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Sammendrag 

Formålet med studien var å undersøke om det forelå noen eksplisitte og implisitte 

tolkningsrammer (vedrørende kjønn) som preger hvordan den sakkyndige vurderer og 

posisjonerer foreldre i barnesakkyndige erklæringer. Bakgrunnen for valg av problemstilling 

er forskning som har pekt på en «kjønnet praksis» i barnevernet, hvor foreldre vurderes ut fra 

ulike standarder. Forskerne hevder at barnevernet har et selektivt fokus på mor og hennes 

omsorg, mens fedrene i liten grad utredes og stilles til ansvar. Dette bryter med en politisk 

vedtatt likestillingsideologi, og medfører samtidig en risiko for en utilsiktet 

forskjellsbehandling, som kan resultere i feilslutninger om barns fremtid. Psykologer som 

påtar seg oppdrag for barnevernet, vil måtte ta stilling til, og vurdere mødre og fedre. Dermed 

er det også en mulighet for at de påvirkes av kjønnede tendenser. Siktemålet har vært å 

utforske dette nærmere gjennom å foreta en kritisk analyse av femten barnesakkyndige 

erklæringer. Tematikken anses å ha vesentlig betydning for barn og foreldres rettsikkerhet, da 

erklæringene ofte tillegges stor vekt i den rettslige saksgangen. Det kan også åpne opp for 

kritiske korrektiv og diskusjon, som på sikt kan øke kvaliteten på de vurderinger som fattes. 

Studien er et selvstendig prosjekt med anonymisert datamateriale fra Barnesakkyndig 

Kommisjon (BSK).  

Metode: Femten barnesakkyndige erklæringer ble analysert ved hjelp av kritisk diskursteori 

og fortolkende metodikk, og med et særlig fokus på «kjønnede betydninger» og 

subjektposisjoner.  

Resultat: Avhengig hva som lå til grunn for bekymringen i saken (brudd i form av vold eller 

svikt i form av forsømmelse), dannet det seg noen kjønnede mønstre i måten den sakkyndige 

vurderte foreldrene. Der hvor far var mistenkt for vold, rettet den sakkyndige blikket mot mor 

og hennes omsorg. Den implisitte diskursen så ut til å være at «en god mor kan kompensere 

for fars mulige vold». Mødrene ble enten posisjonert som kompenserende eller å forsømme. 

Mødre som kompenserte var sensitive og nære i sine samspill, hadde rutiner, tok ansvar for 

egen helse og var i stand til å beskytte barna. Mødre som forsømte ble vurdert å ikke beskytte 

barna mot far. I sakene hvor mor var mistenkt for vold, beveget den sakkyndige seg bort fra 

den mulige volden og over på mødrenes emosjonelle tilgjengelighet. En mulig diskurs så ut til 

å være at «mødre er ikke voldelige». Fedrene ble aldri posisjonert i forhold til barna, og deres 

omsorgsevne ble ikke utredet. De ble posisjonert på utsiden av mor- barn relasjonen. I den 

andre gruppen av saker var det mistanke om forsømmelse. Der det var mistanke om kognitiv 
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svikt hos mor, ble mødrene vurdert ut fra sine samspill og relasjon til barna, mens fedrene ble 

vurdert etter sin grad av innsikt i mødrenes vansker. Fedrene ble også her posisjonert på 

utsiden av mor- barn relasjonen. I sakene hvor både far og mor var mistenkt for forsømmelse, 

ble mødrene posisjonert som lite egnet, mens fedrene ble fremstilt med et 

utviklingspotensiale.  

Konklusjon: Funnene tyder på en kjønnsessensialistisk tolkningsramme, hvor de sakkyndige, 

implisitt, stiller ulike krav og forventninger til foreldre. Mødre synes i større grad enn fedre, å 

tillegges betydning og vekt i omsorgen for barna, mens fedre posisjoneres på sidelinjen, som 

enten truende eller irrelevant. Studien diskuterer resultatene opp mot rådende sosiokulturelle 

tendenser, herunder en økt sensitivitet for barns behov, spenninger mellom et likestilt og et 

komplementært foreldreskap, samt strengere krav til faglig ekspertise i barnevernet. Det 

trekkes også veksel på Haavinds (2006) postulat om et «dobbelt sett av foreldrestandarder». 

En hypotese er at de kjønnede tendensene opprettholdes og legitimeres av kulturelle 

forestillinger om barns utviklingsbehov og det som forstås som «barnets beste». Studien 

konkluderer med et behov for økt refleksivitet rundt kjønn i sakkyndighetsarbeid.   
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Forord I 

 

Arbeidet med denne oppgaven kan sammenliknes med en fartsfylt og lang berg- og 

dalbanetur. Det har vært oppturer, hvor jeg har kjent på mestring, skrivelyst og engasjement, 

og nedturer hvor jeg har hatt mer «vondt i viljen», kjent på suget i magen og har hatt mest lyst 

til å hoppe av. Likeså, har jeg kommet meg helskinnet gjennom turen, og kan nå skilte med en 

leveringsklar oppgave. En stor del av æren for det, skal mine nære og kjære ha!  

 

I forlengelsen, har jeg derfor lyst til å takke noen av mine viktigste støttespillere. Et knippe 

mennesker som har stått på sidelinjen og heiet meg frem. Heiet på meg de dagene hvor alt har 

buttet mot, og hvor jeg har hatt mest lyst til å kaste inn håndkle. Som har kommet med 

nystekte vafler og boller, lest utallige utkast, sendt meg oppmuntrende meldinger og tømt 

butikkhyllene for energi på boks. Som har vært mine faste ankre gjennom hele prosessen, og 

som var dere i innspurten og jublet for hver lille setning jeg klarte å kutte … Klisje eller ej, 

dere vet hvem dere er og har betydd mer enn dere aner! Tusen takk mamma, pappa, 

storesøster, Gabriel og de herlige tantebarna mine. For ikke å glemme Eli, Ams'en mi og jenta 

som emigrerte til nord! Dere er alle så himla god!  

 

Videre må jeg også få takke Barnesakkyndig kommisjon (BSK) for at dere tok meg imot med 

åpne armer, var positiv til prosjektet og villig til å la meg ta i bruk datamaterialet deres.   

Avslutningsvis vil jeg også takke min hovedveileder, Hanne Haavind, og biveileder, Tine 

Jensen. Takk for gode faglige diskusjoner, innspill og kommentarer! For at dere trodde på 

både meg og studien. 

 

Og sist, men ikke minst, takk kjære farmor Else! Du er virkelig enn sann engel! 

 

 

Helena Svedenborg 

Universitetet i Oslo, oktober 2016. 
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Fordord II 

 

Spørsmålet er «om foreldrene kan gi barna sine god nok omsorg.». Etter å ha lest side 

opp og side ned om kontraktsbrudd forutgående dag, er dette tema et etterlengtet friskt pust. 

Det pirrer nysgjerrigheten min. Jeg leser om de faktiske forhold, barnevernets utredninger og 

anbefalinger. Om barnehagen som meldte bekymringen. Om foreldre som føler seg tråkket 

på, og utsatt for overformynderi. I mitt stille sinn utvikler det seg en føljetong av spørsmål. 

Hvorav det mest presserende er, «Hvordan skal dommeren gripe an dette?» Hvordan skal 

han/hun fatte en beslutning i en sak med så stor usikkerhet? Med så mange motsetninger og 

sårbare parter. Og så skjer det. Det inviteres inn en ny, og for meg, fremmed aktør i teksten. 

En barnefaglig sakkyndig. En psykolog. Hun skal opplyse retten om foreldrenes 

omsorgskompetanse. Ordet fremstår diffust og fremmed. Hva menes med 

omsorgskompetanse? «Den sakkyndige beskriver», «Den sakkyndige vurderer», «Ifølge 

sakkyndig». Jeg tar meg selv i å bli overveldet over hvor stor spalteplass psykologen får. Jeg 

leser utførlig og detaljert om de observasjoner og vurderinger som psykologen har foretatt av 

både barn og foreldrene. Jeg leser om psykologiske termer som tilknytning, toleransevindu og 

resiliens. Om hvordan mor blir karakterisert som enkel i sin utrustning og i mangel av 

emosjonell sensitivitet. Om far og hans sinneproblematikk.  

       (Personlig anekdote fra mitt år på jussen) 

 

Anekdoten markerer starten på min interesse for sakkyndighetsfeltet. Det er en opplevelse fra 

eget liv som sådde de første spirene til min begeistring og nysgjerrighet for møtet mellom juss 

og psykologi.  En opplevelse som der og da virket triviell, men som i ettertiden har fått stor 

betydning. Hensikten med å dele denne historien, er å gi leseren et innblikk i det som danner 

bakteppe for oppgavens fokus og problemstilling. Det blir en kontekstuell ramme for å forstå 

hvorfor barnesakkyndighet ble et naturlig tema for meg å utforske nærmere. Uten året nede på 

juridisk fakultet og et innblikk i barnevernretten, ville jeg verken studert psykologi eller 

skrevet denne oppgaven.   
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1 Innledning 

 

 "Den sakkyndige bes utrede foreldrenes omsorg hver for seg og samlet. Dette skal 

vurderes i forhold til jentenes behov for omsorg, oppfølging og utviklingsstøtte" 

Vurderinger av foreldreskapet, står i en helt særegen posisjon i alle saker som berører barn 

(Backe- Hansen, 2001). Dette skyldes naturlig nok, at det er foreldrene som utgjør barnets 

primærkontekst og utviklingsnisje (Sommer, 1999). Bekymringer knyttet til barnets 

omsorgssituasjon, blir således et spørsmål om foreldrenes omsorgsutøvelse er «god nok». 

Mandatet ovenfor, er et eksempel på hvordan barnevernet definerer den sakkyndiges oppdrag 

i en konkret sak «Mandat» kan defineres som psykologens skriftlige arbeidsoppdrag som 

utarbeides av barnevernet, Fylkesnemnda eller en rettslig instans (Backe-Hansen, 1999 s.34). 

Mandatet legger sentrale føringer for hvordan psykologen, herunder den sakkyndige, går frem 

i sine undersøkelser, hva og hvem som utredes, og hvilken psykologisk kunnskap som blir 

relevant og aktuell (Backe- Hansen & Øvreeide, 1999). På samme måte som mandatet 

representerer den sakkyndiges inngang inn i de konkrete sakene, vil det også danne veien inn 

til den foreliggende studien. Studien tar sikte på å analysere hvordan den sakkyndige går frem 

for å forstå og vurdere foreldreskapet. Jeg er opptatt av hvordan den sakkyndige posisjonerer 

mødre og fedre, hver for seg og samlet. Hvordan den sakkyndige beveger seg fra 

undersøkelse og vurdering av mor, til en tilsvarende undersøkelse og vurdering av far. Det er 

en kritisk studie av hvordan psykologer forvalter og subsumerer sin fagkunnskap i det 

konkrete møte med foreldre og barn, og hvilke eksplisitte og implisitte tolkningsrammer om 

foreldreskapet som gir seg tilkjenne i denne prosessen.      

 Det påhviler psykologen selv å etablere en systematikk som sikrer at vurderingene av 

mødre og fedre følger logisk ut fra sine premisser, og hviler på et godt fagarbeid (Øvreeide, 

1999). Metodikken har imidlertid vært gjenstand for mye kritikk, og flere har tatt til orde for 

at sakkyndige i større grad baserer sine slutninger på synsing og kulturelle konvensjoner, enn 

faktiske observasjoner og faglig ekspertise (Asmervik, 2015; Skogstrøm, 2015; Grøndahl, 

2006). I tillegg postulerer en rekke nordiske forskere at barnevernet henger fast i et 

tradisjonelt kjønnsrollemønster, hvor mødre og fedre vurderes ut fra ulike standarder 

(Storhaug, 2015; Arvidsson, 2003). De har pekt på det de kaller en «kjønnet praksis». En slik 

praksis bryter med en formell likestillingsideologi, og en politisk retorikk om foreldre som 

likeverdige omsorgsutøvere (Barne- og likestillingsdepartementet (BLD), 2015). Sett i lys av 
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det maktpotensiale som ligger i sakkyndighetserklæringer, og da særlig i forhold til barn og 

foreldres rettssikkerhet, har dette brakt på banen en interesse for hvordan praksisen er i Norge. 

Jeg er nysgjerrig på hvilke tolkningsrammer om foreldreskapet som gir seg til kjenne i møte 

med mistanke om brudd og svikt på akseptabel foreldreomsorg. Konstrueres foreldreskapet 

som noe kjønnet og komplementært, eller vurderes foreldre ut fra like parametere? Og 

hvordan går den sakkyndige frem i sine observasjoner, utredninger og vurderinger av møde 

og fedre? Brudd og svikt viser her til den engelske konseptualiseringen av «commission and 

omission» (Leeb, Paulozzi, Melanson, Simon & Arias, 2008). «Commission» handler om 

aktive brudd med normer for et godt nok foreldreskap, herunder i form av psykisk og/eller 

fysisk vold. «Omission» kan forstås som svikt og unnlatelser, og vil i denne kontekst knytte 

seg til fravær av forventet omsorg, og dermed en form for forsømmelse/neglekt. Eksempler på 

sistnevnte kan være fravær av tilstrekkelig kjærlighet og emosjonell omsorg, manglende 

beskyttelse mot farer, svikt i hygiene, stell og ernæring, samt manglende oppfølging av 

barnet, både medisinsk og i utdanning/skole (Leeb et al., 2008).    

 Jeg vil i det følgende forsøke å gi et faglig bakteppe for studien, gjennom å plassere 

den sakkyndiges virke innenfor en barnevernfaglig, juridisk og sosiokulturell kontekst. 

Deretter vil jeg vise hvordan den sakkyndiges mandat i like stor grad er et kulturelt oppdrag, 

som et rent psykologfaglig. Avslutningsvis vil jeg løfte frem relevant forskning og 

argumentere for hvorfor studien er viktig og relevant. Redegjørelsen vil bunne ut i en 

nærmere presentasjon av studiens problemstilling og forskningsspørsmål. 

1.1 Faglig bakteppe 

"Det er foreldrenes evne til omsorg som skal vurderes, ikke deres tilstand eller personlighet i 

seg selv" (NOU: 2006:9). Det er få områder av samfunnet som er like debattert som 

barnevernfeltet, hvor partene er like følelsesmessig involverte og hvor konsekvensene av 

feilslutninger rammer like hardt (Backe- Hansen & Øvreeide,1999). Barnevernet tar stilling til 

bekymringer som ikke kan avvises, og hvor løsningene ikke er opplagte (Backe – Hansen, 

2001). Der hvor det er sådd tvil om barnets omsorgssituasjon, plikter de å foreta en utredning 

og treffe en beslutning (barnevernloven, 1992). Den førende norm er hva som anses å være til 

«barnets beste» (Lindboe, 2012). I denne utredningsprosessen spiller ofte den psykologisk 

sakkyndige en sentral rolle, både som faglig premissleverandør (Øvreeide, 1999) og som 

barnets talsperson (Lindboe, 2012). Barnevernet har et ansvar for å påse at saken er 
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tilstrekkelig opplyst før de treffer sine beslutninger. I den forbindelse, åpner loven opp for at 

de kan innhente supplerende fagkompetanse i form av psykologisk sakkyndige (NOU 

2006:9). Den sakkyndige skal, gjennom sin særlige kompetanse, bidra til å opplyse saken etter 

beste evne, og basere sine vurderinger på anerkjent barnepsykologisk fagkunnskap (NOU 

2006:9). Utredningen skal kulminere i en skriftlig rapport, som etter godkjennelse av 

Barnesakkyndig kommisjon, kan tas i bruk av Barnevernet (NOU 2006:9). 

1.1.1 Utredninger i et diskursivt landskap / sosiokulturelt 

spenningsfelt  

" (...)barnevenloven er en lov som skal hjelpe utsatte barn. Det er ingen foreldrevernlov" 

(NOU 2016: 16 s. 51)          

 En sentral del av arbeidet til den barnesakkyndige er å vurdere om foreldrene ivaretar 

og møter barnets behov (Backe- Hansen & Øvreeide, 1999). Om de har tilstrekkelig 

«omsorgsevne», og etterlever «barnets beste» (Barnekonvensjonen artikkel 3 første ledd). 

Dette er formuleringer som krever bruk av skjønn, og hvis innhold aldri vil være gitt (Backe- 

Hansen & Øvreeide, 1999). Det er begreper som viser til standarder utenfor loven, herunder 

psykologisk fagkunnskap og forestillinger i tiden om barn og deres utvikling (Backe- Hansen, 

2001). Psykologen skal bidra med sine faglige vurderinger i den konkrete saken (NOU 

2006:9). I sin søken etter å forstå akkurat disse foreldrene og dette barnet, vil den sakkyndige 

trekke veksel på flere kunnskapskilder. Både tidligere erfaringer, fagkunnskap og tendenser i 

tiden, vil kunne virke inn på vurderingene som fattes. Dette er i tråd med det 

sosialkonstruksjonistiske perspektivet som anlegges i denne oppgaven, og en grunnleggende 

tese om mennesket som aktivt konstruerende i sitt møte med omverden (Burr, 2006).  

 Ut fra en slikt perspektiv, berører den sakkyndiges mandat i like stor grad kulturelle 

fenomen, som rent psykologfaglige og juridiske. Studien tar utgangspunkt i at den sakkyndige 

forvalter og utøver sitt mandat i et sosiokulturelt spenningsfelt, hvor det eksisterer både 

parallelle og til dels, motstridende forestillinger om fenomen som foreldreskap, barn og 

omsorg. Den sakkyndige opererer ikke isolert fra disse, og vil selv sette preg på, og la seg 

prege, av rådende diskurser og meningssystemer. Diskurser kan her defineres som "bestemte 

måter å snakke om og forstå verden på" (Phillips & Jørgensen, 2002 s. 1). Det er i dette 

diskursive landskapet at den sakkyndige skal forsøke å forvalte sitt mandat, og konstruere en 

forståelse av det enkelte barn og dets foreldre.      

 I det følgende vil det trekkes frem tre diskurser i tiden som kan kobles opp mot 
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barnefaglig sakkyndighetsarbeid, herunder (i) økende psykologisk sensitivisering av barns 

behov, (ii) spenninger mellom et komplementært- og likestilt syn på foreldreskapet samt (iii) 

økte krav til faglig ekspertise i sakkyndighetsarbeid. De parallelle tendensene antas å utgjøre 

en sentral, kontekstuell ramme for den sakkyndiges arbeid. 

(i) Økte standarder for barns omsorg / psykologisk sensitivisering av barns 

omsorgsbehov 

«Tilknytning og relasjonskvalitet er ikke et rettslig prinsipp, men et faktisk/psykologfaglig 

moment i vurderingen av barnets beste, og en bestanddel i den omsorg barn har rett til» 

(NOU 2016: 16 s.51). I forslaget til ny barnevernlov, trekkes tilknytning- og relasjonskvalitet 

frem som en sentral del av «barnet beste»- vurderingen (NOU 2016:16). Det legges til grunn 

at barn «bør vokse opp i trygghet, kjærlighet og forståelse, og helst i sin egen familie» (s. 53). 

Den biologiske presumpsjonen, og tanken om at barnets biologiske slektsbånd skal beskyttes, 

står fortsatt sterkt (NOU 2016:16). Likeså, er den betinget av at foreldrene ivaretar barnet. En 

uttrykkelig rett på kjærlighet og forståelse, løfter frem barneperspektivet og signaliserer at 

barn har noen grunnleggende psykologiske behov som foreldrene må møte. Dette 

representerer et paradigmeskifte innenfor barnevernet, hvor barnet anerkjennes som et 

selvstendig rettssubjekt med rettigheter, fremfor et «objekt» som skal hjelpes (NOU 2016:16 

s.50). Det er barnets behov for «utviklingsfremmende emosjonell omsorg» som skal 

vektlegges, noe som stiller krav til faglig ekspertise (NOU 2016:16 s.52). Dermed videreføres 

også noe av tankegodset som Raundalen- utvalget la til grunn, da de foreslo et 

«utviklingsstøttende tilknytningsprinsipp» (NOU 2012:5). Felles for begge forslag, er en økt 

følsomhet for barnets behov, og således en form for «psykologisk sensitivisering» (Haavind, 

2016). Det juridiske rammeverket tar innover seg sosiokulturelle tendenser i tiden, hvor 

foreldreskapet i større grad enn tidligere defineres ut fra barnets behov og premisser (Lindboe, 

2012). «Tilknytning» er ikke lenger utelukkende et psykologisk fagbegrep, men har også 

vunnet innpass i det juridiske vokabularet. «Den psykologiske vendingen» medfører at de 

sakkyndige får en enda tydeligere rolle som faglig premissleverandør. Der biologiske 

relasjoner kan konstateres, vil det ofte kreves psykologisk fagkompetanse for å vurdere 

tilknytningskvalitet (Kvello, 2012).  

(ii) Spenninger mellom et likestilt- og et komplementært syn på foreldreskapet 
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Parallelt med en økt sensitivitet for barns behov, har også synet på foreldreskapet endret seg. 

Den tradisjonsbundne kjernefamilien, hvor foreldreskapets innhold i stor grad ble definert ut 

fra kjønn, og barneomsorg var «mors domene», er erstattet av en likestilt, to- forsørger familie 

(Leira, 2004). Barneomsorg anses som et felles anliggende, og det likestilte foreldreskap er en 

klar politisk prioritering (NOU 2012:15). Det har etablert seg en kulturell norm om det 

kjønnsnøytrale foreldreskap, og fedre er i større grad enn tidligere delaktig i barneomsorgen 

(Haavind, 2006). Lovgiver har kvittet seg med «restene» fra fortiden, som 

morspresumpsjonen og tilstreber seg å være gjennomgående kjønnsnøytral (BLD, 2015). 

Samtidig hevder flere at det i møte med barnet, fortsatt eksisterer en forestilling om 

foreldreskapet som komplementært og kjønnet (Leira, 2004; Haavind, 2006; Hennum, 2006). 

Storhaug (2015) trekker eksempelvis frem hvordan offentlige utredninger om barnevernet 

gjennomgående bruker begrep som 'forelder' eller 'mødre'. 'Fedre' nevnes ikke (NOU 2009:8). 

Tanken om komplementaritet mellom mor og far, hviler på en antakelse om at de hver for seg 

bidrar med noe unikt i omsorgen for barnet. Det unike bidraget kobles til foreldrenes kjønn, 

og forstås dermed som noe medfødt og essensialistisk (Hennum, 2006). En slik modell av 

foreldreskapet bryter med et likestillingsideal. Mor og far kan ikke være likestilte, da selve 

premisset er at de bringer ulike kvaliteter inn i omsorgen (Hennum, 2006).  

iii. Strengere krav til kvalitet og ekspertise i barnesakkyndige utredninger 

Den tredje tendensen i tiden, er økte krav til kvalitet og ekspertise i barnesakkyndige 

utredninger (NOU 2016:6; BLD, 2009; NOU 2006:9). I tråd med en «psykologisk vending», 

har barnevernfeltet gjennomgått et skifte fra moralsk funderte evalueringer med stor grad av 

skjønn, til strengere krav til faglig ekspertise og etterrettelighet (Lindboe, 2012). 

