Norge 6 372 6 604 6 965 7 372 7 724

Region nord 5 162 5 533 5 813 6 136 6 275

Nye barn med barnevernstiltak i løpet av året 11 760 12 767 13 727 14 241 14 032

Undersøkingssaker startet i løpet av året 27 850 30 135 32 858 35 090 34 591

Undersøkingssaker avsluttet i løpet av året 27 142 29 897 32 692 35 878 36 652

Årsverk i barnevernet per 31.12 3 294,2 3 415,5 3 525,8 4 016,9 4 375,2
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Vedlegg 2 Intervjuguide 

 

Beskrivelse av intervjuguide.  

Fra begynnelsen var det viktig å undersøke lærernes forståelse av den omsorgssvikten som en 

elev kunne være utsatt for. Det ble et viktig fokus å inkludere spørsmål om hva lærerne ser på 

og forstår som omsorgssvikt, hvilke tegn og hva de ser etter når de oppdager det, samt 

spørsmål om forståelse av egen rolle og ansvar. Ved hjelp av slike spørsmål ville intervjuet 

danne grunnlaget for å undersøke rammeverket og konteksten lærerne danner i møtet med 

omsorgssvikten hos elevene. For analysens del var det nyttig å være oppmerksom på hvordan 

lærerne beskrev sine mellommenneskelige relasjoner.  

 

Intervjuguide Masteroppgave (semi-strukturert intervju) 

 

Informasjon fra intervjuer: Informert samtykke. Retten til å trekke seg, Absolutt 

konfidensialitet, No deception (ikke noe lureri), Hva studien går ut på, «Hva er målet?», Hva 

ønsker man å oppnå, Det finnes ikke rette eller gale svar, Si det man tenker på (ikke det man 

«tror er riktig»), Kan være en tung problematikk/ vonde episoder og si ifra hvis du trenger 

pause, tid til å tenke eller vil stoppe litt.  

 

Bakgrunnsspørsmål: 

Hvor er det du jobber nå?  

Med hvilken aldersgruppe? 

Hvor lenge har du jobbet som lærer? 

Fortell om bakgrunnen din: Hvilken utdannelse har du? Hvor lenge har du jobbet i 

skoleverket? Har du egne barn? 

Hvorfor ønsket du å jobbe med barn? 

 

Intervjuspørsmål: 

Om omsorgssvikt 
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Hva betyr ordet omsorgssvikt for deg?  

Hva vil du si at det innebærer å bli utsatt for omsorgssvikt? 

Hvilke konsekvenser har det å bli utsatt for omsorgssvikt? 

 

Om å oppdage omsorgssvikt: 

Har du noen gang mistenkt eller oppdaget omsorgssvikt på egenhånd (altså uten beskjed fra 

annet hold) i jobben? Hva gjør du hvis det skjer? (gi eksempler, gjerne flere)  

Hvordan gikk du frem når du oppdaget dette? 

Er det noe spesielle kjennetegn du ser etter eller så? 

Finnes det klare rutiner for hva som skjer? 

Har du mistenkt tilfeller av omsorgssvikt mange ganger? 

Hvilket omfang hadde problemet? 

Fortell gjerne om flere eksempler hvis de finnes (!) 

 

Hva tenkte du?  

Hvordan føltes det?  

Hvordan kjentes ansvaret?  

Hvilke problemstillinger stod du ovenfor? 

Hvordan følte du samarbeidet med kolleger/hjelpeapparatet/barnevern rundt fungerte? 

Hva er ditt inntrykk av hjelpeapparatet? 

Hva tenker du om din egen rolle? 

Klarte du å legge jobben fra deg hjemme? 

Hvordan føles det å forholde seg til foreldre etter man har meldt fra om omsorgssvikt? 

Hva tenker du om den lovpålagte meldeplikten? 

Hvilken omsorgssviktproblematikk har du inntrykk av at er vanligst? 

Hvilke faktorer tror du ligger til grunn dersom lærere velger å ikke rapportere om tilfeller av 

omsorgssvikt? 



60 

 

 

Ev. (om man ikke har oppdaget noe konkret, eller gått videre med mistanker)  

Hvordan tror du at du ville gått frem hvis du oppdaget omsorgssvikt? 

Hva tror du at du ville tenkt rundt situasjonen? 

Hva tror du at du ville følt? 

Hadde du visst sikkert hva du skulle gjøre? 

Hvilke dilemmaer ser du for deg at du ville stå ovenfor? 

 

Om barn som allerede er i fosterhjem eller tas hånd om av barnevernet: når man har 

fått dem overført til sin klasse 

Hvordan er rutinene rundt det å få inn et barn som har vært utsatt for omsorgssvikt før, men 

som er plassert i fosterhjem? Finnes det noen spesiell oppfølging?  

Skiller barna som er plassert i fosterhjem seg ut på noen spesiell måte? 

Hva tenker du om de familiene som kontinuerlig flytter på seg for å unngå barnevernet?   

Hvilke tanker gjør du deg opp om barna som kontinuerlig er på flyttefot? 

Må man ofte melde fra om nye tilfeller av omsorgssvikt når man får nye elever i klassen?  

Går tilpasningen av nye elever som har vært utsatt for omsorgssvikt før greit? 