Beslutningsgrunnlaget skal baseres på evidensbasert metodikk, og psykologene skal fungere 

som garantister for tilstrekkelig faglighet (NOU 2006:9). Barnepsykologene har med det 

inntatt det juridiske feltet, hvor de står overfor nye fagetiske dilemmaer og problemstillinger. 

Dette har ledet an til diskusjoner rundt sakkyndiges fremgangsmåter og metodikk, og hvorvidt 

anvendelsen av faget i konkrete saker holder en forsvarlig standard (Øvreeide & Sjøvold, 

2013). Påstander om at sakkyndige er mer opptatt av person enn sak, at de er «kjøpt og betalt» 

og har overtatt dommerens rolle, er eksempler på noe av den kritikken som har blitt reist i 

media (Asmervik, 2015; Skogstrøm, 2015). Parallelt med en økt bruk av sakkyndighet, har 

samfunnet etablert kontrollorgan som skal påse at psykologene forvalter sitt ansvar på en god 

og fagetisk måte. Barnesakkyndig Kommisjon (BSK) ble opprettet i 2010, og skal sørge for å 
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kvalitetssikre det sakkyndige arbeidet (NOU 2006:9).     

 Den økte følsomheten for barns behov, sammenholdt med en kontinuerlig spenning 

mellom et likestillingsideal og et kjønnet komplementært foreldreskap, samt strengere krav til 

faglig ekspertise, utgjør noen sentrale kontekstuelle rammer for den sakkyndiges arbeid. Det 

er innenfor disse rammene den sakkyndige skal forvalte sitt faglige mandat, og vurdere mødre 

og fedre, hver for seg og samlet. 

1.2 Hvorfor studere barnesakkyndiges utredninger? 

Bakgrunnen for at studien tar for seg barnesakkyndiges utredninger, er todelt. For det første, 

skyldes det mitt personlige engasjement. Et engasjement som ble brakt til live etter at jeg 

tilfeldigvis streifet bort i fagområdet som jusstudent. For det andre, skyldes det manglende 

forskning på et felt med stor betydning for barn og foreldres rettsikkerhet (Øvreeide & 

Sjølvold, 2013). Fraværet av systematisk forskning etterlater feltet med flere spørsmål enn 

svar, og legger grobunn for hypoteser og antakelser. En av hovedambisjonene med studien er 

å bøte på noe av dette, gjennom å tilføre mer empirisk kunnskap. Sammenholdt med mitt 

personlige engasjement for tematikken, danner dette rasjonale for studien. 

1.2.1 Barn og foreldres rettsikkerhet 

Barnevernet forvalter et av samfunnets mest inngripende tiltak, og har myndighet til å gripe 

inn i forholdet mellom foreldre og barn (Barnevernloven, 1992). I kraft av sin fagkompetanse, 

vektes ofte den sakkyndiges vurderinger tungt og kan potensielt sett bli avgjørende for sakens 

utfall (Backe- Hansen, 2001). Sitater fra rapporten kan bli gjengitt i dommerens egen 

argumentasjon, og brukt for å legitimere de beslutninger som tas (Melinder, 2014). I en studie 

av norske barnefordelingssaker, fant Koch (2000), at 70 % av anbefalingene fra de 

sakkyndige, ble direkte tatt inn i domsslutningene. Den sakkyndige forvalter således et 

oppdrag med et enormt maktpotensiale, noe som stiller strenge krav til faglig kvalitet og 

transparens (BLD, 2009). For både barn og foreldre, er det av vesentlig betydning, at 

prosessen frem til, så vel som de endelige vurderingene, er rettferdig og hviler på et grundig 

og reflektert fagarbeid (Hauge & Nordhelle, 2014). Systematisk forskning som ser nærmere 

på det som ligger til grunn for vurderingene, kan kaste lys over prosesser som i den enkelte 

sak er taushetsbelagte, og bidra til å gi den sårbare part en stemme. Det kan være med å 

hindre maktovergrep, og øke tilliten til den sakkyndiges arbeid (Øvreeide, 1999).  



7 

 

1.2.2 Lite systematisk forskning på sakkyndighet  

Det har vært begrenset med systematisk forskning på barnesakkyndige rapporter (BLD, 2015; 

Helmikstøl, 2013). Dette til tross for at sakkyndighet har vært, og fortsatt er, et hett debattert 

tema i den offentlige meningsbrytingen (Furuholmen, 2016; Asmervik, 2015). Sakkyndiges 

utredninger blir ofte trukket frem i kjølevannet av tragiske enkelthistorier som kommer opp 

for dagen, og underlagt medias granskning. I mangel på empiri, er det også disse historiene 

som danner grunnlaget for de forestillinger som storsamfunnet har om sakkyndighetsarbeid. 

Både innholdet, kvaliteten og tilliten til de sakkyndige. Den empiri som foreligger, knytter seg 

primært til barnevernspedagogers arbeidsmetodikk og vurderinger (Backe- Hansen 2001). Det 

psykologiske sakkyndighetsarbeidet innenfor barnefeltet har vært lite studert. Noen unntak 

finnes imidlertid. Masterstudent i barnevern, Ole Mikalsen, analyserte i 2013 ti 

sakkyndighetsrapporter. Mikalsen (2013) vektla særlig bruken av retoriske virkemidler, og 

fant at foreldrene ofte ble beskrevet innenfor en patologiserende diskurs, hvor deres mangler 

ble trukket frem. Videre publiserte BLD en evalueringsrapport av BSK i 2015. Her 

konkluderer de med at kommisjonen har bidratt til økt rettsikkerhet, gjennom å kvalitetssikre 

sakkyndighetsrapporter og «luke ut verstingene». (BLD, 2015 s.74). De fremhevet imidlertid 

fraværet av systematiske studier, og behovet for å se nærmere på kvaliteten på 

sakkyndighetsutredninger. 

1.3 Hvorfor et fokus på kjønn og foreldreskap? 

Juul (2011) hevder at det har vært lite fokus og problematisering av hvordan barnevernet 

forstår foreldre. Hvordan språket tas i bruk for å konstruere mor og far, posisjonere dem og 

hvilke virkelighetsbilder som saksbehandlerne jobber ut fra (Juul, 2011). Desto færre, har stilt 

spørsmålstegn ved hvordan kjønn virker inn på disse prosessene (NOU:2000:12; Storhaug, 

2015). Som ledd i en større utredning av barnevernet, ble det lansert en tilstandsrapport fra 

BLD (NOU: 2000:12). Et av momentene som ble trukket frem, var en generell motvilje mot å 

tematisere betydningen av kjønn. Hvordan mødre og fedre fremstilles og vurderes har heller 

ikke vært problematisert i nyere politiske dokumenter som berører barnevern- og 

sakkyndighetsarbeid (NOU 2016:16), og adresseres heller ikke i «Veiledende retningslinjer 

for sakkyndighetsarbeid» (BLD, 2009). Ifølge Bjørnholt (2005) kan noe av grunnen tilskrives 

den rådende likestillingsretorikken. Det å ta i bruk kjønnede forskjeller som en analytisk 

innfallsvinkel, bryter med den politiske ideologien om likhet, og kan tolkes som et tilbakeslag 
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for hele likestillingsprosjektet. Det oppfattes som avleggs og lite i tråd med tiden. Bjørnholt 

(2005) hevder at ved "å fokusere på forskjeller i foreldreskapet utfordrer man det akademiske 

og likestillingspolitiske «vi», som har et eierforhold til dagens tenkning og politikkutforming" 

(s.3). Haavind (2016) hevder likeledes at kjønnsstudier har blitt noe forbeholdt de spesielt 

interesserte, og at forskningsmiljøet tenderer å dekke over kjønn gjennom en nøytraliserende 

språkbruk (sitert av Halvorsen, 2016).       

 Samtidig hevder flere nordiske forskere, at barnevernet fortsatt henger fast i en 

tradisjonell kjønnsrollediskurs (Arvidsson, 2003; Storhaug, 2015). Eksempelvis finner Anita 

Storhaug (2015) i sin doktorgradsstudie, at fedre opplever at det blir stilt andre krav til deres 

omsorg enn til mødrenes. De opplever seg som reserveløsninger, som først blir aktuell der 

mødrene svikter. Storhaug argumenter for at det ligger til grunn noen tradisjonelle, 

kjønnsnormative idealer som preger hvordan foreldrene posisjoneres, og hvilke krav som 

stilles til deres omsorg. Dette bryter med en formell likestillingsretorikk (NOU: 2012:5), og 

formidler samtidig farene ved en metodisk «kjønnsblindhet». Dersom slike kjønnede 

tendenser lever i feltet, og forblir uadressert, kan det bidra til en utilsiktet forskjellsbehandling 

av mødre og fedre, som igjen kan påvirke beslutninger som tas om barns fremtid. 

 Siden en av kjerneoppgavene til den sakkyndige er å vurdere foreldreskapet, både hver 

for seg og samlet, vil kjønn være en latent og uunngåelig variabel som den sakkyndige stadig 

må forholde seg til. Gitt det manglende analytiske fokuset på kjønn, både i det 

meningsunivers som politiske dokumenter representerer, samt innenfor barnevernforskningen, 

har dette brakt på banen en interesse for å studere erklæringene med et eksplisitt fokus på 

kjønnede betydninger. Kjønn blir her forstått som et underliggende meningssystem som antas 

å kunne påvirke hvordan mødre og fedre utredes, fremstilles og vurderes (Haavind, 2000), 

1.4 Forskningslitteratur på kjønn og barnevern  

I det følgende vil det redegjøres for studier på feltet. Gitt at det mangler forskning på 

sakkyndighet, vil gjennomgangen fokusere på barnevernets praksis og utredninger. Siden den 

barnesakkyndige ofte får sitt mandat fra barnevernet, og deres saksdokumenter utgjør en 

sentral informasjonskilde, tenkes forskningen å ha relevans. Den skandinaviske og 

internasjonale forskningen vil bli behandlet separat. Bakgrunnen er todelt. For det første, 

skyldes det at det nordiske barnevernet, i tillegg til å være en kontrollinstans, skal jobbe 

forebyggende og primært utøve veiledning i hjemmet. Ideologien er tidlig intervensjon, og 
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barnevernets primæroppgave er å være et hjelpeorgan (Barnevernloven, 1992). 

Motsetningsvis har anglosaksiske land en tradisjon for å være mer risikoorientert (Fauske et 

al., 2009). Fokuset er å avdekke vold og grov omsorgssvikt, og terskelen for å gripe inn i 

familielivets sfære er høyere. Deres hovedfunksjon er være et kontrollapparat (Fauske et al., 

2009). Det nordiske barnevernet omtales gjerne som «child welfare» (barnevelferd), mens det 

anglosaksiske beskrives mer som «child protection» (barnebeskyttelse). Den andre grunnen til 

at forskningen behandles separat, er at likestillingen har fått større politisk gjennomgangskraft 

i Norden, noe som kan virke inn på hvordan barnevernet vurderer foreldre.  

1.4.1 Skandinavisk forskning  

Hilte (2000) hevder at barnevernet viderefører et kjønnsessensialistisk syn på foreldreskapet. I 

sin gjennomgang av svenske barnevernsrapporter, fant han en tendens til å beskrive mor og 

far ut fra ulike klassifiseringer. Mødrene ble forstått som den primære omsorgsutøver og den 

stabiliserende faktor, mens fedrene ble omtalt mer som en belastning enn en ressurs. Hilte 

(2000) la frem en hypotese om at barnevernets implisitte målsetning er å veilede mor slik at 

hun kan erverve seg noen egenskaper som «burde» tilfalt henne naturlig, og som passer 

overens med et tradisjonelt morsideal. I sin doktorgradsstudie, intervjuet Arvidsson (2003) et 

utvalg barnevernspedagoger, og fant at båndet mellom mor og barn ble beskrevet som 

emosjonelt sterkere enn det tilsvarende mellom far og barn. I tillegg rådet det en forståelse av 

at fedre generelt, trengte mer støtte for å ta del i barneomsorgen (Arvidsson, 2003). Videre 

utførte Petersson (2006) en kritisk analyse av 26 svenske, barnevernsutredninger hvor det var 

truffet vedtak om omsorgsovertakelse. Hun identifiserte en skjevhet i vurderingene av 

foreldrene. I samtlige saker ble mødrene vurdert etter deres omsorg for barna, mens fedrene 

ble beskrevet ut fra deres personlige egenskaper (Petersson, 2006). I syv saker var det få 

opplysninger om fedrene, og i to saker manglet det informasjon. Petersson (2006 s. 61) 

skriver at det gjennomgående mønsteret var «usynlige fedre og utilstrekkelige mødre». Hun 

argumenterer for at barnevernet henger fast i noen psykodynamiske forestillinger om 

morskapet. Forestillinger hvor mor og barn konvergerer, og glir inn i hverandre. Sviktende 

omsorg vil derfor peke tilbake på avvik hos mor (Petersson, 2006).   

 Backe- Hansen gjennomførte i 2001 en beslutningsteoretisk analyse av seksten norske 

barnevernssaker hvor det ble vurdert omsorgsovertakelse. I alle saker som ikke gjaldt 

rusmisbruk, var det en tendens til å beskrive marginaliserte foreldre med uheldige 

personlighetstrekk. I fremstillingen av barnas omsorgssituasjon, ble særlig det 
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dysfunksjonelle samspillet mellom mor-barn trukket frem. Storhaug og Øien intervjuet i 

2012, femten fedre som hadde vært i kontakt med barnevernet. De fant at fedrene opplevde at 

deres relasjon til barna ble tillagt mindre verdi og betydning enn mødrenes. Videre utførte 

Sagatun (2011) en studie av hvordan foreldre opplever undersøkelsesfasen i barnevernet. Hun 

fant at fedrene opplevde seg ekskludert, og at tiltak ble rettet mot samspillet mellom mor og 

barn. Foreldrene hevdet at mødrene kom i søkelyset, også der fedrene var tilstede og aktiv 

delaktig i barneomsorgen (Sagatun, 2011). 

1.4.2 Internasjonal forskning  

Flere internasjonale forskere har argumentert for at barnevernet praktiserer en kjønnet diskurs, 

hvor det stilles ulike krav til mor og far (Ryan 2000; Scourfield 2003; Strega et al.,2008). 

Dette viser seg ved at mor blir fokus for utredningene, også i saker hvor mistanken er rettet 

mot far, i form av påstander om vold eller misbruk (Buckley, 2003). I en tidlig studie av det 

engelske barnevernet, fant Swift (1994) at omsorgssvikt ble konstruert som «a failure of 

mothering», altså en svikt i selve morsutøvelsen. Mødrenes vanskeligstilte posisjon i 

samfunnet fikk liten plass i utredningen. Gjennom sin intervjustudie av det irske barnevernet, 

fant Buckley (2003) likeledes, at saksbehandlerne var opptatt av å vurdere om mors omsorg 

var god nok. Fedrene ble plassert på sidelinjen. Hun betegner fenomenet som «motherhood 

syndrome», og hevder det råder et syn på mor som primær omsorgsutøver (Buckley, 2003). 

Mødre holdes ansvarlig for å beskytte og utøve emosjonell omsorg. En svikt i omsorgen, 

uavhengig av årsak, blir dermed synonymt med en svikt i morskapet. (Turney, 2000; Buckley, 

2003; McLaren, 2013).         

 I sin etnografiske studie av det engelske barnevernet, identifiserte Scourfield (2001a) 

tre morskapsdiskurser, herunder: «mødre som undertrykte», «mødre som ansvarlige for å 

beskytte» og «mødre som beslutningstakerne». Saksbehandlerne var særlig opptatt av 

mødrenes evne til å beskytte barnet, også i saker hvor det fremgikk at mødrene levde med en 

voldelig partner og ble oppfattet som «undertrykt». «Mødre som ansvarlige for å beskytte», 

sto således i en form for hegemonisk/overordnet posisjon i forhold til de andre diskursene 

(Scourfield, 2001a). Davies og Krane (1996) trekker frem hvordan mødre blir stilt til ansvar i 

møte med en voldelig partner, og omtaler fenomenet som «mother- blaming». Tendensen til å 

klandre mor har blitt problematisert av flere innenfor forskningsfeltet (Caplan & Hall- 

McCirquodale, 1985; Mulkeen, 2012; McLaren 2013). Gillingham & Bromfield (2008) 

hevder at barnevernet er preget av en «klandrings- ideologi», som livnærer seg av parallelle 
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diskurser om risikosamfunnet. I et slikt samfunn må enhver stå til ansvar for sine valg og sin 

skjebne. Siden mor og barn tolkes i lys av hverandre, faller således ansvaret på mor. 

Scourfield og Coffey (2002) trekker likeledes veksel på en diskurs om det sårbare barnet, og 

hevder at mødre representerer en form for stabilitet i møte med en uforutsigbar verden. 

Fedre som truende og/eller irrelevant  

Som et ledd i sin studie av det engelske barnevernet, identifiserte Scourfield (2001b), seks 

ulike farskapsdiskurser hos saksbehandlerne: «fedre som truende», «fedre som irrelevante», 

«fedre som bedre enn mødre», «fedre som fraværende», «fedre som lik mødre og fedre» og 

«fedre til ingen nytte/ som ubrukelige». Diskursen om «fedre som truende», var det 

dominerende mønsteret. Videre fant han at fedrene gjennomgående ble vurdert etter mødrenes 

prestasjoner. De kom først i fokus etter at det var dokumentert svikt på mors hånd. Diskursen 

«fedre som bedre enn mødre» ble først anvendt i møte med en mor som ikke leverte 

(Scourfield, 2001b). Han hevder den kjønnede praksisen gjør barnevernet blind for fedres 

mulige ressurser. Storhaug og Øien (2012) identifiserte de tre førstnevnte diskursene i sitt 

norske materiale. Her var det imidlertid fedrenes egne beretninger som lå til grunn for den 

diskursive posisjoneringen, og ikke barnevernets.     

 Brown, Strega, Dominelli, Walmsley & Callahan (2009a) undersøkte et utvalg 

canadiske barnevernssaker, og fant at fedrene ble omtalt som: en risiko, en ressurs, både en 

risiko og ressurs, eller irrelevant. 60 % av fedrene som ble identifisert som en risiko, ble aldri 

fulgt opp av barnevernet. Videre ble 75 % av fedrene som ble posisjonert som mulige 

ressurser, kontaktet. Forskerne konkluderte med et manglende engasjement for fedre, 

uavhengig av hvorvidt de tolkes som truende eller som ressurser (Brown et al., 2009a). Brown 

og kollegaer (2009b) forklarer tendensen med bakgrunn i familiekonstellasjonene som 

barnevernet møter. De hevder at saksbehandlere i liten grad møter fedre, og at normen dermed 

er en mor og en fraværende/ truende far. De omtaler fedrene som «spøkelsesfedre», som 

inngår som et truende element i omsorgen for barna, men som sjelden gir seg til kjenne. I 

møte med en slik usikkerhet, blir fokuset rettes mot mor og hennes omsorg. Siden fedrene 

potensielt sett kan melde sin ankomst, pålegges mor et ytterligere ansvar. Hun forventes å 

monitorere fars atferd, slik at hun kan gripe inn og sikre barnas trygghet (Brown et al. 2009b). 

1.5 Presentasjon av problemstilling og avgrensning  



12 

 

Jeg vil nå forsøke å tydeliggjøre rasjonale for valg av problemstilling og det mulige 

kunnskapsbidraget fra denne studien. Slik gjennomgangen viser, så foreligger det lite 

forskning på sakkyndighetsfeltet. Dette til tross for at flere har stilt seg kritiske til hvorvidt 

den konkrete anvendelsen av psykologisk kunnskap i enkeltsaker, holder tilstrekkelig faglig 

standard. Siden det foreligger en kunnskapsmangel på feltet generelt, er det mange 

problemstillinger som kunne vært utforsket nærmere. Bakgrunnen for at studien adresserer 

foreldreskap og kjønn, må ses i lys av forskning som har avdekket skjevheter i måten 

fageksperter vurderer foreldre på innenfor barnevernet (Buckley, 2003; Scourfield, 2001 a,b). 

Siden en av kjerneoppgavene til den sakkyndige, handler om å utrede foreldreskapet, anses 

dette som en tematikk med stor betydning. En analyse av det som skjer i «kulissene»; det vil 

si av det som ligger til grunn for de sakkyndiges vurderinger, kan bidra til å påse at det uttalte 

målet om «barnets beste» er og blir en faktisk realitet. Hensynet til både barn og foreldre, 

tilsier at utredningene skal være rettferdig og hvile på et godt og reflektert faggrunnlag. 

Mødre og fedre skal vurderes ut fra like kriterier, slik at instanser som treffer valg om barnets 

videre omsorgssituasjon, kan være sikre på at grunnlaget for slutningene er best mulig. Denne 

studien inntar en kritisk tilnærming til hvorvidt dette er tilfelle, gjennom å analysere 

tolkningsrammer om mødre og fedre i femten barnesakkyndige utredninger. Det analytiske 

fokuset er på mulige kjønnede betydninger, og det trekkes veksel på kritisk diskursteori og en 

fortolkende metodikk. I møte med materialet har det vært nødvendig å konkretisere 

problemstillingen. Dette har gitt opphav i tre mer raffinerte forskningsspørsmål, som også 

avgrenser studien. Spørsmålet er på hvilken måte den sakkyndiges arbeid (utredning, 

fremstilling og vurdering) preges av eksplisitte og implisitte tolkningsrammer om mødre og 

fedre, sett i forhold til  

i. Kulturelt forankrete og psykologisk begrunnete brudd og svikt på tilstrekkelig og 

adekvat omsorg for små barn 

ii. Kapasitet for utvikling og læring av eget morskap og av eget farskap  

iii. Kapasitet for å kompensere med morskap for svikt i farskap og med farskap for svikt i 

morskap  

Ambisjonen med studien er å se nærmere på hva som ligger til grunn for vurderingene av 

mødre og fedre, og hvordan de diskursivt posisjoneres. Dette kan gi et innblikk i den 

metodikk som den sakkyndige utøver, og åpne opp for kritiske korrektiv. Hensikten vil stadig 

være å sikre at det er det enkelte barn og dets foreldre som forstås, i stedet for en 

reproduksjon av kulturelle forestillinger og idealer. 
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2 Et sosiokulturelt blikk på 

foreldreskapet og barnet 

"De nære relasjoner i familien mellom voksne og børn er dybt personlige; men selv det mest 

nære forhold mellom to mennesker er præget af sin samtid og kultur" (Sommer, 1999, s. 217)  

Foreldreskapet forstås som en kulturell konstruksjon. Hva som kvalifiserer som «godt nok» 

foreldreskap og vårt syn på mødre og fedre, vil således henge tett sammen med rådende 

maktstrukturer og kulturelt forankrede meningssystemer (Foucault, 1970). Det er gjennom 

den gjensidige påvirkningen mellom kultur, individ og samfunn, at det konstrueres normative 

oppfatninger av hvordan foreldre skal og bør være (Ellingsæther, 2004). Dette innebærer at 

dagens forståelse av foreldre og barneomsorg både er et produkt av tiden vi lever i, men også 

bærer med seg historiske tankegods (Tetzchner, 2012). De er dynamiske fenomener som har 

blitt til i et diskursivt spenningsfelt mellom tradisjonelle verdier og nye idealer. Noe av det 

som tidligere utgjorde en naturlig del av «det gode foreldreskap», anses i dag som perifert 

eller direkte umoralsk (refselsesretten) (Lindboe, 2012). Når den sakkyndige skal vurdere 

mødre og fedre, så vil han ikke bare trekke veksler på sitt fag, men også preges av 

sosiokulturelle tendenser. Med dette premisset i grunn, vil det være relevant å se nærmere på 

de prosesser som har ledet an til dagens syn på barn og foreldreskapet. Det kan gi et innblikk i 

det diskursive spenningsfelt som den sakkyndige kontinuerlig må forholde seg til.  

2.1 Utviklingstrekk  

2.1.1 Den omsorgsfulle husmor og den autoritære far  

Foreldreskapet på 50 – tallet besto av det som tradisjonelt sett har blitt omtalt som den 

omsorgsfulle husmor og den autoritære far (Hauge, 2010). Det var en økende 

industrialisering, og fedrenes rolle var å forsørge familien (Leira, 2004). Mor sto utenfor 

arbeidslivet, og var ulønnet (Andenæs, 1994). Det normative idealet var kjernefamilien, men 

dets klart definerte roller for mor og far (Hauge, 2010). Foreldresystemet var i stor grad et 

privat anliggende, og det var få offentlige reguleringer i forholdet mellom foreldre og barn 

(Leira, 2004). Den kjønnede polariseringen av kvinnelige og mannlige oppgaver, resulterte i 

et tydelig komplementært foreldreskap (Sommer, 1994). Kvinnen representerte det intuitive 
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og emosjonelle, og skulle stå for barneomsorgen. Mannen var rasjonell og instrumentell, og 

skulle påse at barna utviklet seg til respektable samfunnsborgere (Sommer,1994). Mødre og 

fedre hadde noen medfødte egenskaper i kraft av sitt kjønn, som bidro til ulike krav og 

forventninger til deres rolle i foreldreskapet (Leira, 2004). 

2.1.2 Barnet som mottaker av mors omsorg  

Psykologifeltet var preget av strømninger fra England, hvor synet på foreldreskapet og hva 

barn trengte, i stor grad baserte seg på psykoanalytisk tankegods (Caplan & Hall- 

McCorquodale, 1985). Barnet ble betraktet som en mottaker av omsorg, og tillagt lite 

intensjonalitet (Andenæs, 1994). Ifølge den psykodynamiske utviklingsforståelsen var det 

mors oppgave å tilfredsstille barnets behov (Sommer, 1996). Innfridde hun ikke, kunne barnet 

stagnere i sin utvikling (Mahler, Pine & Bergman, 1975). Mødrene ble i lys av deres 

naturgitte omsorgsevner, både idealisert og demonisert (Chess, 1981). Barnet ble tiltenkt å ha 

noen universelle behov, som måtte møtes for å sikre en adekvat personlighetsutvikling 

(Andenæs, 2004, 1994). Gjennom dyaden med mor, skulle barnet beskyttes og få utvikle seg i 

tråd med sin naturlige modningsprosess (Sommer, 1996). Mor- barn relasjonen ble forstått 

som en naturlig og de- kontekstualisert enhet (Andenæs, 2004, 1994). Det var få 

forventninger til fedrenes rolle i omsorgen, og Sommer (1999 s.220) hevder at det rådet en 

morsentrisme. Barnepsykiateren, David Levy, tok i bruk begrepet «maternal overprotection» 

(Chess & Thomas, 1980). Dersom barnet ble utsatt for en invaderende omsorg, kunne det 

skade utviklingen av autonomi.        

 John Bowlby (1907- 1990), advarte mot skadevirkningene av det han omtalte som 

«maternal deprivation» (Bowlby, 1952). Bakgrunnen var en undersøkelse han hadde utført på 

vegne av Verdens helseorganisasjon, WHO. Her hadde han kartlagt den psykiske helsen til 

barn som vokste opp på døgninstitusjoner. Barna var apatiske og initiativløse (Bowlby, 1952). 

I rapporten «Maternal Care and Mental Health» formulerte han et klart budskap Barnets 

emosjonelle utvikling sto og falt på en tilstedeværende, sensitiv og tilgjengelig hoved-

omsorgsperson (Bowlby, 1952). Og i tråd med tidsånden, ble dette tolket å være mor 

(Askland & Sataøen, 2013). Den manglende morsomsorgen hadde resultert i følelsesmessige 

skader hos barna, og erfaringene bidro til å befeste Bowlbys tro på morskjærligheten som 

overordnet alt annet (Askland & Sataøen, 2013).  
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2.1.3 Den emosjonelle omsorgen  

Et sentralt bidrag fra Bowlby, var at han rettet fokuset mot barnets psykologiske behov 

(Kvello, 2012). Barnet var mer enn bare en passiv mottaker av føde og omsorg, og med det, 

også mer sårbart enn tidligere antatt (Askland & Sataøen, 2013). Det var fra fødselen av 

sosialt orientert og innstilt på samspill (Bowlby, 1952). Bowlby formulerte 

tilknytningsteorien, hvor grunntesen er at et barn som blir møtt av sensitive, nære og 

responsive omsorgsgivere, vil utvikle en grunnleggende trygghet og tillit til andre mennesker 

(Smith, 2010). De vil møte sine omgivelser med en forståelse av at andre vil meg vel 

(Tetzchner, 2012). Tilknytningsteorien ga ringvirkninger utover i samfunnet, og påvirket også 

forskningens fokus (Askland & Sataøen, 2013). Til tross for at Bowlby selv modifiserte sitt 

syn på morsrollen, og åpnet opp for at flere kunne være barnets primære omsorgsperson, 

tenderte utviklingspsykologiske studier å fokusere på samspillet mellom mor og barn 

(Tetzchner, 2012). 

2.1.4 Winnicott og «good enough mothering» 

"There is no such thing as a baby- there is always a mother and a baby" (Winnicot, 1965, 

s.39). Med disse ord, skrev Donald W. Winncot (1896- 1971) seg inn i 

utviklingspsykologiens historie. I likhet med Bowlby, var han opptatt av mor- barn dyaden, 

og hvordan de to utgjorde en naturlig enhet. Han mente at spedbarnet ikke evnet å 

differensiere mellom sine egne og mors erfaringer (Tetzchner, 2012). Denne egenskapen ville 

barnet tilegne seg gradvis gjennom samspill med en kjærlig og emosjonelt tilstedeværende 

mor (Winnicott, 1965). Morsrelasjonen ble ansett å være en nødvendig betingelse for barnets 

utvikling. Slik sett, var Winnicott med på å befeste myten om mors forrang som 

omsorgsutøver (Askland & Sataøen, 2013). Dette var i tråd med den kulturelle tidsånden, og 

samtidens forståelse av morskapet som noe naturgitt. Samtidig tilførte han noe nytt. Gjennom 

begrepet «good enough mothering», utgjorde han også en motvekt til det, som til tider, ble 

oppfattet som uoppnåelige morskrav (Winnicott, 1960). Han mente at det gode morskap 

handlet om å gjøre så godt man kan. Så lenge mor fikk inngå i nært samspill med barnet, 

uforstyrret og alene, ville hun intuitivt fange opp alle dets subtile signaler; hun vil «holde 

barnet i sitt sinn» (Winnicott, 1988, s. 64). Barnet ville aktivere en iboende sensitivitet hos 

mor, og fars rolle var å støtte henne, slik at hun kunne konsentrere seg fullt og helt om barnet.

 Kritikere har hevdet at Winnicott, snarere enn å lempe på morskravene, bidro til å 
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heve standarden (Lomas,1987; Asher, 2001). Gjennom å forstå omsorgsutøvelse som en 

intuitiv egenskap i kraft av å være kvinne, økte presset på mødrene. Det ble på sett og vis 

etablert et implisitt krav om å vise intuitive omsorgsferdigheter. Selv om dette ikke var 

intensjonen, risikerte mødre som strevde, å bli stemplet som avvikende (Sommer, 1999).  

2.1.5 Likestilling og etterlysning av far i barneomsorgen 

Mens 1950- årene kjennetegnes av den rådende husmorsideologien, og en gjensidig 

avhengighet mellom mor og barn, representerer overgangen til 60 og 70- tallet en gradvis 

nyansering av dette bildet (Haavind, 2006). Kvinnesaksforkjempere tar til ordet for at også 

kvinnen må få lov til å komme seg ut av hjemmet, og delta i yrkeslivet. Nye ideologiske 

strømninger rokker ved den tradisjonelle utformingen av foreldreskapet. Dersom kvinner skal 

ut i arbeidslivet, må far inn i barneomsorgen (Haavind, 2006). Haavind (2006 s.684) skriver at 

mannen mistet sin uformelle rett til å nekte mor et arbeid utenfor hjemmet. Samtidig 

fremhever hun at det som i teorien fremsto som et valg, i realiteten var betinget av at fars 

tilværelse skulle stå uendret. Far kunne få bidra hvis han hadde lyst og ut fra egne behov. Fars 

rett til å være ikke- involvert skulle bestå. Mors utfordring ble å sjonglere arbeidslivets krav 

med sine morsplikter (Haavind, 2006).       

 Samtidig som feministene forsøkte å kjønnsnøytralisere foreldreskapet, steg 

farskapsforskningen frem (Lamb, 1976). Sommer (1999) hevder at målet var å 

«avbiologisere» kvinnenes fortrinnsrett i omsorgen. Forskerne var opptatt av å vise at også 

fedre kunne være kjærlige og kompetente omsorgsutøvere (Parke, 1981). Slik sett, begynte de 

å utfordre den tradisjonelle kjønnsdifferensieringen på lik linje med feministene.  

2.1.6 Juridiske diskurser 

Morspresumpsjonen  

«Er barnet lite, bør mora i regelen ha foreldremakta». Slik lød § 8 i barneloven av 1956. 

(Smith & Lødrup, 2006). Paragrafen la til grunn en morspresumpsjon. Dersom foreldrene brøt 

sitt samliv, skulle mor ha en fortrinnsrett på barna (NOU 1977:35). Hun stod da, i kraft av sitt 

kjønn, i en sterkere posisjon enn far (Smith & Lødrup, 2006). I FNs erklæring om barns 

rettigheter fra 1959, artikkel 6, het det likeledes at «a child of tender years shall not, save in 

exceptional circumstances, be separated from his mother». Dette speilet en grunnleggende 
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verdi i samfunnet, som også konvergerte med den rådende psykologiske forståelsen. Tanken 

var at små barn var avhengige av en mor for kunne å utvikle seg til veltilpassede voksne 

(Smith & Lødrup, 2006). Far ble tiltenkt å ha en støttefunksjon. Det var viktig at barnet kjente 

til sin far, men barna hadde det best under sin mors omsorg (Smith & Lødrup, 2006).  

 I 1981 ble morspresumpsjonen fjernet (Smith & Lødrup, 2006). Dette må ses i forhold 

til feministenes arbeid for å avnaturalisere morskapet. Der hvor mor tidligere hadde en 

fortrinnsrett, skulle foreldrene nå vurderes likt (Smith & Lødrup, 2006). Forarbeidene til 

loven var imidlertid ikke like klar (NOU 1977:35). Her ga det seg til kjenne et konvensjonelt 

syn på foreldreskapet. Det ble fremhevet at mor og barn inngikk i en naturgitt 

tilknytningsrelasjon, og at en neglisjering av dette kunne få alvorlige følger for barnets 

personlighetsutvikling (NOU 1977:35). Likeså, representerte den nye loven en seier på 

fedrenes hånd, og en rettslig anerkjennelse av deres bidrag i barneomsorgen (Lindboe, 2012). 

Det var ikke lenger gitt at mor skulle ha barna. Nå var det rom for en vurdering av den enkelte 

far, og dermed også en mulighet for ham å kvalifisere seg som egnet i sin omsorg. Den nye 

retorikken var at barn hadde behov for en farsfigur for å kunne utvikle seg adekvat. 

Fra foreldremyndighet til foreldreansvar  

Det var flere nyvinninger med loven. Der hvor barneloven av 1956 hadde brukt betegnelsen 

«foreldremyndighet», og formidlet en makt på foreldrenes hånd, innførte man nå begrepet 

«foreldreansvar» (Smith & Lødrup, 2006). Med dette signaliserte lovgiver at jussen tok 

innover seg det som lå i tiden. «Foreldremyndighet» var et utdatert begrep, som ga 

assosiasjoner til en asymmetrisk relasjon, hvor barnet var underlagt sine foreldre (Smith & 

Lødrup, 2006). Foreldreansvar løftet frem barneperspektivet. Barnet ble gitt en stemme 

overfor foreldrene, og det skjedde en maktforskyvning. Barnet ble anerkjent som et 

selvstendig rettssubjekt (Smith & Lødrup, 2006).      

 Videre ble det eksplisitt nedfelt i lov at alle barn har krav på «omsut og omtanke» fra 

de som har foreldreansvaret (Barneloven, 1956 §30). Det ble stilt spørsmålstegn ved det 

tradisjonelle familiehierarkiet, hvor foreldrene tronet og barna var underlagt deres autoritet 

(Smith & Lødrup, 2006). Barnets egen autonomi ble tematisert og satt på agendaen (Hennum, 

2006). Dette konvergerte med et stadig større internasjonal fokus på barns rettigheter, og en 

økende erkjennelse av barndommens egenverdi (Lindboe, 2012). «Barnets beste» ble både et 

juridisk og kulturelt begrep, og en diskurs i tiden. Samfunnet påtok seg et kollektiv ansvar for 
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å fange opp sårbare barn, og sikre dem nødvendig hjelp i rett tid. Det offentlige fikk en makt 

til å gripe inn i det privatrettslige forholdet mellom barn og forelde (Lindboe, 2012).  

Fra samfunn- og familievern til barnevern  

Med fremveksten av en velferdsstat, ble «Lov om behandling av forsømte barn», også kalt 

Vergemålsloven, erstattet av Barnevernloven av 1953 (Lindboe, 2012). Ideologien endret seg 

fra et moralsk- juridisk perspektiv, hvor målet var å forebygge moralsk skjevutvikling og 

skjerme samfunnet fra vanskeligstilte barn, til et psykologfaglig perspektiv, hvor barnet selv 

skulle beskyttes (NOU 2000:12; Lindboe, 2012). Der foreldrene tidligere kunne bli pålagt å gi 

barnet en «passende refselse», skulle de nå få hjelp til å normalisere sitt foreldreskap slik at 

barnet fikk tilstrekkelig omsorg (Juul, 2011; Lindboe, 2012).    

 Øverste myndighetsorgan etter Vergemålsloven var et råd bestående av prester, 

dommere og to mødre (Lindboe, 2012). Sistnevnte skulle være hederlige kvinner som viste 

god moderlig omsorg. Mødrene skulle bistå i saker hvor det var mistanke om forsømmelse, og 

da særlig fra mor (NOU 2000:12). Den nye loven kvittet seg med rådet, samt tiltak som 

barnehjem og pedagogiske anstalter. Hjelp i hjemmet skulle være barnevernets 

primæroppgave (Lindboe, 2012). Gjennom å knytte bånd til kunnskapsfelt som 

utviklingspsykologi, økte også behovet for barnefaglig kompetanse. For å sike tilstrekkelig 

faglighet, ble det naturlig å vende seg til psykologene (NOU 2006:9). Som forvalter av 

privilegert kunnskap om barns utviklingsbehov, skulle psykologen være med å kvalitetssikre 

barnevernets beslutningsgrunnlag (Øvreeide,1999). Raundalen (2009) hevder at 

«behovsbarnet» erstattet den tradisjonelle forestillingen om «lydighetsbarnet». Det var ikke 

lenger samfunnet som skulle vernes mot barn som utgjorde en moralsk trussel, men barn som 

skulle sikres mot skadelige omsorgsmiljøer (NOU 2000:12).  

Barnets beste og det biologiske prinsipp  

Barnevernloven kommer i en fornyet utgave 17.juli 1992, og tuftes på psykologiske 

forestillinger om barnet behov (Lindboe, 2012). Målet er et lovverk som i større grad 

harmonerer med det allmenne synet på barneoppdragelse (NOU 1985:18 s.27). Barnet får en 

rett til å medvirke, og «barnets beste» vokser frem som et rettslig prinsipp (Lindboe, 2012). 

Prinsippet anerkjenner barnets iboende rett til en trygg barndom, og skal være førende for alle 

beslutninger som tas vedrørende barn (Barnekonvensjonen, 1989, artikkel 3 (1)). Normen 
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utgjør en skjønnsmessig rettslig standard, noe som medfører at den tar innover seg tendenser i 

tiden (Lindboe, 2012). «Barnets beste» vil derfor ikke være gitt, men måtte vurderes i forhold 

til det enkelte barn, den nyeste kunnskapen om barns behov og den sosiokulturelle kontekst 

(Lindboe, 2012). Lovgiver legger imidlertid til grunn en biologisk presumpsjon. I 

forarbeiderne heter det at det eksisterer «sterke følelsesmessige bånd mellom foreldre og 

barn», som må beskyttes» (NOU 1985:18 s.37). Komiteen presiserer at det, selv ved alvorlig 

svikt, bør tas utgangspunkt i at hjelp skal gis i hjemmet og at biologisk slektskap skal vernes.  

2.1.7 Avnaturalisering av morskapet  

Det normative synet på foreldreskapet gjennomgår flere transformasjoner i løpet av 

overgangen til det postmoderne samfunn (Hauge, 2010). Hva foreldreskapet skal inneholde, 

og hvordan mor og far skal innordne seg hverandre, blir et tema i tiden. Velferdsstaten som 

vokser frem bidrar til at foreldre ikke lenger er de eneste som oppdrar barna (Ellingsæther, 

2004) De formes av storsamfunnet og sin deltakelse i sosiale systemer (Haugli, 2010). Den 

tradisjonsbundne kjernefamilien utfordres av en ny forestilling om en to- forsørger familie 

(Leira, 2004).  I et forsøk på å «avnaturalisere» morsrollen, anlegges en konstruktivistisk 

forståelsesmodell (Bjørnholt, 2005). Forestillingen om at bare mor kan utøve omsorg blir 

påstått å være et resultat av våre kulturelle konstruksjoner (Leira, 2004). Et konstrukt som er 

tuftet på tradisjonelle idealer, og som livnærer seg på gamle myter. Den assosiative koblingen 

mellom mor og omsorg blir gjenstand for kritiske blikk, og biologi taper terreng som legitimt 

argument for å holde kvinner hjemme (Haavind, 2006). Tanken om mor og barn som et lukket 

symbiotisk fellesskap svekkes. Også far kan få innpass og delta (Haavind, 2006 s.685).  

2.2 Den barnesentrerte diskursen  

"Barnas behov settes i sentrum av familielivet, og foreldre ønsker å «være nær» og «gjøre 

alt» for å understøtte barnets selvutvikling. Dette innebærer økt fokus på betydningen av 

nærhet, følelser og intimitet i barneoppdragelsen" (Løkke, 2016, s.203). Det moderne 

foreldreskap rommer to likeverdige parter som møter barnet som en sosial aktør og er 

emosjonell nær (Haugli, 2010). Innholdet i mor- og farskapet defineres i større grad enn 

tidligere, ut fra barnets behov og dets premisser (Raundalen, 2009). Barnet forstås som 

sårbart, og i behov av emosjonell omsorg (Raundalen, 2009). Beskyttelsen av biologiske bånd 

er ikke lenger ensbetydende med «barnets beste» (NOU 2012:5). Dette gir seg til kjenne 
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gjennom økt fokus på relasjonskvalitet, og en erkjennelse av at barnet har behov for å vokse 

opp i et omsorgsmiljø som er utviklingsstøttende (NOU 2016:16; NOU 2012:5). Den 

juridiske diskursen om «barnets beste» rommer i større grad enn tidligere en psykologisk 

forståelse av hva barn trenger. Det er ikke tilstrekkelig å utelukkende konstatere en biologisk 

tilknytningsrelasjon, relasjonen må i seg selv trygg og en kilde til emosjonell omsorg (NOU 

2016:16). Den rådende retorikk er at fedre deltar i omsorgen på lik linje med mødre (NOU 

2008:9, BLD, 2015). Samfunnet har påtatt seg et ansvar for å styrke fedres omsorgsrolle, 

gjennom å bidra med permisjonsordninger og fedrekvoten (Leira, 2004). De kvalitative sidene 

ved farskapet har endret seg, og fedre er opptatt av å inngå i følelsesmessige relasjoner med 

sine barn (Bekkengen, 2003). 

2.2.1 Spenninger mellom et likestillingsideal og en komplementær 

forståelse av foreldreskapet 

Likestillingsidealet kan sies å nyte kulturell og politisk aksept i samfunnet. Tanken om to 

foreldre som er likestilte på alle plan, og da særlig i forhold til barnet, er i tråd med det 

«normativt riktige» (Leira, 2004). Likevel hevder flere at tradisjonelle, kjønnede diskurser 

fortsatt står sterkt (Haavind, 2006; Hennum, 2006; Ulvund, 1998). Diskursene gir seg 

imidlertid til kjenne mer implisitt, og er ikke like synlig «i dagen». De trer først frem i møte 

med andre kjerneverdier. Som for eksempel når «barnets beste» skal vurderes i kjølevannet av 

en skilsmisse (Thuen, 2016), eller når det skal tas stilling til likekjønnedes rett til å adoptere. 

Det er også en tendens til å skulle bevisføre at fedre kan gi like god omsorg som mødre 

(Ulvund, 1998). Implisitt i dette kan det ligge en forståelse av mors omsorg som mer naturgitt 

og selvfølgelig (Annfelt, 2008).        

 Leira (2004) hevder videre at foreldres egen bruk av statens valgfrihetsreformer, 

herunder barselpermisjon og kontantstøtten, reflekterer et kjønnsdelt syn på foreldreskapet. 

Foreldrene organiserer seg fortsatt slik at mor står for primæromsorgen når barna er små, 

mens far er hovedforsørger. Hun stiller spørsmålstegn ved hvorvidt velferdsstaten, i stedet for 

å fremme et likestilt foreldreskap, er med på å videreføre et syn på mor som den viktigste 

omsorgsutøver. Undersøkelser fra statistisk sentralbyrå fra 2014, dokumenter at det i den 

jevne befolkning, fortsatt er mor som jobber deltid (40 % versus 14, 8 % av fedre). Imidlertid 

er det også en økende andel fedre som benytter seg av fedrekvoten (68, 7 %), noe som taler 

for et mer likestilt-orientert foreldreskap (SSB, 2014)    

 Hennum (2006) postulerer at det i møte med barnets beste, fortsatt etterlyses en 
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kjærlig mor, og en far som kan sette de nødvendige grenser. Hun argumenterer for et 

komplementært syn på foreldreskapet som livnærer seg av vår tids syn på barnet. Det er den 

kulturelle forståelsen av barns utviklingsbehov, som legitimerer et kjønnsdifferensiert 

foreldreskap (Hennum, 2006). Hun mener at likestillingens utfordring er å «avkjønne» 

omsorgen for barn.         