Finnes det noen områder i Oslo/Norge du tror flere barn blir utsatt for omsorgssvikt enn 

andre? 

Hva tenker du om det? 

 

Avslutningsvis: 

Er det noe du ønsker at jeg skulle spurt deg om?  

Er det noe mer du ønsker å fortelle om knyttet til dette temaet? 
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Vedlegg 3 Brev fra REK 

 

 

 

-------- Original melding -------- 

Emne: Sv: REK sør-øst 2013/1704 Hvordan oppfatter lærere sin rolle i  

oppdagelsen av omsorgssvikt? 

Dato: 2013-10-01 13:23 

Avsender: post@helseforskning.etikkom.no 

Mottaker: bente.traen@psykologi.uio.no 

 

  VÅR REF.NR.: 2013/1704 B 

 

Viser til innsendt skjema mottatt 20.09.2013. 

 

Formålet med prosjektet er å finne ut hva lærerne tenker om  

omsorgssvikt og konsekvenser, mistanker om omsorgssvikt, hvordan de  

oppfatter sin egen rolle, opplevelser av ansvaret de har om å melde ifra  

og hvilke faktorer som sørger for at de melder ifra. 

 

Forespørselen er vurdert på fullmakt av komiteens leder. Ut fra det som  

kommer frem i skjema med vedlegg anser komiteen at prosjektet ikke er å  

regne som medisinsk eller helsefaglig forskning slik det forstås med  

helseforskningsloven. 

 

Komiteen ber forøvrig prosjektleder og forskningsansvarlig institusjon  

om å vurdere lærernes taushetsplikt i forbindelse med prosjektet. 

 

Prosjektet faller dermed utenfor helseforskningslovens virkeområde, jf.  

helseforskningsloven § 2 (sammenholdt med § 4 a), og er ikke  

fremleggelsespliktig for REK. 

 

Med vennlig hilsen 

Hege Holde Andersson 

 

                 Komitésekretær 

 

                 post@helseforskning.etikkom.no 
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Vedlegg 4 Invitasjonsbrev 

 

Forespørsel om deltagelse i forskningsprosjekt om erfaringer og opplevelser av 

omsorgssvikt hos elever. 

 

Er du lærer? Har du også gjennom læreryrket erfaring med omsorgssviktede elever? Har du 

selv oppdaget elever som har vært utsatt for omsorgssvikt? Kunne du tenke deg å dele dine 

erfaringer om dette i et forskningsprosjekt? Vi trenger din hjelp til å forstå mer av hvordan 

dette oppleves for lærere.  Derfor spør vi om du kunne tenke deg å dele dine erfaringer med 

oss i et konfidensielt dybdeintervju. Formålet med denne studien er å få innsikt i hvilke 

erfaringer lærer sitter med i forhold til å møte elever med omsorgssvikt. Lærere har mye 

erfaring med barn og ungdom, og tilbringer mye tid sammen med dem. Vi håper at denne 

studien skal bidra til å hjelpe lærere ytterligere til å oppdage omsorgssvikt hos elever, og på 

den måten kunne hjelpe flere barn som blir utsatt.  

 

Prosjektet gjennomføres av masterstudent Nora Hage i samarbeid med sine veiledere ved 

Psykologisk Institutt, Universitetet i Oslo. Deltakelsen i forskningsprosjektet innebærer et 1-2 

timer langt ansikt til ansikt intervju. Deltakelsen er frivillig og man kan når som helst trekke 

sin deltakelse uten å oppgi grunn. Alle opplysninger som vil kunne bidra til å gjenkjenne deg 

eller personer du forteller om vil anonymiseres. Når resultater fra undersøkelsen publiseres i 

form av en mastoppgave, vil ingen opplysninger om elever eller andre personer som nevnes i 

intervjuet publiseres. Studien er meldt til Personvernombudet for forskning, Norsk 

samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS. Prosjektet forventes avsluttet sommeren 2014. 

 

Prosjektet innebærer ingen kjente risikoer. Deltagelsen vil ikke ha noen konsekvenser i 

forhold til arbeidsgiver. Intervjuet vil foregå på tomannshånd. Det er fleksibilitet i når og hvor 

intervjuet skal være. Det er ikke tildelt særskilte økonomiske midler til prosjektet og det vil 

ikke bli gitt noen økonomisk kompensasjon for intervjuet.  

For å kunne delta må du: 

 

- Være lærer i det norske skoleverket.  

- Hatt erfaringer med elever som har blitt utsatt for omsorgssvikt 

- Ha lyst til å dele av disse erfaringene 

- Ikke ha noen psykiske helseplager som kan forverres ved å snakke om egne erfaringer 

med elever som har blitt utsatt for omsorgssvikt 

Hvis du vil delta, eller har spørsmål til studien ta kontakt med  
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Masterstudent, Nora Johanne Hage, epost: norajh@student.sv.uio.no  

Telefonnr: 00000000 

 

Veiledere for prosjektet er professor Bente Træen (bente.traen@psykologi.uio.no) og Gunn 

Astrid Baugerud (g.a.baugerud@psykologi.uio.no) 
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Vedlegg 5 Informert samtykke 
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Vedlegg 6 Brev fra NSD 

 