 Implisitte forståelser av foreldreskapet kan også påvirke hvilke krav og forventninger 

som stilles. Haavind (2006) argumenterer for «et dobbelt sett med foreldrestandarder», hvor 

ethvert bidrag fra fars hånd blir tolket i positiv retning, mens mor møter et krav om å sette 

barnas behov foran sine egne. Tilsvarende hevder Ericsson (2003) at det føres en diskurs hvor 

mødre vurderes opp mot et uoppnåelig ideal, mens fedre sammenliknes med en tradisjonell 

farsfigur. På den måten blir forventningene til mor disproporsjonal med de som stilles til far, 

og hun blir lettere klandret. Siden kjønnsnøytralitet er det hegemoniske ideal, vil imidlertid 

påstander om kjønnede standarder, lett kunne misforstås som en generell motvilje mot et 

likestilt foreldreskap (Bjørnholt, 2005). Det kan bli tolket som et utslag av et maktspill, hvor 

kvinner forsøker å posisjonere fedrene under seg i barneomsorgen. Og slik sett, en motstand 

mot hele likestillingsprosjektet (Bjørnholt, 2005).  

2.2.2 Den sakkyndiges navigering i et diskursivt landskap 

Til tross for en aktiv stat, er det likeså den enkelte familie som selv må ta stilling til 

organiseringen av barneomsorgen (Leira, 2004). Det offentlige kan legge til rette for et 

likestilt foreldreskap, men det er foreldrene selv som sitter med makten til å definere og forme 

sine roller. Dette speiler en grunnleggende verdi om familien som en autonom enhet 

(Lindboe, 2012). Det stiller seg imidlertid annerledes dersom foreldrene kommer i 

barnevernets søkelys. Der det er bekymring for et barn, er barnevernet pliktig å undersøke og 

gå inn å vurdere mødre og fedre (Lindboe, 2012). Den normative ideologi er at foreldre skal 

vurderes ut fra like standarder, og stilles overfor samme krav i sin omsorgsutøvelse (BLD, 

2015). I sitt møte med det enkelte barn og familie, vil den sakkyndige stå overfor et stadig 

spenningsfelt, hvor til dels motsetningsfulle diskurser lever om hverandre. De kontinuerlige 

spenningene mellom et eksplisitt likestillingsideal og en komplementær forståelse av 

foreldreskapet, sammenholdt med en økt følsomhet for barnets psykologiske behov, utgjør her 

en sentral tolkningskontekst. Det er i dette diskursive landskapet at den sakkyndige skal 

forsøke å forvalte sitt mandat, og vurdere mødre og fedre, hver for seg og samlet. 
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3 Design og metode  

Siktemålet med studien har vært å oppnå dybdekunnskap om hvordan den sakkyndige forstår 

og posisjonerer foreldre i femten barnesakkyndige erklæringer. Jeg har studert den 

sakkyndiges metodiske fremstilling og vurdering av mannlig og kvinnelig foreldreskap, og 

hatt et særlig fokus på implisitte og eksplisitte tolkningsrammer knyttet til kjønn. Materialet 

har vært skreven tekst, og min metodiske tilnærming har vært en fortolkende analyse hvor jeg 

har fulgt stegene i den sakkyndiges utredningsarbeid fra begynnelse til slutt. Bakgrunnen har 

vært et ønske om å skape en tettest mulig forbindelse mellom metode og fenomen, og utvikle 

en fremgangsmåte som gjør det mulig for materialets egenart å komme til syne (Haavind, 

2000). Jeg har vært ute etter å avdekke kunnskap i form av meningsinnhold, noe som rent 

sjangermessig har plassert studien innenfor den kvalitative metodikk (Thagaard, 2009). 

Styrken ved kvalitative analyser er særlig evnen til å fange opp meningsbærende innhold, og 

muligheten forskeren har til å bevege seg bak talte ord og skreven tekst (Thagaard, 2009). Gitt 

at dette var en av ambisjonene med studien, ble det også naturlig å ta i bruk en kvalitativ, 

fortolkende metode fremfor en kvantitativ tilnærming.    

 Oppgaven springer ut fra en tanke om at det eksisterer et gjensidig påvirkningsforhold 

mellom forskerens teoretiske utgangspunkt og de mønstre som avdekkes (Thagaard, 2009). 

Jeg vil derfor redegjøre for studiens vitenskapsteoretiske perspektiv, og forsøke å etterleve et 

krav om størst mulig transparens i forskningsprosessen. Dernest, vil jeg kort presentere 

diskursteori og fortolkende metode, som begge er sentrale for mitt analytiske fokus.  

3.1 Vitenskapsteoretisk utgangspunkt: 

Sosialkonstruksjonisme 

Det vitenskapsteoretiske utgangspunktet for studien er sosialkonstruksjonistisk. Dette har lagt 

føringer for min tilnærming til materialet, forståelsen av egen rolle som forsker, samt mitt syn 

på kunnskap (epistemologi). Sosialkonstruksjonismen bygger på en sentral tese om at all 

kunnskapsdannelse og meningsinnhold er et resultat av våre konstruksjoner (Burr, 2006). 

Fenomener blir skapt og tillagt mening gjennom sosial samhandling, og det bestrides at det 

finnes allmenngyldige sannheter om verden og noe felles som definerer oss alle (Berger & 

Luckmann, 1967). Dermed avvises også ideen om noe iboende ved mennesket, som 

eksempelvis kjønn. Dette blir som alle andre fenomener, et sosialt konstrukt. Den «sannhet» 
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vi opplever, er et produkt av våre egne måter å forstå verden på (Thagaard, 2009). Dette åpner 

opp for bevegelse og ulike måter å tolke på. Det åpner opp for å «destabilisere det 

selvfølgelige» og erstatte det med ny mening (Juul, 2010). Det som likevel går for å være 

objektive fakta, er mening som har «satt seg» i samfunnets strukturer (Tjora, 2010).  

 Sosialkonstruksjonismen avviser altså ideen om en objektiv verden som vi alle kan 

erfare på like premisser. Det er meningene vi tillegger fenomenene rundt oss som er det 

interessante, og disse formidles i stor grad gjennom språket (Phillips & Jørgensen, 2002). 

Dermed blir det også poengløst å søke etter generelle sannheter, og fokuset må heller vies de 

konstruerende prosessene som fører til at noe oppfattes som «sannhet». Et slikt perspektiv har 

vært fruktbart i tilnærmingen til eget forskningsmateriale. Det har gjort meg nysgjerrig på den 

sakkyndiges språklige organisering av sine erfaringer. Hvordan den sakkyndige søker seg 

frem til sine forståelser og hva som vektlegges i konstruksjonen av «gode nok» mødre og 

fedre, foreldreskap og barneomsorg.  

3.2 Diskurser og makt  

Phillips og Jørgensen (2002 s.1) definerer diskurser som "bestemte måter å snakke om og 

forstå verden på". Det handler om hvordan språket er strukturert etter noe bestemte mønstre 

som vi følger når vi beveger oss i det sosiale landskapet. Mønstre som ofte har blitt så 

sementerte i vårt språk at de tas for gitt, og regnes som sanne. Neumann (2002) går lenger i 

sin definisjon, og vektlegger hvordan diskurser inngår i et symbiotisk forhold med samfunnets 

strukturer: "En diskurs er et system for frembringelse av et sett utsagn og praksiser som, ved å 

innskrive seg i institusjoner og fremstå som mer eller mindre normale, er 

virkelighetskonstituerende for sine bærere" (s.18). Diskursbegrepet utvides her til å gjelde 

mer enn bare skrevne ord og tale. Det knytter seg også til vår virkelighetsforståelse, og 

påvirker våre valg. Videre kan diskurser ikke ses uavhengig av de maktbærende 

institusjonene i samfunnet, og blir i seg selv både et instrument for, og et symbol på makt 

(Foucalt, 1972). Ifølge Willig (2013) kan vi skille mellom to hovedtilnærminger til analysen 

av diskurser, diskurspykologi og Foucauldiansk diskursanalyse. Fellesnevneren er fokuset på 

språkets konstituerende karakter, og språkets rolle i konstruksjonen av den sosiale virkelighet. 

Foucault (1972) trekker imidlertid også inn maktperspektivet. Han er opptatt av det nære 

slektskapet mellom diskurser og makt, og hvordan avdekkingen av diskurser kan kaste lys 

over rådende samfunnskrefter. Ifølge Foucault (1972) foregår det en stadig kamp om å få 
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definere «sannheten» gjennom språket, og en kamp etter å vinne gjennom med sine måter å 

forstå på. I dette sannhetsspillet vil de som sitter med makt, ha størst sjanse for å vinne 

gjennom med sine tolkninger – og dermed muligheten til å definere innholdet i diskursene. I 

mitt eget arbeid har jeg hentet inspirasjon fra begge leire. Der hvor diskurspsykologien har 

bidratt til min forståelse av språkets handlingsorienterte karakter, altså hvordan mening 

konstrueres (diskursiv praksis) (Potter & Wetherell, 1995), har Foucault (1972) åpnet øynene 

mine for den nære forbindelsen mellom diskursive praksiser og maktbærende institusjoner. 

Den sakkyndige har selv, i kraft av å være profesjonell aktør, en makt til å etablere nye 

diskurser og rokke ved det som anses, som allerede, vedtatte sannheter (Juul, 2010). Han/hun 

har makt til å definere hva som utgjør det gode foreldreskap, hvilke krav som settes til mor og 

far, og hva som faller under en minstestandard for akseptabel omsorg. Likeså, vil den 

sakkyndige representere en et fag og en profesjon, hvor det også vil ligge diskursive føringer 

(Foucault, 1972).          

 En kombinasjon av klassisk- og foucauldiansk diskursanalyse, vil være hensiktsmessig 

sett i forhold til mine spørsmål. Jeg ønsker å se nærmere på hvordan den sakkyndige 

konstruerer mor og far, altså hva han/hun gjør gjennom språket, og hvilke diskursive 

konstruksjoner (tolkningsrammer) hun/han etablerer. Samtidig er jeg interessert i hvordan 

disse konstruksjonene kan kobles opp mot tendenser i tiden, og rådende maktforhold. En 

metodisk syntese er i tråd med tidligere praksis, som anser de to versjonene som mer 

komplementære enn distinktive (Willig, 2013). 

3.2.1 Analysefokus: Subjektposisjoner  

Foucault (1972) er opptatt av hvordan rådende diskurser definerer og posisjonerer individer 

gjennom språket. Hvordan dominante måter å forstå på, «tvinger» individet inn i ulike 

posisjoner, som deretter legger føringer for deres handlingsrom. Det blir styrende for hva som 

kan sies av hvem (Foucault, 1972). Han introduserer begrepet «subjektposisjoner», og hevder 

at posisjonene er konstituerende for vår selvforståelse (Willig, 2013). For eksempel vil 

diskurser om «det gode foreldreskap» legge føringer for hvilke kriterier som mødre og fedre 

vurderes ut fra, og dermed deres posisjoner. Det vil virke inn på hvordan de forstår seg selv, 

og sine handlinger. Subjektposisjonen «en god mor» eller «en god far» vil være tett koblet 

opp mot rådende meningsstrukturer og de forståelser som til enhver tid nyter hegemoni. 

 Som tidligere nevnt, innehar den sakkyndige en ekspertrolle med stor 

språklig/diskursiv makt, og har dermed mulighet til å definere og ta aktiv styring over 
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posisjoneringen. Der hvor Foucault (1972), er opptatt av hvordan diskurser «tvinger» 

individer inn i ulike posisjoner, er jeg opptatt av hvordan den sakkyndige, gjennom å trekke 

veksel på diskurser, selv går inn og posisjonerer foreldre og barn. Hvordan den sakkyndige, 

gjennom språket, prøver foreldrene ut i ulike posisjoner/identiteter, og hvordan dette kan 

kobles opp mot ulike sosiokulturelle diskurser i samfunnet. Jeg er nysgjerrig på hvilke 

posisjoner som gjør seg gjeldende, og hvilke implisitte og eksplisitte tolkningsrammer som 

gir seg til kjenne i kategoriseringen av mødre og fedre.  

3.3 Fortolkende metodikk  

Haavinds (2000) skjematiske fremstilling av fortolkende metode har vært mitt metodologiske 

rammeverk. Selv om jeg har hentet analytiske elementer fra diskursteori, har metodikken 

ligget til grunn for hvordan jeg har tilnærmet meg forskningsprosessen. Ifølge Haavind (2000 

s.18), kan fortolkning forstås som en kjede av transformasjoner fra et meningsinnhold til et 

annet ved hjelp av språket. Det essensielle er at all meningsinnhold er lenket sammen, og 

gjenstand for stadig bearbeiding helt frem til resultatformidlingen. I det analytiske arbeidet, 

har jeg særlig latt meg inspirere av tanken om metode som en prosess, hvor forskeren selv må 

finne en fremgangsmåte som er hensiktsmessig for å studere materiale. Metoden skal 

begrunnes ut fra dens evne til å skape ny bevegelse i feltet. I stedet for å jobbe ut fra en 

standardisert analysemal, har jeg derfor forsøkt å skreddersy en fremgangsmåte som ligger så 

tett opp mot materialet som mulig. Jeg har forsøkt å etablere en modell som kan tjene som et 

metodisk redskap for å nå frem til resultatene, som er levendegjørende og tro mot materialets 

egenart (Haavind, 2000).  

3.3.1 Analysefokus: «Kjønnede betydninger» 

Studiens andre analysefokus, har vært knyttet kjønn. Jeg har vært på jakt etter det Haavind 

(2000) betegner som «kjønnede betydninger». Bakgrunnen for dette har vært todelt. For det 

første har interessen for kjønn vært koblet opp mot empiri som har pekt på kjønnede diskurser 

innenfor barnevernet. Dernest, har jeg vært opptatt av kjønn fordi det representerer det 

betydningssystem som ligger til grunn for kategoriseringen av «mødre» og «fedre», og 

dermed foreldreskapet. Det er en diskursiv kategori som både blir plassert i mennesker og i 

vår kultur. Som et analytisk begrep er «kjønnede betydninger» et redskap for å kunne avdekke 

meningsinnhold, og studere hvordan mennesker blir, og er, kvinner og menn (Haavind, 2000). 



26 

 

Sett i lys av studiens problemstilling, har jeg vært opptatt hvorvidt kjønnede betydninger kan 

virke inn på de subjektposisjoner som gjøres tilgjengelig for mødre og fedre, og således 

hvordan de forstås og vurderes. De kjønnede betydningene vil i denne studien ligge innbakt i 

relasjonene, og aktualiseres idet mødre og fedre vurderes i forhold til seg selv, hverandre og 

barnet. Kjønn blir med det et relasjonelt konstrukt (Connell, 2000).  

3.3.2 Forskerens egen forståelsesramme  

Jeg ønsker videre å belyse min egen referanseramme i forhold til den foreliggende 

tematikken. Bakgrunnen for dette er å gi leseren en økt innsikt i hvilke personlige 

forståelsesrammer som har ligget til grunn for analysene, som igjen kan påvirke hvilke 

tolkningsmønstre som identifiseres. Før arbeidet med oppgaven hadde undertegnede lite 

teoretisk kunnskap om foreldreskap og kjønn. Dette har således vært et «nytt» område for 

meg. Videre har jeg erfaring fra ett år med juss- studier, og således en innsikt i barnevernsrett. 

Jeg er født og oppvokst i en familie med foreldre som er gift, og har ingen personlige 

erfaringer med barnevernet.  

3.4 Datainnsamling og utvalg 

3.4.1 Inklusjonskriterier for rapportene 

Det ble lagt til grunn fire inklusjonskriterier for rapportene: (i) Mor og far skulle begge være 

parter i saken og utredes (ii) Sakene skulle omhandle små barn og gjerne under 7 år (iii) 

Rapportene skulle være uten bemerkninger og godkjent av Barnesakkyndig Kommisjon 

(BSK) (iv) Halvparten av rapportene skulle være skrevet av kvinnelige sakkyndige og 

halvparten av mannlige sakkyndige. Rasjonale for at både mor og far skulle være parter, må 

ses i lys av studiens problematisering av kjønn. For å kunne svare på problemstillingen var jeg 

avhengig av å ha saker hvor både kvinnelig og mannlig foreldreskap ble utredet og vurdert. 

Det andre kriteriet har en todelt begrunnelse. For det første, er det myntet på en tanke om at 

foreldre i større grad blir vurdert i saker som gjelder yngre barn. Dernest, ønsket jeg å unngå å 

få saker som gjaldt atferdstiltak for ungdom. I slike saker er det ikke nødvendigvis omsorgen 

eller foreldreskapet som det er bekymring for, noe som gjør utredningene mindre relevant for 

studien. Det tredje kriteriet var begrunnet i et ønske om å ha rapporter av tilstrekkelig, formell 

kvalitet. Det fjerde kriteriet, skulle sikre et sammenligningsgrunnlag mellom kvinnelige og 
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mannlige sakkyndige. På den måten var jeg også åpen for at eventuelle forskjeller i 

vurderingene kunne påvirkes av den sakkyndiges kjønnsorientering.  

3.4.2 Datainnsamling  

Undertegnede tok i september 2015, kontakt med Barnesakkyndig Kommisjon (BSK), med 

spørsmål om innsyn i sakkyndighetserklæringer til bruk i et hovedoppgaveprosjekt. 

Daværende leder, An- Magrit Aanonsen, var svært positiv og inviterte til et møte. Etter å ha 

presentert prosjektet, meddelte Aanonsen at BSK ønsket mer forskning på feltet og var åpne 

for et samarbeid. Aanonsen ba undertegnede kontakte Barne- likestillings- og 

inkluderingsdepartementet (BLD), ved avdelingsleder Grete Oddny Råd. Undertegnede 

kontaktet Råd på telefon 12.september 2015. Råd videreførte henvendelsen til sin rådgiver, 

som etter to ukers behandling traff et vedtak. Her fremkom det at det var BSK selv som hadde 

myndighet til å avgjøre spørsmål om innsyn. Dette var imidlertid betinget av full 

anonymisering fra BSK, og at rapportene skulle makuleres etter bruk (Vedlegg A). 

Undertegnede kontaktet deretter Norsk Samfunnsvitenskapelig Datatjeneste (NSD) med 

spørsmål om godkjennelse. NSD hevdet at prosjektet ikke var registreringspliktig, da 

persondata var anonymisert fra BSK sin side og det forelå en godkjenning fra BLD.  

 BSK bevilget undertegnede innsyn, og rapportene ble anonymisert av rådgiver Erna 

Muratovic. Undertegnede hentet de ti første rapportene 12.oktober 2015. De ble deretter låst 

inn og oppbevart ved Psykologisk Institutt, Universitetet i Oslo. For å øke generaliserbarheten 

til prosjektet, ble det besluttet å be om ytterligere seks rapporter i januar 2016. Ønsket ble 

innvilget, og datamaterialet består således av seksten barnesakkyndige rapporter. 

3.4.3 Generelt om rapportene  

Undertegnede fikk tilgang til seksten barnesakkyndige rapporter. En av disse ble imidlertid 

luket ut, da det forelå bevis for forekomst av vold og den sakkyndige støttet seg til dette. Det 

ble dermed ikke utført noe selvstendig utredning av foreldrene. Datamaterialet består således 

av femten rapporter. Barnevernet vurderte omsorgsovertakelse etter barnevernloven § 4- 12 i 

samtlige saker, og det var også dette som lå til grunn for engasjement av en sakkyndig. 

Rapportene var bygget opp etter samme mal som anbefales i retningslinjer for 

sakkyndighetsarbeid (BLD, 2009). Dette innebar at samtlige hadde en egen del hvor den 

sakkyndige redegjorde for sin habilitet og relasjon til saken. Dernest ble mandatene presentert 
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og det ble gitt et kort innblikk i sakene. Det ble vist til barnevernets tidligere utredninger og 

konklusjoner. Deretter la den sakkyndige frem sin egen utredning, vurderinger og 

anbefalinger. I en av sakene hvor det var mistanke om vold, hadde foreldrene en annen etnisk 

bakgrunn. I samtlige ble det gjennomført hjemmebesøk, og observasjon av samspill mellom 

mor og barn. Rapportene var i snitt på 50 sider, og det var saker fra hele landet.  

3.5 3. Tilnærming og analyse av materialet  

Transparens i forskningsprosessen anses som et sentralt kvalitetsmål (Thagaard, 2009). Jeg vil 

derfor gjøre rede for min tilnærming til materialet, og hvordan jeg gikk frem for å avdekke 

meningsinnhold. Prosessen kan beskrives som en systematisk søken på langs og tvers i 

materialet, hvor jeg kontinuerlig har reflektert over det som har møtt meg (Haavind, 2000).  

3.5.1 Analyseprosessen  

Jeg tilstrebet meg fra starten av å bli kjent med materialet fra «innsiden». I denne prosessen 

tok jeg utgangspunkt i Haavinds (2000) to analysefaser. I den første fasen går forskeren bredt 

ut og forsøker å være så åpen som mulig for alle assosiasjoner som måtte dukke opp. 

Siktemålet er å «støvsuge» materialet for all meningsinnhold som kan være av interesse. I den 

andre fasen er forskeren mer selektiv i sin søken etter mønstre og tendenser.  

 Jeg startet med å lese samtlige rapporter to ganger, og notere meg alle tanker og 

assosiasjoner som dukket opp. Her tok jeg aktivt i bruk tankekart og oversiktstabeller. Jeg 

forsøkte å få et bilde av innholdet i rapportene, den sakkyndiges rolle og den prosessuelle 

gangen. På dette stadiet var jeg mer opptatt av å beskrive det som møtte meg, enn å gå aktivt 

inn med mine analytiske fokus. Siden studien er induktiv og utforskende, kunne jeg ikke på 

forhånd vite om jeg ville finne noen kjønnede tolkningsrammer. Men allerede etter de to 

første gjennomgangene ga det seg til kjenne noen tendenser i hvordan mødre og fedre 

diskursivt ble vurdert. Det dannet seg et preliminært mønster hvor inngangen til saken så ut til 

å påvirke forløpet. Det så ut til å spille en rolle hva som lå til grunn for bekymringen i sakene, 

hvorvidt det var mistanke om vold (brudd) eller forsømmelse (svikt) av barna, og hvem 

mistanken i utgangspunktet var rettet mot. Dette fikk følger for hvordan den sakkyndige 

posisjonerte foreldrene, og hvordan han/hun trakk veksel på ulike diskurser. Siden mønsteret 

ga seg til kjenne så tidlig, var jeg opptatt av å ikke trekke forhastede slutninger. Jeg gikk 

dermed løs på en ny runde med gjennomlesning, hvor jeg forsøkte å lete etter avkreftende 
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«bevis» for mine hypoteser. Jeg inkluderte i tillegg min veileder, og vi brukte flere 

veiledningstimer på å ta for oss et utvalg rapporter.      

 Etter de første analyserundene, valgte jeg å gå videre med de to «veiene» inn i 

materialet. Den første veien var mistanke om vold. Det handlet om foreldrenes mulige brudd 

på akseptable normer for barneomsorg. Det vil si, mistanke om atferd som bryter med 

grunnleggende prinsipper for hvordan foreldre skal og bør forvalte sitt omsorgsansvar. Den 

andre veien var mistanke om forsømmelse.. Her var det bekymring for alvorlige mangler i 

barnas omsorgssituasjon, som enten knyttet seg til mors kognitive fungering eller foreldrenes 

samlede omsorgsevne. Utstyrt med to veier inn (vold/forsømmelse), bestemte jeg meg for å 

legge meg så tett opp mot gangen i saken som mulig. Jeg noterte meg den sakkyndiges 

mandat, bekymringen i sakene, familiekonstellasjonene, metodebruk og utredningenes fokus. 

Jeg stilte spørsmål som: Når blir far og mor differensiert? Hvordan posisjoneres de i forhold 

til seg selv, hverandre og barnet? Jeg noterte meg også de avsluttende vurderingene. 

Siktemålet var å få et enda bedre grep om mulige kjønnede tolkningsrammer. Etter å ha 

gjennomgått rapportene systematisk fem ganger, merket jeg meg at den sakkyndiges 

metodiske fremgangsmåte kunne tjene som en analysemodell for å søke svar på studiens 

spørsmål. Modellen som utkrystalliserte seg var å legge seg så tett opp mot forløpet i sakene 

som mulig. Det ble å følge den sakkyndiges «blikk» og bevegelse skritt for skritt: 

(i) Hva og hvem blir undersøkt og prøvet? (ii) Hvordan blir dette satt sammen og konfigurert? 

(iii) Hvordan blir dette vurdert og konkludert? (iv) Nye runder med prøving. 

Gjennom å følge stegene i den sakkyndiges eget utredningsarbeid, og stille disse spørsmålene, 

fikk jeg et tak på hvordan foreldrene ble prøvet i ulike subjektposisjoner, og forstått i forhold 

til seg selv og hverandre. Modellen danner utgangspunktet for resultatfremstillingen, og 

hvordan jeg har forsøkt å svare på studiens problemstilling.  

3.5.2 Etiske betraktninger og personlig refleksivitet 

Etiske betraktninger har vært helt nødvendig i møte med et materiale som er svært sensitivt og 

som berører enkeltmenneskers livsskjebner. Både av respekt for den sakkyndiges virke, og 

den enkelte familie og barn, har det vært viktig å kontinuerlig reflektere over hvordan og 

hvorfor jeg har gjort som jeg har gjort.       

  For det første er materialet som har ligget til grunn for studien sensitivt, noe som 

stiller strenge krav til konfidensialitet (Kvale & Brinkmann, 2015). Selv om rapportene var 
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anonymiserte, har det likevel vært viktig å oppbevare dem på en trygg måte. Dette for å 

ivareta integriteten og vise respekt for de som direkte omtales og vurderes, samt den som 

vurderer (den sakkyndige). Rapportene har kun vært tilgjengelig for undertegnede og 

veiledere. Et annet aspekt er at studiens fokus har vært rettet mot individer som ikke har hatt 

mulighet til å samtykke eller nekte meg tilgang på opplysninger om dem. Det som i 

utgangspunktet er informasjon som kun skal kunne leses av de involverte parter, har blitt 

overlevert til en utenforstående tredjepart (meg). Dette representerer i seg selv et dilemma, da 

de berørte parter ikke har noe de skulle ha sagt, og det ikke kan innhentes et informert 

samtykke (Thagaard, 2009). Den sakkyndige har heller ikke mulighet til å komme med tilsvar 

eller kommentere mine tolkninger. På den andre siden, så håper jeg at studiens formål kan 

veie opp for noe av dette. En av ambisjonene har vært å bidra til økt kunnskap som kan 

komme barn, foreldre og den sakkyndige til gode. Som kan være et ledd i å bedre 

rettsikkerheten for de berørte, samtidig som det kan gi et grunnlag for økt treffsikkerhet i den 

sakkyndiges arbeid. Slik sett, håper og tror jeg at målet helliger middelet.   

 Et ytterligere dilemma kan knyttes til det fortolkende arbeidet (Thagaard, 2009). Gitt 

mitt fokus på å avdekke meningsinnhold, har jeg måtte bruke meg selv aktivt. Dette har stilt 

krav til refleksivitet og evne til å skille mellom egne forutforståelser og det som springer ut 

fra materialet. Jeg har forsøkt å ha et bevisst forhold til egne tanker rundt kjønn og 

foreldreskap. I det analytiske arbeidet har jeg kontinuerlig kryssforhørt meg selv og stilt 

spørsmål som: Forstår jeg dette rett? Hvorfor forstår jeg dette på akkurat denne måten? Og er 

det andre måter å forstå dette på? Gjennom en slik kritisk selvgranskning, har jeg forsøkt å 

motvirke egne skjevheter i tenkning.        

 Avslutningsvis ønsker jeg å løfte frem et særskilt etisk aspekt ved kritiske analyser, og 

det handler om mine holdninger. Det handler om hvorvidt jeg betrakter de sakkyndige som 

passive ofre for diskursive krefter, eller handlekraftige aktører som gjør seg bevisste valg. 

McKenzie- Mohr og Lafrance (2011) hevder at dette ikke må forstås som et 'enten – eller'- 

spørsmål, men handler om en balansegang. Det handler om å anerkjenne agens, samtidig som 

man ikke pålegger skyld. Jeg deler dette synet, og har forsøkt å tenke på de sakkyndige som 

handlekraftige aktører, uten å bebreide. De kritiske bemerkninger som formidles, rettes i like 

stor grad mot meg selv som fremtidig psykolog, som sakkyndige psykologer ute i feltet. 
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3.6 Reliabilitet og validitet  

To sentrale kvalitetsmål innenfor all forskning, er kravet til reliabilitet og validitet (Thagaard, 

2009). Relabilitet kan forstås som et spørsmål om studiens troverdighet. Et slik kriterium 

krever at forskeren er grundig i sin redegjørelse av fremgangsmåter, metoder og tilnærming til 

materialet. Dette skal sikre at andre kan gå inn og kritisk vurdere funnene (Thagaard, 2009). I 

mitt eget arbeid har jeg forsøkt å etterleve et prinsipp om transparens i forskningsprosessen, 

og forsøkt å legge til grunn hvordan og hvorfor jeg har gått frem som jeg har gjort. Jeg har 

redegjort for utvalget av rapporter, datainnsamling, tolkningsmetodikk og grunnlaget for mine 

analyser. Jeg har forsøkt å gi en detaljert beskrivelse av min metodiske fremgangsmåte og 

mitt teoretiske ståsted, slik at andre skal kunne vurdere forskningsprosessen min trinn for 

trinn. I tillegg har jeg rådført meg med min veileder, og sørget for en annens kritiske blikk. 

 Validitet handler om gyldigheten av de tolkningsmønstre som er brakt til veie 

(Thagaard, 2009). Spørsmålet som stilles er hvorvidt meningsinnholdet er en sann 

representasjon av den virkelighet som er studert (Thagaard, 2009). Det handler om i hvilken 

grad tolkningsmønstrene er dekkende for akkurat dette materialet. Gitt mitt 

sosialkonstruktivistiske ståsted, og min forståelse av fortolkning som kulturelt, historisk og 

personlig betinget, vil det alltid være en mulighet for at andre vil kunne tolke de samme 

fenomen annerledes. For at de får øye på andre sammenhenger i materialet, og genererer en 

annen kunnskap. Dette må imidlertid ikke tolkes dithen at resultatene er «mindre riktige». 

Intensjonen er å understreke at det i møte med meningsinnhold alltid vil være andre mulige 

måter å forstå på. Transparens rundt hvilke metodiske verktøy som ble brukt i møte med 

materiale, skal sikre at den kritiske leser, kan føre en løpende refleksjon i møte med 

rapportene (Haavind, 2000). I stedet for å tenke at resultatene skal være en «sann» refleksjon 

av virkeligheten, har jeg derfor fokusert på å tydeliggjøre mine forståelsesrammer. På den 

måten har siktemålet vært å gi leseren selv mulighet til å se koblingen mellom mine 

forståelsesmåter og de tilstandsbilder (resultater) som er brakt til veie. Jeg har forsøkt å 

redegjøre for premissene som ligger til grunn for tolkningene, og løfte frem mønstre som er 

representative for grupper av rapporter, i stedet for å belage meg på en eller to enkeltstående 

tolkninger. I tillegg har jeg etterstrebet det Haavind (2000 s.37) refererer til som en 

«intersubjektiv standard». Jeg har forsøkt å kvalitetssikre mine egne fortolkninger gjennom å 

stadig vende tilbake til materiale, og analysere ut fra en tanke om at det jeg ser, også skal 

kunne ses av en annen. Det fortolkende arbeidet har i tillegg vært et samarbeid med min 

veileder, som således har fungert som en 'portvakt' for mine egne tankebias. 
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4 Resultater  

Seksten barnesakkyndige erklæringer ble analysert. Av disse omhandlet 9 mistanke om vold 

fra en eller begge foreldre. I 5/9 saker, var far mistenkt for voldsutøvelsen, i 3/9 var mor 

mistenkt, og i 1/9 var mistanken rettet mot dem begge. Sistnevnte sak ble imidlertid luket ut, 

da det forelå medisinsk dokumentasjon på volden (shaken- baby syndrome). Den sakkyndige 

støttet seg til bevisene, og foretok således ingen selvstendig utredning. Antallet saker hvor det 

var mistanke om vold ble dermed redusert til 8. I de øvrige 7 saker, var bekymringen rettet 

mot en mulig forsømmelse av barna. I 4/7 sakene var det mistanke om kognitiv svikt hos mor, 

mens det i 3/7 saker var mistanke om svikt fra både mor og far. 

4.1 To veier inn i sakene: Vold eller forsømmelse 

Med bakgrunn i bekymringens innhold, dannet det seg to «veier» inn i sakene (vedlegg B). 

Mistanke om vold (brudd) eller mistanke om forsømmelse (svikt). Avhengig av veien inn, ga 

det seg til kjenne noen systematiske mønstre i den sakkyndiges utredning, fremstilling og 

vurdering av mødre og fedre. De ulike veiene, påvirket hvordan den sakkyndige metodisk 

beveget seg i sakene fra start (mandat) til slutt (avsluttende vurderinger).  

4.1.1 Diskursive tendenser der vold var inngangen  

I sakene hvor vold var inngangen, så det ut til å spille en rolle om bekymringen var knyttet til 

mor eller far. Der mistanken var rettet mot far (5/8), flyttet den sakkyndige blikket fra fars 

mulige vold og over på mors omsorg. Den underliggende diskursen så ut til å være at «gode 

mødre kan kompensere og beskytte mot fedres vold». I tre av de fem sakene, ble mor 

posisjonert som «kompenserende», mens hun i to ble vurdert å forsømme. I sakene hvor mor 

var mistenkt (3/8), ble fokuset værende på henne, og volden ble transformert til et spørsmål 

om mors emosjonelle tilgjengelighet. En mulig diskurs så ut til å være at «mødre er ikke 

voldelige». Mødrenes psyke og deres samspill med barna ble særlig utredet, og fedrene ble 

vurdert etter sin innsikt i sin partners (mors) vansker.  

4.1.2 Diskursive tendenser der forsømmelse var inngangen  
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Den andre veien, var gjennom mistanke om forsømmelse. I de fire sakene hvor det var 

mistanke om kognitiv svikt hos mor, utredet den sakkyndige mors innsikt i egne vansker og 

hvordan dette manifesterte seg i et dysfunksjonelt samspill med barna (4/7). Fedrene ble 

vurdert etter sin grad av innsikt i mors vansker og posisjonert på siden av mor- barn 

relasjonen. I de tre sakene hvor det var rettet bekymring mot foreldrenes samlede omsorg, 

startet den sakkyndige å utrede både mor og far (3/7). Deretter ble mors psyke og hennes 

innlevelse i samspill med barna, videre utredet. Mødrene ble posisjonert som lite egnet i sin 

omsorg, mens fedrene ble posisjonert med et utviklingspotensiale. 

4.1.3 Presentasjon av den sakkyndiges bevegelse gjennom sakene  

Resultatfremstillingen vil tilstrebe seg å vise de nevnte mønstrene i den sakkyndiges 

saksgang. Det vil si, hvordan den sakkyndige går inn i konkrete saker og beveger seg fra 

undersøkelse, fremstilling og vurdering av mødre, til undersøkelse, fremstilling og 

vurderinger av fedre, i en slags kjede av flere runder. Benevnelsen 'den/de sakkyndige' viser 

både til kvinnelige og mannlige sakkyndige, da det ikke ga seg til kjenne noen systematiske 

forskjeller ut fra den sakkyndiges kjønn. Alfabetisk oversikt over sakene finnes i vedlegg C. 

4.2 Mistanke om vold fra far 

4.2.1 Fra fars vold til mors omsorg  

I fem av sakene var voldsmistanken rettet mot far. Volden lot seg vanskelig dokumentere eller 

avkrefte, og det virket som at den sakkyndige ikke rådet over noe metode som kunne gi klare 

svar. I møte med denne usikkerheten ble fedrene posisjonert som «mulig voldsutøvere», og en 

mulig trussel mot barna. I rapport A, viser den sakkyndige til barnevernets opplysninger om 

en «(…) far som er iskaldt kalkulerende og vanskelig å samarbeide med. Han er tidligere domfelt for 

vold mot mindreårige». Deretter presenteres saken som: 

En dårlig kombinasjon mellom en mor som er psykisk svak og ettergivende og en far som er 

dominerende, streng og brå. Han kan si harde ting til barna og gjennomføre det. Bekymringen går på 

mors psykiske helse som omsorgsperson. (Påvist blåmerker hos gutt 2 år. Gutt 2, jente 5, jente 6) 

Den sakkyndige legger til grunn av far har gjennomføringskraft når det gjelder sin voldsbruk, 

og han ser ut til å skrives frem som en stadig trussel. I møte med denne usikkerheten, kan det 

se ut som at det er mors håndtering av fars sinne som blir det sentrale. Det er hvorvidt mor er 
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tilstrekkelig psykisk sterk, og dermed kapabel til å ivareta barna, som danner utgangspunktet 

for utredningen. Implisitt i dette ligger også en mulighet for mor til å vise at hun egner seg, og 

for at hun kan veie opp for fars mulige vold. Dette kan igjen se ut til å hvile på en antakelse 

om foreldreskapet som noe komplementært. Det er lite reell prøving av fedrene som «mulige 

voldsutøvere», og i en annen sak (c), skriver den sakkyndige innledningsvis: 

Far er kanskje fysisk hardhendt, men det er det vanskelig å si noe om ad hoc. Det ville i så fall 

blitt spekulativt og vanskelig å realitetsteste i forhold til jentas ord. I tillegg er det bekymring om mor 

klarer å være en trygg omsorgsperson. Om hun er der for barna. Dette har også i det vesentlige vært 

tema for denne utredning (gutt 3 år, jente 4 år, jente 5 år og jente 6 år). 

I den aktuelle sak, har jenta på seks år fortalt til en lærer at far slår mor. Dette undersøkes 

imidlertid ikke, og den sakkyndige legitimerer beslutningen gjennom å vise til at det er noe 

som vanskelig lar seg «realitetsteste» Det kan virke som at barnet ikke forstås som et 

troverdig sannhetsvitne, og at jentas stemme drukner i møte med en tolkningsramme som 

tilsier at «barn ikke i tilstrekkelig grad, klarer å skjelne mellom virkelighet (realitet) og 

fantasi». Ut fra en slik tolkningsramme blir det således 'naturlig' å flytte blikket over på mor. I 

sak G, inntrer bevegelsen fra fars vold til mors omsorg i den sakkyndiges sammenfatning av 

informasjonen han/hun har fått i hende (dokumenter fra barnevernet og politiet): 

Far har et farlig sinne. Det skal han ha sagt til politiet. Han er redd for at han skal bli en 

person som ingen vil ha noe å gjøre med. Det kan synes som om barnas tilknytningsbehov har utløst 

en foreldreatferd hos far som er kontrollerende, kjølig og hardhendt. De er litt krevende. Den 

sakkyndige er bekymret for mors omsorg for barna i møte med fars aggresjon. Klarer hun å passe på 

dem? (Jente 4, jente 6, jente 8 år. Barnehagen rapportert om blåmerker hos jente 4 år). 

Det kan synes som at den sakkyndige fristiller far litt ansvar gjennom å forstå volden som 

delvis «utløst» av barnas tilknytningsbehov. Det kan virke som at volden ikke har oppstått ut 

av intet, men blitt fremprovosert av «litt krevende» barn. Posisjoneringen av barna medfører 

således en form for ansvarsforskyvning fra far og over på dem. Fars vold fremstår mindre 

klanderverdig. Videre virker det som om det i alle fem saker, føres en diskurs hvor fedrenes 

mulige vold først blir en trussel i møte med mødre som ikke klarer å skjerme barna. Gjennom 

å trekke veksel på barnas omsorgsbehov, legitimeres et skifte i fokus. Etter å ha posisjonert 

fedrene som stadig trusler, er det i samtlige saker en ny utredningsrunde hvor mødrenes 

omsorg prøves. De tilskrives en posisjon hvor de enten kan kompensere for fars mulige vold, 

eller bli vurdert å forsømme barna. I tre av sakene blir mor posisjonert som 'kompenserende' 

(C, G, P), mens hun i de resterende blir posisjonert som 'forsømmende' (A, K) 
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4.2.2 Den kompenserende mor  

Etter å ha transformert saken fra fars vold og over til et spørsmål om mors omsorgsevne, 

fokuserte den sakkyndige på å kartlegge mors egnethet. I samtlige fem saker ble hun 

tilskreven en mulighet til å vise at hun kunne garantere for barnas sikkerhet. På den måten 

skapte den sakkyndige et rom for å kompensere for fars svikt, slik at deres samlede 

foreldreskap kunne kvalifisere som godt nok. Det neste steget i utredningen så ut til å hvile på 

to grunnleggende foreldreskapsdiskurser: For det første, at en ressurssterk mor kan veie opp 

for fars mangler. Dernest, at fars vold først blir en trussel i kombinasjon med en mor som ikke 

evner å beskytte. Mødrene ble prøvet i en subjektposisjon som «den kompenserende mor».  

Mor ordner skikkelig mat til barna, har gode rutiner, vasker og steller med en på armen og en 

rundt bena til tider. Hun toner seg fint inn, er i godt humør og mestrer bra. Mor er tålmodig og hun og 

barna spøker og tuller med hverandre på en naturlig måte (P: Vurdering etter hjemmeobservasjon 

under kveldsmat og stell. Far var på jobb. Jente 2 år, gutt 3 år, jente 5 år). 

Det virker som at den sakkyndige skriver frem en mor som er kompetent og mestrer. Hun er 

varm og tilstede, maten er «skikkelig» og hun klarer å sjonglere dagliglivets krav og plikter. 

Renslighet, rutiner og mødrenes gode humør, så ut til å være sentrale momenter for en 

diskursiv posisjonering som kompenserende (C, G, P). I tre saker ble også det nære og 

sensitive samspillet mellom mor- barn løftet frem og vektlagt. I sak C, heter det at 

Mor brukte stemme og tonefall, samt at hun brukte ansiktsmimikk for å etablere kontakt og for 

å opprettholde barnas fokus. Mor tilpasset sin tilnærming til hvert av barna etter alder og behov. Hun 

så også ut til å kunne roe situasjoner hvor far kunne bli opprørt og sint, og hun sa ifra (C: Vurdering 

etter hjemme- observasjon i tre timer. Gutt 3 år, gutt 4 år, gutt 5 år, jente 6 år).  

Det kan virke som at barna kobles inn for å understøtte at dette er en mor som er sensitiv og 

nær, og som «ser» dem tross den usikkerhet som følger med voldsmistanken mot far. Mor lar 

ikke egne bekymringer komme i veien for sin innlevelse i samspill, men gjør det hun kan for å 

skåne barna. I tillegg kan det se ut som at den sakkyndige vektlegger at mor klarer å forhindre 

at fars sinne eskalerer, gjennom å «roe» situasjonen. På den måten demonstrerer hun en form 

for kontroll, hvor hun viser at hun kan «håndtere» far. I samme sak heter det videre at «Mor 

har tunge stunder, men i disse er mor reflektert og nyansert. Hun viser innlevelse og en 

forståelse for barnas situasjon og utvikling selv om det som skjer gjør henne selv veldig 

vondt» (C). Det kan synes som at den sakkyndige forstår mor som en som tilsidesetter egne 

behov. Det vektlegges at hun «(…) ikke er med på å benekte eller bagatellisere fars voldsbruk, men 

tar et barneperspektiv og beskytter dem mot vold (C)». Det gir seg her til kjenne et eksplisitt 
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morskrav om å verne barna mot all vold, også når den kommer fra far. Mor tildeles et løpende 

ansvar for å beskytte, og ta aktive grep dersom barna står i fare. Gjennom å vise til at mor må 

innta et «barneperspektiv», legitimeres kravene som stilles. Det er barnas beste, her forstått 

som behovet for trygghet, som fordrer at mor beskytter. I sak P, heter det likeledes at «Mor er 

kjærlig og tilstede for barna, samtidig som hun er en «buffer» mot fars aggresjon. Det 

reduserer farene (…)». Resonnementet kan tyde på at mor nærmest opptrer som et 

«beskyttende skjold», og at hun på den måten bidrar til å veie opp for noe av den 

uforutsigbarhet som knyttes til far. I sakene hvor mødrene ble vurdert å kompensere (C, G, P), 

ble det i tillegg fremhevet at de tok ansvar for egen helse og var i utdanning/arbeid: «Hun 

ivaretar seg selv på en god måte. Hun ordner seg og ser velstelt ut. I tillegg har hun en klar holdning 

til at det er viktig med utdanning» (G: Jente 4 år, jente 6 år, jente 8 år). 

 Oppsummeringsvis, kan det se ut som at mødrene som ble diskursivt posisjonert som 

kompenserende (C, G, P) ble vurdert å ha noen egenskaper som gjorde dem egnet til å ivareta 

barna, også i møte med fedrenes mulige vold. De var nære og sensitive i samspill, tok ansvar 

for egen helse, hadde rutiner i hverdagen og satte til side egne behov for barnas.   

4.2.3 Den forsømmende mor 

I to av de fem sakene (A ,K), tok prøvingen av mor som «kompenserende» et annet forløp. 

Mødre som ikke levde opp til de krav som ble stilt til «den kompenserende mor», ble 

posisjonert som lite egnet og vurdert å forsømme. Det var særlig den manglende evnen til å 

beskytte barna, som fremsto utslagsgivende for det sviktende morskapet. I en av sakene, hvor 

far er mistenkt for å utøvd vold mot sønnen på to år, heter det at: «En kan anklage mor for at 

hun ikke i større grad har protestert og skjermet barna for hans sinne og oppdragelsesmetoder. Hun 

burde helt klart gjort mer! Hun skulle gjort mer.» (A: Vurdering av mor etter samtale og 

observasjon. Gutt 2 år, jente 5 år, jente 6 år). Gjennom bruk av formuleringer som at mor 

«burde helt klart gjort mer», kan det virke som at den sakkyndige mener at hun har begått en 

«unnlatelsessynd». Det har vært rom for henne til å redusere farenivået og trygge barna, men 

hun har kommet til kort. På den måten forstås barna som «i stadig risiko». De skadelige 

effektene av fars sinne går via mors manglende beskyttelse av barna, noe som medfører at hun 

må bære noe av ansvaret for den mulige volden. Det kan se ut til å være mors unnlatelser, 

fremfor fars vold, som blir kritisert og løftet frem.       

 I den andre saken hvor mor ble vurdert å forsømme (K), hevdet mor fars uskyld. Den 

sakkyndige vurderte dette som et utslag for «(…) mors bagatelliserende og idylliserende 
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perspektiv på verden. Hva om hun bare ser det hun vil se?». Dette kan illustrere en underliggende 

antakelse om at mødre som ikke tar innover seg mulig vold, utgjør en fare for barna. Ser de 

ikke volden, vil de heller ikke evne å gripe inn og beskytte barna. De lever i en form for 

«utopi» hvor de ikke tenker at det utenkelige kan skje, noe som gir grunnlag for bekymring 

for barna. Etter å ha intervjuet mor om volden, skriver den sakkyndige følgende: 

Når det gjelder spørsmål om vold så bagatelliserer mor dette. Hun bekrefter vold fra far mot 

henne, men sier det er tilbakelagt. Hun vil ikke gå inn på detaljer. Husker ikke, det er ikke slik nå. Mor 

prater fort og mye, men alt er bra, bare bra. Hun fremstår ofte tildekkende. Dette er en svært uheldig 

personlighetsstil! (K: Tre barn: Jente 2 år, jente 4 år og gutt 6 år). 

Beskrivelsen av mor er lett refsende. Hun fremstår naiv og blind for sin partners vold. Den 

språklige repetisjonen «alt er bra, bare bra» signaliserer en mistro til sannhetsgehalten i mors 

beretninger. Hun blir posisjonert som en som i større grad beskytter far enn barna, og dermed 

en lite egnet omsorgsperson. En implisitt diskurs ser ut til å være at gode mødre tar innover 

seg sin partners vold og er åpen om denne. Det synes å være lite rom for alternative 

hypoteser, som for eksempel av mor skjuler volden fordi hun frykter represalier mot seg selv, 

eller barna. I stedet tilskrives svikten hennes personlighet. Dette kommer også til uttrykk i sak 

A, hvor det stilles spørsmålstegn ved mors ønske om å beskytte barna: «Mor har ikke evnet å 

beskytte barna, eventuelt ikke ville beskyttet». En overordnet diskurs kan se ut til å være at mødre 

er ansvarlige for å beskytte også der de kan forstås som «undertrykt». I tillegg til mødrenes 

manglende beskyttelse, ble det dysfunksjonelle samspillet et parameter for en mor som 

sviktet:  

Påkledningen foregikk mekanisk, med lite samspill. Bekymringen var først og fremst knyttet til 

manglende blikkontakt, lite sensitivitet i samspillet og mors manglende evne til å fokusere på gutten 

ved ytre belastninger. (A: Vurdering etter samspillsobservasjon av mor og sønn, 2 år).  

Bruk av benevnelsen «mekanisk» gir inntrykk av en mor som ikke er tilstrekkelig tilstede og 

nær. Hun går nærmest på «autopilot». Barnet blir posisjonert som en passiv mottaker av mors 

omsorg, og et offer for mors manglende innlevelse. «De ytre belastninger», som trolig 

refererer til voldsmistankene mot far, kan forklare svikten, men ikke rettferdiggjøre den. 

Tolkningsrammen som ser ut til å gi seg til kjenne, er en absolutt plikt på mors hånd. Dette 

understøttes av en senere bemerkning om at «Mor klarer ikke heve seg over situasjonen og 

fokusere på barnet» (A). Etter en slik diskurs, blir det forventet at mor klarer å mobilisere 

tilstrekkelig med energi i samspill med barnet, også i vanskelige situasjoner. Et slikt krav er ut 

til å legitimeres ut fra hensynet til barnet. Det neste leddet i prøvingen av mødrene, så ut til å 
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omhandle deres evne til å ta imot hjelp. Dette så ut til å hvile på en diskurs om at mødre som 

ikke er «egnet», kan kvalifisere seg gjennom å være åpne for veiledning: 

Hun søkte lite råd og veiledning i forhold til utfordringer knyttet til foreldrerollen. Hun avviste 

forsøk på hjelp. Hun hadde ingen tanker om hva som skulle til eller hva hun skulle gjøre for å endre 

på situasjonen. Hun hadde stort behov for å bli sett og få bekreftelse på at hun selv hadde det 

vanskelig, og fremsto veldig usikker som person. Barna virket ikke som en naturlig del av henne, men 

mor mente angivelig at alt var i skjønneste orden (K: Vurdering av mor etter hjemmebesøk). 

Mor ser ut til å tolkes ut fra en diskurs hvor det forventes at hun er ydmyk, deler den 

sakkyndiges syn på hennes 'mangler', og er åpen for all den hjelp hun kan få. Ut fra en slik 

tolkningsramme, kan det synes som at den aktuelle mor svikter. Hun verken ser eller forstår 

behovet for utvikling i sin morsrolle, fremstår hjelpeløs og mest opptatt av eget strev. Det kan 

synes som at den sakkyndige implisitt formidler at mor bør 'skamme seg'. Bemerkningen om 

at barna ikke er en «naturlig del» av henne, kan kanskje vitne om et tradisjonelt syn på 

morsrollen. Et syn hvor mor- barn anses som en sammensmeltet enhet, og uløselig knyttet til 

hverandre. I de to sakene hvor mødrene ble vurdert å forsømme (A ,K), beholdt fedrene sin 

posisjon som «truende». De ble aldri prøvet i sin omsorg eller relasjon til barna. 

4.2.4 Når mor kompenserer prøves far i sitt utviklingspotensiale  

I de tre sakene hvor mor kompenserte (C, P, G), var fedrene usynlige subjekter helt frem til de 

avsluttende vurderingene. Før den tid var de redusert til et truende element, som potensielt 

sett kunne ramme barna gjennom å virke inn på mors omsorgsevne. Når fedrene senere ble 

brakt på banen, var slutningene betinget av mødrenes prestasjon. Når mor kompenserte, så det 

også ut til å være et diskursivt rom for at far kunne endre seg og på sikt opparbeide seg en 

tilstrekkelig 'farsfunksjon' (i motsetning til sakene hvor mødrene forsømte). Fedrene ble 

prøvet ut i posisjonen som en «far med utviklingspotensiale». I sak C, heter det at: 

Far er motivert til utdannelse dersom helsen holder. Han har godt samarbeid med NAV. Han 

psykiske helse vurderes å være bra, men det oppfattes som belastende med de somatiske problemene. 

Han er på arbeidsavklaringspenger og har god kontakt med sin saksbehandler. Han har planer om å 

ta forkurs for å begynne på ingeniørutdanningen. Han er nok på vei fremover. (Barn: 3, 4, 5, 6 år). 

Far fremstilles som en med utviklingspotensiale. Fokuset er på hans muligheter for personlig 

vekst, og barnet er en fraværende aktør. Tross tidligere vold og nye mistanker, vurderes han å 

ha god psykisk helse. Der mor vurderes i direkte relasjon til barna, og samspillsobservasjoner 

er den foretrukne metode, baserer utredningen av far seg på hans muligheter til å komme seg 

ut i samfunnet igjen. Far ser ut til å skrives inn i en posisjon hvor hans rolle i forhold til barna 
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fremstår mer distansert og mindre gitt enn mors. Han posisjoneres ikke som et subjekt i 

forhold til barna, og det kan synes som han «bare» skal vurderes etter hvorvidt det er 

forsvarlig å ha han til stede. For å legitimere at barna ble værende under foreldrenes omsorg, 

tross mistanker om vold, var det også et behov for å forklare eventuell tidligere vold. I en av 

sakene hvor mor kompenserte, hadde far vært domfelt for vold mot sin forrige samboer (G). 

Etter å ha intervjuet far om hans tanker rundt vold og omsorg, vurderer den sakkyndige at:  

Far tar tydelig avstand fra voldsutøvelse. Han sier at han har vært i en prosess der han har 

erkjent at hans oppveksterfaringer har preget hans atferd og at han har fokus på å være en god far for 

sine barn. Han har utviklet seg og tror dette vil ordne seg. (G: jente 4 år, jente 6 år og jente 8 år) 

I møte med en kompenserende mor kan det se ut som at volden blir skrevet frem som et 

tilbakelagt kapittel, og at far posisjoneres med et læringspotensiale. Fars selverkjennelse 

prøves opp mot hans omsorgsforventninger i form av det han «tror», og ikke i forhold til hans 

faktiske utøvelse av sitt farskap. Far ser ut til å bli vurdert ut fra hva han sier og ikke det han 

gjør. Han får sympati for sin vanskelige oppvekst, noe som er med på forklare hans tidligere 

voldsutøvelse. I en av de andre sakene hvor mor kompenserer (P), er det igjen en forståelse av 

fars streben som formidles: «Mor er i positiv utvikling i forhold til integrering mens far tilbringer 

det aller meste av tiden hjemme uten annen stimulering enn familien». Far mister litt av ansvaret for 

situasjonen som familien er i, da han selv blir skrevet frem som et offer for manglende 

«stimulering». Gjennom denne posisjoneringen blir også rommet for å stille krav snevert:  

Far må få hjelp slik at han ikke får en slags identitetskrise eller depresjon. Dette er viktig for 

hans egen velbefinnende. Og på sikt kan en slik krise også gå utover familien. Det sentrale er 

imidlertid at far får hjelp. Det er viktig for ham (P: jente 2, gutt 3, jente 5 år) 

Den sakkyndige ser ut til å fremstille far som i behov av hjelp og støtte, først og fremst for sin 

egen del. Han posisjoneres i forhold til seg selv og sitt personlige potensial. Det at hans 

tilstand på sikt kan gå utover resten av familien, skrives frem som noe sekundært. Den mulige 

volden mot barna får ikke plass i begrunnelsen for hvorfor far trenger hjelp. På den måten kan 

det nesten synes som at den sakkyndige, implisitt, fører en diskurs hvor fars eget beste går 

forut for «barnets beste».          

 I de tre sakene hvor mødrene ble vurdert å kompensere, ble fedrene posisjonert med et 

utviklingspotensiale. Den sakkyndige anbefalte hjelp i hjemmet. I de to sakene hvor mødrene 

'forsømte', ble fedrene posisjonert som en stadig trussel uten et forbedringspotensiale. Den 

sakkyndige anbefalte at spørsmålet om omsorgsovertakelse ble vurdert av Fylkesnemnda.  
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4.3 Mistanke om vold fra mor 

4.3.1 Fra mors vold til et spørsmål om mors emosjonelle omsorg  

I tre av de ni voldssakene, var mistanken rettet mot mor (F, H, J). Fokuset ble værende på mor 

og hennes omsorg, og fedrene ble ikke trukket inn før senere i utredningen. I samtlige saker 

kunne det se ut som at volden ble transformert til et spørsmål om mors emosjonelle 

tilgjengelighet overfor barna. I en av sakene (F) har helsestasjonen rapportert om klypemerker 

på overarmen til gutt 2 år. Her viser den sakkyndige innledningsvis til barnevernets vurdering: 

Barnevernet tror ikke at mor er kjempevoldelig, men ukontrollert og hardhendt, og hvor 

emosjonell tilgjengelig er hun da for ungene? Hovedbekymringen til barnevernet er ikke volden, men 

mors emosjonelle tilgjengelighet. (F: gutt 2 år, jente 5 år, gutt 10 år). 

 Den sakkyndige posisjonerer mor på samme måte som barnevernet, og forstår saken som 

«(…) et spørsmål om barnas emosjonelle omsorg i møte med en mor som kan være litt kald, 

men trolig ikke voldelig» (F). Hypotesen om at mor ikke er voldelig, underbygges ikke noe 

mer. Dette til tross for vitneutsagn fra gutten på ti år som sier «Jeg gråt i dag fordi det var 

vondt. Han viser uoppfordret hvordan mamma slo, med flat hånd over hodet, noen ganger 

også på kinnet» (F). I en av de andre sakene heter det likeledes at «Anklagene mot mor må 

forstås som et spørsmål om henne sensitivitet og emosjonelle nærvær i møte med barnet» (H: 

Barnehagen har rapportert om blåmerker på gutt 3 år). Volden kan se ut til å bryte med noen 

implisitte forestillinger om morskapet, og muligens reflektere en underliggende diskurs som 

at 'mødre slår ikke sine barn'. Dermed blir heller ikke subjektposisjonen 'mødre som bruker 

vold' aktuell. Gjennom å forstå volden som noe annet enn fysiske slag, legges grunnlaget for å 

endre fokus, og se nærmere på mors øvrige omsorgspraksiser. Det kan se ut til å ligge til 

grunn en antakelse om at mødre som er «hardhendte», også kan ha vansker med å være 

sensitive og nære i sitt møte med barna. Således blir det ikke den mulige volden i seg selv, 

som gir grunnlag for størst bekymring, men hva den eventuelt sier om mors øvrige 

omsorgsegenskaper: 

Utfordringer i forhold til hennes evne til å sette seg inn i guttens følelsesmessige behov. Den 

sakkyndige stiller spørsmål ved hennes evne til empati, og til å forstå andres, og spesielt x sine behov 

dersom de ikke er gjenkjennbare for henne i forhold til hennes behov. Hun er ikke rolig og emosjonelt 

til stede, men heller brå i sine bevegelser, utålmodig og direkte (H: gutt 3 år, jente 7 år. Vurdering 

etter hjemmebesøk). 
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Barnet trekkes her inn for å understreke farene ved en mor som ikke er emosjonelt 'påkoblet'. 

Det virker som at den sakkyndige forstår mor som mer instrumentell enn kjærlig og nær, og at 

dette bryter med noen implisitte normer om hvordan mødre skal være. Hun måles etter 

egenskaper som hun ikke har, mens de hun demonstrerer, ser ut til å vurderes som negative. I 

stedet for å være empatisk og nær, er hun «brå», «utålmodig» og «direkte». I tillegg virker det 

som at den sakkyndige vurderer at mor bare har et blikk for seg selv, noe som medfører at 

barnet posisjoneres som i «stadig risiko». Etter å ha lagt til grunn en bekymring for mødrenes 

emosjonelle omsorg, gikk den sakkyndige videre og utredet deres psykiske helse (F, H, J). 

4.3.2 Den psykisk ustabile mor  

Mødrenes psyke/personlighet ble gjenstand for videre utredning i alle tre saker. Den mulige 

volden ble aldri utredet noe nærmere. I en av rapportene (J), konstrueres det en 

argumentasjonsrekke som illustrerer hvordan mor posisjoneres som lite egnet. Skolen har 

meddelt bekymring etter å ha observert mor med datteren på fem år, hvor mor angivelig skal 

ha dyttet henne. I referatet fra et møte med mor og barnevernet, skriver den sakkyndige:  

Det fremkom at mor ikke var i psykisk balanse. Hun fremsto som emosjonelt ustabil, pratet 

sammenhengende i 25 minutter uten at andre slipper til, om hvor fælt det har vært for henne. Det var 

forsvar og angrep. Det ser man også på henne, hun gråter og raser (J: jente 2 år, gutt 3 år, jente 5 år) 

Mor fremstår ustabil og dominerende. Dette er personlighetsmessige kvaliteter som ikke ser 

ut til å passe inn i forståelsen av «en god nok mor». Tolkningsrammen som gir seg til kjenne 

er at gode mødre vet å holde en representabel fasade, klarer å håndtere egne følelsesuttrykk, er 

ydmyk og tar ansvar. Det ser heller ikke ut til å være rom for å forstå mors atferd ut fra 

kontekstuelle faktorer. Den sakkyndige skriver videre at:  

Det er lett å tolke hennes følelsesuttrykk, for det hun ikke forteller, det ser man på henne. Hun 

bærer altså følelsene utenpå seg, noe som forså vidt ikke er negativt, for da er det rimelig lett for alle 

å vite hvor man har henne. Hun har et lavt selvbilde som innebærer at hun griper til eksternalisering, 

hun er impulsiv, og hun handler i stor grad ut fra emosjoner heller enn logikk (J) 

Beskrivelsen av mor grenser til latterliggjøring. Hun skrives inn i en posisjon hvor det ikke en 

gang er noe vits i å forsøke. Det kan se ut til å føres en moraliserende diskurs hvor mor 

fremstår udannet og skjør, og med lite kontroll over sine følelser. Det kan synes som at det 

ligger til grunn en forventning om at mødre skal klare å «holde en fasade». I en av de andre 

sakene, viser mor til at også far må ta ansvar: «Jeg vet 100% at jeg ikke har gjort noe galt. Og 
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hvorfor spør dere ikke y? Jeg kan ikke vite alt som skjer med barna» (F). I den sakkyndiges 

vurdering etter samtalen, kan det imidlertid se ut som at mors egne ord slår tilbake på henne: 

I tillegg tillegger hun seg en offerrolle i saken som får så alt for stor dimensjon. Hun benytter 

denne rollen for å sanke sympati og støtte og for å skyve opplevd skyld vekk fra seg selv. Mors skjøre 

selvbilde blir nokså åpenbar, og hun forlanger på den måten omsorg fra andre som blir nokså slitsom. 

I disse sammenhenger er ikke mor særlig emosjonell tilgjengelig. (F: Gutt 2 år, jente 5 år, gutt 10 år). 

Mor vurderes å ha lite selvinnsikt, og legger ansvaret for egne vansker over på andre. Dette 

blir forstått som at hun inntar en «offerrolle». På den måten formidles det indirekte at gode 

mødre vet å stå til rette for sine valg, og tar fullt ansvar for sine barn. Den aktuelle mor får 

således lite sympati fra den sakkyndige, som fremstiller henne som kynisk og manipulerende 

gjennom å påpeke at hun går inn for å «sanke sympati og støtte». Dette understøttes av en 

senere bemerkning om at mor «(...) vet å ta i bruk krokodilletårer på riktig tidspunkt». Svikten fra 

mor ser ut til å fremstilles som en grunnleggende karakterbrist. Etter å ha påvist manglende 

innsikt i egne vansker, ble mødrene prøvet i sine samspill med barna. Her ble det 

gjennomgående beskrevet dysfunksjonelle samspill, og det kunne virke som at tilknytning ble 

forstått som noe endimensjonalt og stabilt, fremfor variert og påvirkbar av kontekst: 

Mor er fraværende i samspill med barnet. Hun virker ikke mottakelig for guttens signaler. Hun 

er ikke sensitiv og klarer ikke å gi han det fininnstilte samspillet som han trenger for å utvikle seg 

aldersadekvat. Det er ikke noe naturgitt over det hele. I tillegg ønsker hun flere barn (H: Vurdering 

etter observasjon av mor og gutt, 3 år).  

Det kan se om som at mor vurderes etter en psykologisk diskurs hvor små barn trenger 

sensitive mødre for å kunne utvikle seg normalt. Det virker som at barnet posisjoneres som en 

mottaker av omsorg, som er avhengig av å få tilfredsstilt noen gitte behov i en naturlig 

relasjon med mor. I møte med en slik forventning, klarer ikke mor å innfri. Gjennom å 

bemerke at mor «i tillegg» ønsker flere barn, føres det en viss moraliserende tone. Det kan 

synes som at den sakkyndige implisitt formidler at dette er en mor som først må ivareta det 

barnet hun har, før hun bør tenke på å få flere. Hun ser ut til å posisjoneres med en manglende 

innsikt i sitt morskap, og i mangel av en sensitivitet som «burde» vært til stede.  

 I sak F, heter det likeledes at «Mor ser ut til å være mer opptatt av seg selv og sitt enn å 

delta i et utviklingsfremmende samspill med barna sine. Dette legger ikke grunnlaget for god 

tilknytning». Den sakkyndige skriver frem en diskurs hvor det å vise egeninteresse ser ut til å 

stride med betingelsene for en god tilknytningskvalitet. Gjennom å trekke veksel på begreper 

som «utviklingsfremmende» og «tilknytning», skrives det frem en risiko på barnets vegne. 

Begrepene aktiverer tungtveiende, psykologiske diskurser som formidler barnets iboende 
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sårbarhet, og den sakkyndige posisjonerer mor innenfor disse. Mødrene kan se ut til å 

vurderes etter sin evne til å møte det som i tiden forstås som «barnets beste». Gjennom å 

koble barnet inn på denne måten, legitimeres også kritikken av mor. Den diskursive 

konsekvens er at mødrene fremstår egosentrisk og lite egnet i sin omsorg for barna. 

4.3.3 Far prøves i sin grad av innsikt  

I de tre sakene hvor mødrene var mistenkt for vold, ble fedrene koblet inn først etter at den 

sakkyndige hadde vurdert mødrenes emosjonelle tilgjengelighet og psyke. Spørsmålet var da 

om fedrene hadde tilstrekkelig innsikt i mødrenes psykiske vansker, og det sviktende 

samspillet. Fedrene ble posisjonert på siden av mor- barn relasjonen og stilt overfor et 

systemisk spørsmål: det var deres forståelse for forholdet mellom mor og barn, fremfor deres 

egen relasjon til barna, som ble det springende vurderingstema. Resonnementet til den 

sakkyndige i den ene av de tre sakene, kan være illustrerende for å belyse dette mønsteret: 

Far har i liten grad vært tilstede for gutten tidligere, og har heller ikke sett eller forstått de 

utfordringene som har vært mellom mor og gutten. Han virker litt passiv og veik, og lite i stand til å ta 

innover seg mors problematiske væren. Han avventer. (F: Gutt 2 år, jente 5 år, gutt 10 år) 

Den sakkyndige trekker frem fars fravær i omsorgen, men synes å være mer opptatt av å 

vurdere hans forståelse for mors ustabile psyke og hvordan dette påvirker barnet: 

Far fremstår med svak evne til å reflektere rundt forhold og bekymringer knyttet til barna. Det 

virker som om han unnviker det som er vanskelig, og at hans ønske om at alt skal fungere greit, at x 

skal ha vokst med oppgaven som mor, blir en sannhet for ham, uten at han har snakket med henne 

eller sjekket noe videre ut. Han forstår ikke noe av mor og det utfordrende (F). 

Far skrives frem som en passiv observatør av den bristende relasjonen mellom mor og barn. 

Han må tåle kritikk for å ikke ta innover seg mors svikt, og den manglende innsikten blir 

koblet opp mot personlig egenskaper ved ham. Han forstås som unnvikende og nærmest litt 

handlingslammet. Det kan virke som at den sakkyndige implisitt stiller et krav til far om at 

han må forstå mors vanskelige vesen. Deler han ikke dette synet, lever han i en illusjon hvor 

han konstruerer sin egen «sannhet». En mulig diskurs kan være at gode fedre forstår og har 

innsikt i sin partners begrensninger. I sak J, legges det til grunn at «Det er vanskelig for far å 

balansere dette, han ser sin kones feil, men vil nok ikke ta det innover seg for barnas skyld og fordi 

han ønsker å bevare ekteskapet». Det virker som at far manglende innsikt forstås i retning av 

hans ønske om å være lojal og bevare familiebåndene. Hans manglende innsikt blir dermed 

mer forståelig enn klanderverdig.         
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 Etter å ha vurdert fedrenes grad av innsikt, la den sakkyndige til grunn at foreldrene 

samlet sett, manglet tilstrekkelig omsorgskompetanse. I denne kjeden av utredning ble aldri 

fedrenes selvstendige omsorgsevne kartlagt. Barna som subjekt var fraværende i 

fremstillingen av far, og fedrene fikk aldri muligheten til å bli prøvet i sin omsorg.  

4.4 Når forsømmelse var veien inn i saken 

I syv rapporter var det mistanke om forsømmelse (svikt) i den generelle omsorgen av barna, 

som lå til grunn for opprettelsen av en sak. I fire av disse var mistanken koblet opp mot mors 

kognitive evnenivå, mens bekymringen i de resterende tre, var knyttet til foreldrenes felles 

omsorgsevne.  

4.4.1 Fra mors kognitive evnenivå til mors grad av innsikt  

I fire av sakene (B, I, L, O) var det bekymring knyttet til mors kognitive evner. Det var 

imidlertid lite reell utprøving av mors fungering i form av psykologisk testing, og mer en 

konstatering av hennes gjennomgående svikt: Bekymringen knytter seg til mor. Hun fremstår 

«enkel» og lite i stand til å ta vare på seg selv og barna. Mor har også tidligere vært deprimert og 

melankolsk. Hennes enkelhet gir grunnlag for bekymring. (L: Jente 2 år, jente 5 år og jente 9 år). 

Gjennom å trekke veksel på barnet, tydeliggjøres koblingen mellom mors mulige 

begrensninger og hennes omsorgspraksiser. Dersom mor er så «enkel» at det påvirker hennes 

evne til å ivareta barna, blir det også legitimt å være bekymret. En tentativ diskurs er at 

kvinner som sliter kognitivt også kan være mindre egnet som mødre. Det kan virke som at 

den sakkyndige forstår mors tidligere depresjon, som ytterligere et moment som er med på å 

så tvil om hennes omsorgsevner.         

 På tvers av sakene ble mors kognitive begrensninger påvist gjennom å vise til tidligere 

journalnotat og epikriser som på ulike måter dokumenterte hennes svikt. Der det heftet 

diagnoser ved mor, trakk den sakkyndige frem disse: «Mor har vært utredet og fikk tidligere 

diagnosen F70 Lettere psykisk utviklingshemming» (I). I en annen sak heter det likeledes at «Mor 

er mindre oppvakt. Hun har også dysleksi og ADHD» (B). Diagnosene bidro til å etablere en 

avviksorientert diskurs, hvor mødrenes tilkortkommenheter ble løftet frem. Mødrene ble 

posisjonert som «enkle» og forstått som en mulig trussel mot barnas utvikling. Deretter flyttet 

den sakkyndige blikket over på mødrenes grad av selvinnsikt: «Den sakkyndige undrer seg om 
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mor forstår det som er vanskelig. Om hun skjønner sin egen rolle i forhold til det bekymringsfulle.» 

(B: Vurdering etter samtale med mor. Gutt 1 år, jente 5 år, jente 6 år) 

4.4.2 Mor prøves i sin innsikt 

Det neste steget i utredningen var å prøve mødrenes innsikt i sine vansker. Dette mønsteret 

fremgikk i alle fire saker. I sak O, beskriver den sakkyndige en mor som: 

(…) aldri skyndtet seg eller effektivt fikk ting gjort. Hun var ofte svært passiv og satt eller lå i 

sofaen. Til dels kaos i leiligheten, med skittentøy liggende overalt. Hun ryddet heller ikke når noen 

kom. Hun skjønte ikke noe. Alt var i orden. (Fra hjemmeobservasjon av mor. Gutt 2 år, jente 3 år).  

Den sakkyndiges fremstilling av mor er lett refsende. Det kan synes som at det ligger et 

implisitt krav om at oppegående mødre holder det ryddig, får ting gjort og tar ansvar for å gi 

et representabelt inntrykk. Det at mor lar skittentøyet ligge fremme i all sin synlighet, blir en 

dokumentasjon på hennes mangelfulle innsikt. Hun skrives inn i en posisjon hvor hun ikke 

engang forstår at hun bør forsøke å gi et dannet inntrykk av seg selv. I en annen sak er det 

mors manglende selverkjennelse, som blir utslagsgivende for den sakkyndiges vurdering: 

Det at mor ikke kan vedkjenne seg at hun har tatt uheldige valg for jenta innebærer at hun har 

vansker med å ta andre sitt perspektiv og at det viktigste for henne er å opprettholde eget selvbilde 

som ufeilbarlig omsorgsperson. Erkjenner i svært liten grad at noe hefter ved henne. (B: Sakkyndig 

har konfrontert mor om bekymringsmelding fra skolen om at jenta på 6 år flere ganger har kommet 

uten matpakke og vært ustelt. Gutt 1 år, jente 5 år, jente 6 år). 

Utdraget kan se ut til å hvile på en antakelse om foreldre (her mor), skal være i stand til å 

mentalisere, det vil si, sette seg inn i og forstå barnets behov. Videre kan det synes som at den 

sakkyndige tilskriver mor to diskursive handlingsalternativ; hun kan enten erkjenne sin svikt 

og sine mangler og dermed bli posisjonert med et utviklingspotensiale, eller hun kan forsøke å 

holde fast på sin «uskyld» og slik sett, bekrefte sin egen «enkelhet». Opponerer hun mot den 

sakkyndiges forståelse av henne, kan det se ut til å få en tilbakevirkende kraft. Hun 

posisjoneres da som en mor hvor det er lite håp om bedring i morskapet: «Mor så ikke ut til å 

forstå noe. Hun fremsto idylliserende og benektende. Hun forsto ikke hvorfor barnevernet var koblet 

inn, og hevdet at hun og far klarte seg bra. Hun var, som helsesøster påpekte, ikke helt på stasjon» (B) 

4.4.3 Mor prøves i sitt samspill med barna  

Etter å ha posisjonert mødrene som kognitiv svak, og vurdert deres grad av selvinnsikt, gikk 

den sakkyndige videre å kartla relasjonen til barna. Det springende vurderingstema så ut til å 
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være hvorvidt mødrenes kognitive evnenivå påvirket deres grad av sensitivitet i samspill. 

Gjennom å trekke veksel på samspillet, så det ut som at den sakkyndige kunne etablere en 

kausal link mellom mors vansker og en for dårlig omsorgssituasjon for barna: 

Mor har en mekanisk tilnærming i sine samspill. Det er lite blikkontakt, og hun blir vurdert å 

ikke være tilstrekkelig følelsesmessig påkoblet og tilgjengelig for ham. Barnet blir en del urolig og 

dette tolkes primært som uttrykk for han er sulten og da tilbys han brystet. Mor vurderes å være lite 

selvpresenterende som voksenperson og preget av sine egne vansker. (I: gutt 2 år, jente 4 år). 

Mor skrives frem som lite sensitiv. «Mekanisk» gir inntrykk av en mor som er distansert, som 

mangler innlevelse og følelsesmessig engasjement. Det ser ut som at den sakkyndige vurderer 

at mor misforstår barnets signaler, og ikke møter dets emosjonelle behov. Barnet blir på sett 

og vis «overlatt til seg selv». En mulig tolkningsramme kan være at gode mødre klarer å 

differensiere mellom barnets signaler på sult og barnets behov for psykologisk omsorg. 

Resultatet er et sviktende samspill, som tilbakeføres til indre egenskaper ved mor. Den 

sakkyndige posisjonerer henne som «(...) lite selvpresenterende som voksenperson» (I), noe som 

kan indikere at hun forstås som umoden. Det kan synes som at vurderingen hviler på en 

underliggende diskurs om at mødre som ikke klarer å forbigå egne behov og vansker, er å 

anse som «mindre voksne», og således også mindre moderlig.    

 På tvers av sakene ble det beskrevet dysfunksjonelle samspill hvor mødrene enten var 

for invaderende eller for passive: «Mor har vansker med å skille helt sine egne følelser fra 

datterens, en slags symbiotisk relasjon.» (L). Gjennom bruk av psykoanalytiske begrep som 

«symbiotisk» fremstår mor som overdrevent påkoblet barnet, og samspillet oppleves 

«kvelende». Dermed posisjoneres også barnet som «i stadig risiko». I en annen sak heter det 

at: «Mor strever med å være tydelig til stede for gutten, hun blir passiv og utydelig, og barnet blir 

gående som roboter fra en aktivitet til en annen. Samspillet fremstår som understimulerende» (I). 

Vurderingene av mødrene så ut til å hvile på et underliggende morskrav: En god mor viser 

verken for mye eller for lite innlevelse i samspill, men er sensitiv og toner seg inn.   

 Etter å ha påvist et sviktende samspill, ble det skrevet frem en mulighet for mødrene til 

å «kvalifisere» seg, dersom de var mottakelig for veiledning. I samtlige saker ble det 

imidlertid vist til tiltak som hadde kommet til kort, og på ulike måter konstatert at det var lite 

utviklingspotensiale. I sak B, har sakkyndig tatt i bruk elementer fra foreldreprogrammet, 

Circle of Security, og hatt undervisning med mor tre ganger. Etter å ha observert mor i 

samspill med yngste gutt, heter det at: «Mor snakker mer, og med snill og varm stemme. Noen 

ganger førte dette til gjensidig kontakt, men det ble likevel ikke en naturlig, grunnleggende del av 

samspillet dem imellom» (B). I en annen sak (O), skriver den sakkyndige at «Det mor ikke 



47 

 

intuitivt gjør godt nok, sliter hun også med å tilegne seg gjennom å bli forklart og vist. Hun vil det 

beste men det blir for svakt» (etter hjemmebesøk). Gjennom bruk av ord som «naturlig» og 

«intuitivt» kunne det virke som at den sakkyndige formidlet at mødrene manglet noen 

egenskaper som burde tilfalt dem i kraft av å være mor. De ble diskursivt posisjonert som 

varig uegnet, da morskapet så ut til å bli fremstilt som noe iboende.  

4.4.4 Far prøves i sin innsikt  

Etter å ha kartlagt mødrenes omsorgsevne og posisjonert dem som «enkle», rettet den 

sakkyndige blikket mot fedrene. I sak B heter det: «Det ble videre vurdert at far måtte komme mer 

på banen i omsorgen for jenta, siden mor ikke strakk til for at barnet skulle ha en tilstrekkelig bra 

omsorgssituasjon». Vurderingen ser ut til å hvile på en antakelse om at mor har stått for 

primæransvaret, og at far har spilt en mer perifer rolle i omsorgen for barna. Det kan synes 

som at det først er i møte med mors svikt, at far etterlyses og får en selvstendig utredning av 

sin omsorgsevne. På den måten posisjoneres han mer som en mulig «reserveløsning», enn 

likeverdig mor. Utredningen tok sikte på å prøve fedrenes grad av innsikt i mors vansker. 

Målestokken var deres forståelse av hvordan mors begrensninger virket inn på hennes relasjon 

til barna: «Det som i stor grad er bekymringsfullt er fars manglende evne til å erkjenne mors strev. I 

særdeleshet viser sakkyndig til at far ikke ser noen begrensinger hos mor i hennes omsorgstilbud.» 

(O). Det at far ikke deler den sakkyndiges oppfatning av mor som kognitiv svak, blir skrevet 

frem som manglende innsikt, og forstått som en svikt i hans farskap. Dersom far ikke tar 

innover seg mors vansker, vil han heller ikke kunne være en garantist for deres omsorg. En 

underliggende diskurs kan være at gode fedre ser sin partners svikt, og vet således når det er 

på tide å investere fullt og helt i sitt farskap.       

 I to av sakene opponerte fedrene mot den sakkyndiges forståelse: «Far føler at han og 

mor utfyller hverandre på en veldig god måte, og har gjort det hele veien. Det blir derfor helt feil for 

ham å skulle ha hovedansvaret» (L). Far viser her til en jevnbyrdighet mellom ham og mor. Den 

sakkyndige tolker fars «motstand» som et utslag for en «(...) naiv holdning hvor far ser det han 

vil se». Det virker som at det eneste rette for far, er å akseptere mors begrensninger. 

Argumenterer han mot, diskvalifiseres han også som omsorgsutøver. I sluttvurderingen i sak 

B, heter det at «Ut fra mors fungering og det ansvar som da ville hvile på far, vurderes det at heller 

ikke far kan gi barna en tilstrekkelig omsorgssituasjon. Barna vil stå i fare for ikke å få dekket sine 

emosjonelle behov». Formuleringen kan tyde på at den sakkyndige vurderer far ut fra en 

standard hvor det verken kan forventes eller kreves at han vil håndtere omsorgsansvaret for 



48 

 

barna «alene». Og da særlig, ansvaret for den emosjonelle omsorgen. Innenfor en slik 

tolkningsramme, får han heller ingen mulighet til å vise at han kan kompensere for mors 

eventuelle mangler. Han blir diskursivt «stengt ute», og aldri prøvet i en posisjon som 

fullverdig omsorgsperson. På den måten kan det virke som at farskapet implisitt forstås som 

mindre betydningsfullt enn morskapet. Dette kan igjen se ut til å reflektere et syn på 

foreldreskapet som dualistisk. Mor bidrar med noen unikt, som far, i kraft av sitt kjønn, ikke 

har mulighet til å veie opp for.        

  I alle fire saker ble fedrene avskrevet som omsorgsutøvere. De fikk ingen selvstendig 

utredning av sin relasjon til barna, men ble vurdert etter deres innsikt i mors vansker. I to av 

sakene konkluderte den sakkyndige med at foreldrenes omsorgsevne var under en 

minsteterskel for det akseptable, og anbefalte å vurdere omsorgsovertakelse (B, I). I de 

resterende to, ble det anbefalt hjelpetiltak (L, O). 

4.5 Når forsømmelsen var knyttet til både mor og far 

4.5.1 Hver for seg og samlet  

I tre rapporter (D, E, N), var bekymringen rettet mot foreldrenes felles omsorg. Det var 

bekymring knyttet til vanskjøtsel i form av mangelfull oppfølging, hygiene og tilstrekkelig 

emosjonell omsorg. I to av sakene var foreldrene separert. I sak N (foreldrene sammen), 

skrives det frem et mandat som fokuserer på både mor og fars omsorg: «Den sakkyndige bes 

utrede foreldrenes omsorgsevne hver for seg og samlet. Dette skal vurderes i forhold til jentenes behov 

for omsorg, oppfølging og utviklingsstøtte» (Bekymring for underernæring, jente 2 år). «Hver for 

seg» formidler en forståelse av foreldreskapet som jevnbyrdig. Samtidig skal deres samlede 

foreldreskap utredes. Det kan synes som at det her trekkes veksel på en forståelse av 

foreldreskapet som komplementært. Dersom de ikke hver for seg skulle strekke til, er det rom 

for at de kan veie opp for hverandre. Dette skal videre ses i forhold til barnas behov for 

tilfredsstillende omsorg og «utviklingsstøtte». Sistnevnte er et begrep i tiden, og reflekterer en 

økt følsomhet for barns behov. Tolkningsrammen ser ut til å være at foreldre skal vurderes ut 

fra sin evne til å aktivt stimulere og legge til rette for omsorg som støtter barnas utvikling. I 

sak D, hvor foreldrene var separert, het det at «Den sakkyndige skal kartlegge både mor og fars 

selvstendige omsorgsevner». Her kan det se ut som at mandatet formidler et moderne syn på 

foreldreskapet som bestående av to likeverdige omsorgsutøvere.  
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4.5.2 Fra det forsømte barnet til foreldre med psykiske plager  

I samtlige saker startet den sakkyndige sin utredning gjennom å posisjonere «det mulig 

forsømte barnet». I rapport N, har helsestasjonen rapportert om manglende vektøkning hos 

jente (2 år), og at mor virker distansert og lite mottakelig for å ta imot hjelp:  

Jente f. 2013 hadde problemer med næringsinntak og svært lav vektøkning etter fødselen. 

Barnevernet konkluderte med bekymring for oppfølgingen av barna. Det gikk på samspill og forståelse 

av barnas behov for emosjonell omsorg og utviklingsstøtte. Den sakkyndige forstår barna som i risiko 

for mangelfull omsorg. (Barn: jente 2 år, jente 3 år). 

I sak E, hvor det har kommet inn bekymring fra barnehagen om at barnet lukter urin og at mor 

er vanskelig å samarbeide med, heter det likeledes at: «Barnet er i fare for å bli feil- og 

understimulert, samt utvikle tilknytningsvansker. I tillegg er det bekymring for stell og hygiene». Den 

sakkyndige fremstiller barnet som i stadig risiko, og legger til grunn alvoret i saken. Samspill, 

emosjonell- og praktisk omsorg, blir skrevet frem som sentrale kriterier som foreldrene skal 

måles etter. Etter å ha posisjonert «det forsømte barnet», flyttet den sakkyndige blikket over 

på foreldrenes psykiske helse. Foreldrene ble diskursivt prøvet i posisjonen «foreldre med 

psykiske plager: «Saken handler om to foreldre som begge har psykiske plager og utfordringer, og 

som har bodd sammen siden mor var 14 år. Mor er fortsatt svært ung» (E). Gjennom å vise til 

foreldrenes psykiske utfordringer og mors unge alder, formidles det en viss paternalistisk 

holdning. Det gis et inntrykk av at dette er foreldre som avviker fra «normalen», som er unge, 

uerfarne og lite forberedt på foreldrerollen. Gjennom å tydeliggjøre disse sakskjennetegnene, 

kan det se ut til å skrives frem en avvikende diskurs. Det etableres et rom for å se nærmere på 

foreldrenes personlige egenskaper, og ikke bare deres konkrete omsorgspraksiser. Der både 

mor og far posisjoneres med psykiske plager, er det imidlertid mors fungering som 

vektlegges. Tendensen kan illustreres med et utdrag fra sak N: 

Den sakkyndige deler barnevernets oppfatning om et bekymringsfullt samspill. Spesielt gjelder 

dette mor. De har også undret seg på mors fungering. De er usikker på om det er psykiske 

helseutfordringer eller evnemessige vansker. Om mor er helt der hun «bør» være. Journalnotat viser 

at mor har hatt en nedsatt funksjon på grunn av depresjon og at hun tidligere ble mobbet (N) 

Bekymringen kobles opp mot indre, personlige egenskaper ved mor, noe som legitimerer et 

skifte i fokus. Den sakkyndige beveger seg i samtlige tre saker, fra et fokus på både mor og 

fars psykiske helse, og over på mor. 
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4.5.3 Mors psyke og samspill med barna  

Etter å ha posisjonert mor og far som «foreldre med psykiske plager», flytter den sakkyndige 

blikket over på mor. I samtlige saker trekkes det frem at barnevernet har forsøkt ulike tiltak 

for å bedre mors omsorgspraksiser, uten å lykkes. Det er mors omsorgspraksiser som har vært 

gjenstand for intervensjoner. I sak E, beskrives det første et lite sensitivt samspill, før det 

legges til grunn at: «Mor fikk tilbud om råd og veiledning. Hun hevdet hun ikke trengte dette. Hun 

ønsket ikke jobbe for gode samspillssekvenser med sønnen sin». Reaksjonen til den sakkyndige kan 

tyde på at mor bryter med noen implisitte forventninger til morskapet. Det som blir skrevet 

frem som et tilbud, kan i realiteten se ut til å være et krav og forventning til mor om å ta imot 

all den hjelp hun kan få. Følger hun ikke opp sin plikt, ønsker hun heller ikke å utvikle sitt 

morskap og gjøre det beste for gutten sin. Det kan virke som at hun begår en form for «dobbel 

synd»: først i form av å ikke møte guttens behov for emosjonell omsorg, deretter fordi hun 

ikke en gang er villig til å forsøke å reparere relasjonen. I sak D, vurderer den sakkyndige 

likeledes mors avslag, som svært kritikkverdig og muligens som et uttrykk for en manglende 

morskjærlighet: 

Hvordan mor vurderer egen omsorgsevne, kommer også til uttrykk ved at hun kompromissløst 

avviser alle forslag om hjelp. Hun er ikke interessert i å inngå i noen personlige endringsprosesser. 

Verken for seg selv eller sønnen. Hun vil ikke hans beste. (D: avslag om veiledning m/gutt 2 år). 

Mødre som ikke viste anger eller vedkjente seg manglene i omsorgen for barna, ble 

posisjonert som vanskelig og personlig skjøre: «Mor tar ikke ansvar for datterens feilernæring. 

Hun skylder på alle andre. Hun har en personlig sårbarhet og en begrenset evne til desentrering og 

empati når egne interesser trues» (N). Det kan synes som at den manglende vektøkningen 

skrives frem som mors ansvar. Dette kan reflektere en underliggende, normativ diskurs som 

tilsier at det påhviler mødre å sørge for at barnet får tilstrekkelig næring og vokser til. Dersom 

barnet er underernært, må det således hefte noe ved mor. I samme sak (N), lanseres det senere 

en hypotese om «a failure to thrive» som forklaring på undervekten: «Tidligere studier viste at 

det ofte var høy forekomst av psykiske og personlighetsmessige problemer hos foreldrene, spesielt 

moren. Dette kan samsvare med den aktuelle sak». Det gir seg til kjenne en biologisk orientert 

diskurs, hvor det er mors psyke som blir forstått som den mulige årsaken til barnets vansker. I 

sak E, fremheves både mors manglende sensitivitet og hennes manglende evner til å påta seg 

ansvar «Mor er svak i sin kontakt med jenta. Hun har også lav frustrasjonstoleranse og vil ikke 

vedkjenne sine vansker og de bekymringer som har kommet fra barnehagen» (Gutt 1 år) 
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4.5.4 Mors inkludering av far i omsorgen  

I de to sakene hvor det var kommet til brudd mellom foreldrene, ble mødrene, tillegg til å bli 

prøvet i sin psyke og samspill med barna, vurdert ut fra sin evne til å inkludere fedrene: 

Det er ingen endringer i mors personlige stil, der hun bortforklarer alle bekymringer om egne 

barn, og skylder på andre eller på misforståelser. Voldsomt kontrollbehov på alle historiene, 

barnehagens bekymringer, NAV, graviditeten, samarbeidet med far. Hun tilskriver den ustabile 

kontakten mellom far og barn utelukkende til negative sider ved far. Alt er hans feil.( D) 

Resonnementet til den sakkyndige kan se ut til å hvile på en antakelse om at gode mødre tar 

fullt ansvar for sine barn, og er ydmyk overfor hva andre måtte mene om deres morskap. Det 

virker som at mor får et ustrakt ansvar for å påse at far og barn opprettholder kontakten. Dette 

innebærer å skape et rom for at de kan bli bedre kjent, og danne en relasjon. I møte med en 

slik forventning, kan det se ut som at den aktuelle mor kommer til kort. Hun tar ikke ansvar 

for fars manglende innpass, men forsøker å skyve det over på ham. Mor blir med det skrevet 

frem som en trussel mot fars deltakelse i omsorgen, og den sakkyndige frykter at mor «(...) ikke 

vil kunne sørge for at jenta får en forutsigbar og nær kontakt med far. X har behov for voksne som kan 

gi henne et naturlig og avklart forhold til egen familie. En oppvakt mor» (D). En mulig diskurs kan 

være at fedres relasjon til sine barn fremstår mindre naturgitt enn mor-barn relasjonen, og 

dermed forstår de som i behov av mer støtte for å ta aktiv del i sitt farskap. De posisjoneres 

dermed «under» mødre, og blir prisgitt en partner som inkluderer dem. På den måten vil en 

ustabil kontakt mellom far- barn alltid peke tilbake på mor.  

4.5.5 Mor og far sammen: Far har et utviklingspotensiale men lar 

seg styre av mor 

I saken hvor mor og far levde sammen (N), ble det konstatert at far hadde et 

utviklingspotensiale, men at han lot seg dominere av mor. Dermed ble heller ikke han 

posisjonert som «egnet» i sin omsorg: «Far anses med noen grad av intuitive foreldreferdigheter, 

men synes ikke å makte å omsette dette i praksis i den foreldrekulturen som er i hjemmet. Mor har høy 

definisjonsmakt overfor far. Hun styrer fælt.» (jente 2, jente 3 år).  Far posisjoneres med et mulig 

utviklingspotensiale, da det er noe naturgitt og «intuitivt» over hans omsorg. Men i møte med 

«foreldrekulturen» i hjemmet, som mor er en del av, kan det virke som at han ikke får levd ut 

sitt potensiale. Den sakkyndige kan se ut til å forklare fars svikt ut fra en dominerende partner 

som han ikke håndterer: «Far er forsiktig, velmenende, men passiv og lite i stand til å hevde egne 
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meninger overfor mor. Han er ikke så robust» (N). En mulig tolkningsramme kan være at fedre 

skal være i stand til å sette grenser og ha en viss autoritet i forhold til mødre. 

4.5.6 Far forsøkte å gå fullt og helt inn i farsrollen  

I sakene hvor det var kommet til brudd mellom far og mor (D, E), tok den sakkyndige sikte på 

å forklare fedrenes svikt. Fedrene ble lite prøvet som omsorgsutøver, og svikten så ut til å bli 

tolket i lys av deres ambisjoner om å gå fullt og helt inn i farsrollen. Dette kunne reflektere en 

kulturell diskurs om at fedre selv velger sitt nivå av engasjement i omsorgen, og at farskap er 

et form for valg. Dersom det ikke er gitt at fedre involverer seg, må de heller ikke bære ansvar 

ved svikt. Det blir ingen diskursive krav å bryte. I sak D, blir fars promillekjøring med 

datteren først beskrevet som et «Alvorlig feilgrep hvor far gjorde et uheldig valg», for deretter å 

bli attribuert til ytre forhold som hadde svekket hans dømmekraft: 

Da x flyttet til far opplevde han et økende stressnivå, tiltakende uro og psykisk og fysisk 

trettbarhet. Han hadde høye forventninger til seg selv for å få x til å trives, det var mange 

avtalepunkter, det var juletider, samt at han opplevde et press fra mor. Han skulle være superpappa 

fra første dag. I den situasjonen med brå flytting fra mor, krevde datteren nok også full 

oppmerksomhet fra sin far. (Referat fra samtale med far om da datter bodde hos ham i to uker) 

Den kan synes som at far blir beskrevet som en som har gått fullt inn i farsrollen, men som 

har fått det for tøft. Hans forsøk på å investere 100 %, forstås som en ambisjon om å være 

«superpappa». Svikten, i form av promillekjøringen, forklares gjennom å tydeliggjøre trekk 

ved omgivelsene som har påvirket han. Den sakkyndige posisjonerer mor som en 

medvirkende årsak, og trekker også veksel på barnet. Det kan virke som at jentas behov for 

oppmerksomhet blir en del av forklaringen på fars egne feilgrep. Gjennom å fremheve 

situasjonelle krav, miste far litt av ansvaret. Svikten er ikke et utslag for mangler hos ham 

som person, men heller en reaksjon på en overveldende situasjon: 

Min vurdering er at far hadde høye forventninger til seg selv i forhold til den nye rollen han 

skulle innta som 24/7- pappa for jenta, og han ikke var forberedt på egen uro og psykiske reaksjoner. 

Det var vanskelig for ham å omstille seg til denne situasjonen og han hadde lite erfaring med å føle 

det store ansvaret for datteren. (D) 

Det kan virke som om den sakkyndige skriver far inn i en diskurs hvor det ikke er gitt at han 

har hatt, eller kjent på, ansvar for jenta tidligere. Han ser ut til å tolkes innenfor en ramme 

hvor hans omsorg kommer sekundært til mors. Fars streben etter å være «superpappa» høster 

dermed en form for anerkjennelse, da han frivillig har valgt å påta seg et så stort engasjement. 

Det kan se ut som at fars egne krav, er høyere enn de den sakkyndige vurderer han etter. 
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Farskapet posisjoneres som en form for valgfri forpliktelse, hvor det å være superpappa kan 

se ut til å forstås som å gå fullt og helt inn i sin rolle som «24/ 7 – pappa». En underliggende 

diskurs kan være at alenefedre som mestrer en 24 timers omsorg, regnes å være superfedre. 

4.5.7 Mor lite egnet  

Etter å ha forklart fedrenes svikt, rettet den sakkyndige igjen blikket mot mødrene. I samtlige 

tre saker ble mødrene posisjonert som lite egnet: «Hennes personlighetsmessige fungering ville 

utgjøre en stor risiko for barnas personlighet- og identitetsutvikling. Hun har en svikt i egen 

realitetsoppfatning og evne til å sette andres behov foran egne.» (D). Barna kobles inn for å 

understreke hvordan mors ustabile psyke representerer en fare. De posisjoneres som i stadig 

risiko for skjevutvikling, og årsaken tilskrives egenskaper ved mor. Den sakkyndige ser ut til 

å vurdere mor ut fra en diskurs hvor gode mødre tilsidesetter egne behov. Møter hun ikke 

disse forventningene, vurderes hun å ha noen personlige «mangler». I sak N, kan det se ut 

som at mor også vurderes etter sin evne til å mentalisere, det vil si, innta barnets perspektiv: 

Det er særlig betenkelig at mor ikke har inntatt mer nyanserte synspunkter. Slik jeg ser det har 

mor problemer med å ta et annet perspektiv enn sitt eget. Hennes ankerfeste i livet er seg selv og ikke 

barna. Hun tenker ikke så mye på dem og hvordan de opplever dette. En slik mor gir grunn til alvorlig 

bekymring. Hun klarer ikke gå inn i deres verden (Jente 2 år, jente 3 år).  

Det kan synes som at det ligger til grunn en stilltiende forventning om at mødre kontinuerlig 

skal «holde barna i sitt sinn», også når de ikke fysisk er tilstede. Etter en slik tolkningsramme, 

«synder» den aktuelle mor. Det kan virke som at den sakkyndige indirekte formidler en form 

for skam. Mor «burde» klare å innta et barneperspektiv, og legge egne interesser til side. 

Mødrene blir i samtlige saker posisjonert som lite egnet, da de vurderes å ha egenskaper som 

ikke er forenlige med omsorgen for små barn.  

4.5.8 Mor og far separert: Far har utviklingspotensiale, men trenger 

tid 

Etter å ha konkludert med at mødrene ikke strakk til, rettet den sakkyndige igjen blikket mot 

fedrene. I sakene hvor mor og far var separert ble fedrenes utviklingspotensiale løftet frem: 

Far har ingen historie der han har slitt med psykisk sykdom over tid. Etter det siste 

samlivsbruddet, slet han en periode med alkohol og brukte det delvis som sovemedisin. Han fulgte opp 

Akan- samtaler over et år og sier han da ble bevisstgjort sitt forhold til alkohol. Slik sakkyndig også 

vurderer, er det sannsynlig at problemene varte en periode på et knapt halvt år. (D: Gutt 2, jente 5 år) 
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Gjennom å attribuere alkoholproblemene til ytre omstendigheter, her som en naturlig følge av 

bruddet med mor, blir fars handlinger mindre klanderverdig. Det skrives frem en viss sympati 

for hans vansker. Den sakkyndige ser ut til å tolke alkoholproblematikken som noe 

forbigående, fremfor en psykisk avhengighetstilstand. Dermed posisjoneres han heller ikke 

innenfor en rolle som «psykisk syk», noe som åpner opp utvikling. I sak E, heter det likeledes 

at: «Far er i oppfølgingstjenesten «Frisk». Der skal helsen kartlegges, han får karriereveiledning og 

motiverende samtaler. Dette vil trolig være tilfriskende.» Den sakkyndige posisjonerer far som en 

mann med muligheter for personlig vekst. Barnet trekkes ikke inn, og det sies lite om fars 

omsorgsevner. På den måten kan det se ut som at far ikke anerkjennes som fullverdig 

omsorgsutøver på lik linje med mor. Der mødrenes utviklingspotensiale blir forstått i lys av 

barna (omsorgspotensiale), blir fedrene vurdert opp mot seg selv:  

Far må få tid til å bygge seg opp og bli sterkere i forhold til mor. Det er en risiko for det 

bygger seg opp et indre press når han skal følge opp alle kontaktpunktene for datteren. Far kan likevel 

ha handlingskompetanse og være proaktiv i omsorgen. Dette vil også trolig være best for ham (D)  

Den sakkyndige slutter seg til at det er best for far å ta del i omsorgen. På den måten kan det 

nesten virke som at «barnas beste»- diskursen må vike litt for fars beste. Fedrene posisjoneres 

som subjekter i forhold til seg selv og skrives inn i en posisjon hvor det er rom for flere roller 

enn «bare» farskapet. Konklusjonen i begge saker er at fedrene på sikt kan opparbeide seg 

tilstrekkelig omsorgsevne. I sak E, fremheves det at far er ung og at han trenger tid: 

Heller ikke far når opp til en forsvarlig minstestandard. Han kan likevel på sikt ha mulighet til 

å opparbeide seg den grad av kapasitet, psykisk ro og trygghet som trengs. Dette må ses på som en 

lengre prosess. Først må far selv komme i gjenge (E). 

Fedrene ser ut til å skrives inn i en diskurs hvor farskap er noe som utvikles over tid. Det er 

ikke noe man er, men noe man blir. Det fremstår fleksibelt og noe som «formes» underveis, 

fremfor iboende. I forhold til barnet, kan det virke som at posisjonen «en god far», er en som 

har «funnet seg selv» og sin plass i livet. Det kan virke som at dette antas å være en 

forutsetning for at fedrene skal kunne ivareta og dekke barnas omsorgsbehov. 
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5 Diskusjon  

Formålet med studien var å undersøke om det forelå noen eksplisitte og implisitte 

tolkningsrammer/ diskursive konstruksjoner som preger hvordan den sakkyndige forstår 

mødre og fedre og deres foreldreskap. Gjennom å legge meg så tett opp mot forløpet i sakene, 

har siktemålet vært å vise hvordan den sakkyndige forholder seg til kjønn og aktivt går inn og 

diskursivt posisjonerer barn og foreldre. Resultatene vil drøftes opp mot studiens 

problemstilling: På hvilken måte preges den sakkyndiges arbeid av eksplisitte og implisitte 

tolkningsrammer om mødre og fedre sett i forhold til (i) kulturelt forankrete og psykologisk 

begrunnede brudd på tilstrekkelig og adekvat omsorg for små barn (ii) kapasitet for utvikling 

og læring av morskap og av eget farskap og (iii) kapasitet for å kompensere med morskap for 

svikt i farskap og med farskap for svikt i morskap. Disse vil igjen diskuteres opp mot rådende 

sosiokulturelle tendenser i tiden. De kontinuerlige spenningene mellom en kjønnsmessig 

likestilt- og komplementær forståelse av to- foreldreskapet, sammenholdt med en økt 

følsomhet for barns behov, utgjør her en sentral tolkningsramme. 

5.1 Foreldreskapet som ensidig komplementært? 

Mor kan kompensere for far, men ikke motsatt 

Et gjennomgående funn ser ut til å være at mor som subjekt i forhold til barnet skrives frem 

som noe naturgitt og selvfølgelig, mens fedrenes rolle i omsorgen fremstår mer distansert og 

fraværende. Uavhengig av «veien inn» i sakene, hvorvidt det er mistanke om vold, kognitiv 

svikt hos mor eller forsømmelse fra begge foreldrene, så posisjoneres fedrene på sidelinjen og 

vurderes ikke i forhold til barnet. Dette sammenfaller med funn i nordisk (Arvidsson 2006; 

Storhaug, 2015) og internasjonal barnevernsforskning (Buckley, 2003; Scourfield, 2001a,b), 

som antyder at mødre forstås som de primære omsorgsgiverne. Mønsteret kommer særlig til 

uttrykk der hvor bekymringen i utgangspunktet er rettet mot fars vold, men hvor den 

sakkyndige flytter blikket over på mor. I stedet for å vurdere fars omsorgsevne, så går fokuset 

over på mors evne til å kompensere. Saken blir til et spørsmål om mors omsorgspraksiser, og 

hvor vidt hun har gjort nok i sin omsorg for barna. Denne overgangen legitimeres gjennom å 

trekke veksel på en diskurs om barnets beste. «Behovsbarnet» trekkes inn for å understreke 

betydningen av beskyttende og nærværende omsorg, og blikket flytter seg mot mor. Dette kan 

være et utslag for det Buckley (2003) refererer til som «the motherhood syndrome». Mødre 
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må bære ansvaret også der hvor fedre er mistenkt for det angivelige bruddet med normer for 

akseptabel barneomsorg. Dermed blir det også de som kommer i utredningens søkelys og må 

vise seg «morsdyktig» (Buckley, 2003).        

 På den andre siden, så kan det også være at mor kommer i søkelyset, fordi hun 

representerer den av foreldrene som ikke forstås som en trussel mot barnet. Det blir ikke mors 

kjønn, men det at hun fremstår som den tryggeste omsorgspersonen, som legitimerer et ekstra 

utredningsfokus på henne. Etter en slik forståelsesramme skulle imidlertid det samme skifte i 

fokus inntre i de saker hvor mor var mistenkt for det angivelige bruddet. Der hvor mor var 

mistenkt for vold, og således en trussel, skulle den sakkyndige da ha flyttet blikket over på 

fars omsorgspraksiser. Denne tendensen ga seg imidlertid ikke til kjenne, og blikket ble 

værende på mor og hennes omsorg. Subjektposisjonen «far som en trussel» ble opprettholdt, 

men volden ble ikke noe videre kartlagt. Dette likner de funn som Scourfield (2001b) og 

Brown og kollegaer (2009a, b) rapporterer. Ifølge deres studier vurderes flertallet av fedre 

innenfor barnevernet som trusler, og blir i liten grad involvert. Storhaug (2015) hevder 

likeledes at fedre blir avskrevet som mulige omsorgspersoner, og forblir irrelevant.  

 I sakene hvor far var mistenkt for vold, ble mor i tillegg prøvet i sin evne til å beskytte 

barna. Dette kom særlig til uttrykk i sak G hvor det het: «Den sakkyndige er bekymret for mors 

omsorg for barna i møte med fars aggresjon. Klarer hun å passe på barna?». Det å skulle beskytte 

fremsto som en morsoppgave, og mor ble pålagt et utstrakt ansvar for fars vold. Mødre som 

ikke levde opp til denne standarden, ble vurdert å forsømme barna og komme til kort. 

Tendensen til å bevege seg fra fars potensielle vold og over på mors evne til å beskytte, er noe 

som også har blitt adressert i internasjonale studier innenfor barnevernet (Scourfield, 2001b; 

Davies & Krane, 1996). Scourfield og Coffey (2002) forsøker å forklare fenomenet med 

tilstedeværelsen av to parallelle diskurser, herunder diskursen om barnets sårbare kropp og 

mors beskyttende kropp. Etter en slik forståelsesramme, skal mor alltid beskytte barnet.  Hun 

blir et beskyttende skjold. Innenfor forskningslitteraturen omtales fenomenet som et utslag for 

«mother- blaming» (Gillingham & Bromfield, 2008; Scourfield, 2001a; Davies & Krane, 

1996). Den underliggende diskursen kan synes å være at gode mødre beskytter sine barn mot 

all vold, også når den kommer fra far. Makter de ikke dette, strekker de heller ikke til i sin 

omsorg.          

 Mødre som ble posisjonert som «kompenserende», kunne vise til egenskaper som ble 

tolket å være beskyttende. De var emosjonelt inntonet, hadde rutiner i hverdagen, var 

selvoppofrende, i utdanning/arbeid og innstilt på å ta imot veiledning. Den diskursive 
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konsekvensen var at foreldrenes felles omsorgsevne ble vurdert «god nok». Dette kan 

illustrere et komplementært syn på foreldreskapet, hvor mor forstås å kunne veie opp for fars 

eventuelle mangler. Samtidig ser ikke dette ut til å være gjensidig komplementært, da fars 

kompenserende evner aldri blir et tema i møte med mors vold. Her transformeres saken heller 

til et spørsmål om mors emosjonelle tilgjengelighet, og blikket blir værende på mor. Fedrene 

blir først aktuell på et senere stadiet i utredningen, men vurderes da opp mot mor, fremfor 

barna. Dette kan tyde på en kjønnsessensialistisk diskurs, hvor mor og far tildeles ulike 

posisjoner og handlingsrom med bakgrunn i sitt kjønn (Arvidsson, 2003). Morskapet ser ut til 

å bli assosiert med barnet og omsorgsutøvelse, mens farskapet fremstår mindre satt og mer 

udifferensiert. En slik forståelsesmodell avviker fra et politisk vedtatt mål og rådende 

ideologi, om formell likestilling mellom foreldre (BLD, 2015).  

5.2 Dobbelt sett av foreldrestandarder?  

På tvers av rapportene var det en tendens til å prøve mødrene ut i ulike subjektposisjoner som 

var direkte koblet opp mot barnet, mens fedrene ble prøvet i posisjoner som gikk på deres 

egen personlige vekst. Mor ble vurdert etter sine omsorgspraksiser, om hun hadde innsikt i 

egne vansker, beskyttet og var tilstrekkelig nær i samspill. Far ble prøvet i sitt eget 

utviklingspotensiale, som igjen var betinget av at mor leverte. På den måten ble diskurser om 

barnets behov aktivert i møte med mor, mens det tilsvarende ikke skjedde i vurderingene av 

far. Fedrene så ikke ut til å få selvstendige utredninger av sin omsorgskompetanse for barna, 

og ble mer beskrevet som de er. Gjennom å trekke veksel på barnet, så det ut til at den 

sakkyndige kunne stille strengere og større krav til mor enn far. Mødrene ble vurdert etter 

innholdet i barnets beste – diskursen, som i større grad enn tidligere rommer en psykologisk 

forståelse av hva barn trenger (NOU 2012:5). Kravene til mor så ut til å bli legitimert ut fra 

«barnets beste» - normen, og fremsto dermed moralsk uangripelig (Andenæs, 2004). 

 Forskjellene kan kanskje illustrere det Haavind (2006) refererer til som et «dobbelt sett 

av foreldrestandarder». Mødrenes omsorg vurderes etter diskurser om barnets behov, mens 

fedrene vurderes som de er (Haavind, 2006). På den måten blir det naturlig å stille en rekke 

krav til morskapet, mens tilsvarende ikke gjelder for far. Han møter en standard som starter på 

null, hvor ethvert bidrag i omsorgen blir anerkjent, men ikke forventet. Han står fritt til å ta 

ansvar, men ansvaret faller ikke på ham (Haavind, 2006). En slik forståelse av foreldreskapet 

kommer kanskje særlig til uttrykk der mistanken om svikt er rettet mot begge foreldrene. Her 
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kan det se ut som at det samme omsorgshjulet som mødrene forventes å orkestrere – sørge for 

gode rutiner, mat, stell og kontinuerlig føre tilsyn med barnet – blir brukt til å forklare hvorfor 

far ikke strekker til. Et illustrerende eksempel på tolkningsmønsteret kan være saken hvor far 

er mistenkt for promillekjøring med datteren sin. Her kan det se ut som at posisjoneringen 

som «24/ 7 – pappa» blir brukt til å fristille han fra ansvar. Gjennom å trekke veksel på en 

diskurs om at far ikke var forberedt eller tilstrekkelig klar til å påta seg et fullt engasjement i 

omsorgen, blir hans opptreden mer forståelig enn klanderverdig. Han ser ut til å høste 

anerkjennelse for å forsøkt, og for sin streben etter å være full delaktig i omsorgen. 

Motsetningsvis må mor bære ansvar for at hun, i tillegg til å ikke møte barnets emosjonelle 

behov, heller ikke har evnet å tilrettelegge for en god og stabil relasjon mellom far og barn. 

Det kan virke som at det anlegges en utvidet ansvarsdiskurs overfor mor, hvor det forventes at 

hun også tar ansvar for fars med- foreldreskap. Hun pålegges en form for siste- instans ansvar 

(Ericsson, 2002), og ser ut til å måtte mediere kontakten mellom far og barn (Brown et al., 

2009b). Farskapet fremstilles mer som et valgfritt engasjement, og gitt en slik 

tolkningsramme, kan det verken forventes at far har eller tar særlig ansvar. En slik diskurs 

medfører igjen at svikt hos far blir mindre kritikkverdig og mer forståelig.   

 Dersom det ligger til grunn en implisitt, kjønnsbundet standard for far og mors 

omsorg, så er det en risiko for en utilsiktet forskjellsbehandling og det Foucault (1972) 

omtaler som en «fornedrende maktpraksis». Til tross for en eksplisitt intensjon om 

likebehandling, så risikerer man at foreldrene vurderes ut fra ulike parameter. Det kan bidra til 

et skjevt beslutningsgrunnlag, og øke risikoen for feilslutninger. Det kan også sende et signal 

om at mødre og fedre ikke anses som likeverdige. Storhaug (2015) finner at fedre innenfor 

barnevernet opplever seg forbigått og lite relevant. Tilsvarende peker Scourfield (2001b) på at 

farskapsdiskursene er koblet opp mot det mor leverer i omsorgen, og ikke barna.  

5.2.1 Mor – barn relasjonen: En dekontekstualisert enhet? 

Mor- barn relasjonen ser ut til å tillegges stor vekt og betydning. Dette står i motsetning til 

utredningene av fedrene, hvor det aldri utføres liknende samspillsanalyser. Sett i lys av 

politiske føringer hvor tilknytningens kvalitet i større grad skal vektlegges (NOU 2012:5; 

NOU 2016:16), og samspillet vurderes som en naturlig analyseenhet, er dette litt 

overraskende. Det bryter i tillegg med moderne farskapsdiskurser som i større grad vektlegger 

det relasjonelle båndet mellom far og barn (Brandth & Kvande, 2003). Kanskje kan også 

denne tendensen forstås i lys av et dobbelt sett av foreldrestandarder? (Haavind, 2006). 
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Dersom fedre ikke vurderes opp mot hva barnet trenger, blir det heller ikke naturlig å studere 

dem i samspill. Da må fokuset heller vies mor- barn relasjonen, og en vurdering av hvorvidt 

mor møter barnets emosjonelle utviklingsbehov. Dette kan tyde på en kjønnsessensialistisk 

forståelse. Dersom mor assosieres med den relasjonelle omsorgen, blir det også mer naturlig å 

utrede henne i samspill med barnet. Innenfor en slik forståelsesmodell eksisterer ikke den 

samme assosiative linken mellom far og barnets omsorg, og mor og barn blir tolket som en 

selvstendig, isolert enhet (Andenæs, 1994).  Det unike ved mor- barn relasjonen kommer 

særlig til uttrykk i sakene hvor det er mistanke om kognitiv svikt. Her prøves mor i sin innsikt 

i egne begrensninger og hvordan disse kulminerer i et for dårlig samspill mellom henne og 

barnet. Hun prøves i sin evne til å se det problematiske ved sin egen morsomsorg. Fedrene 

derimot, blir vurdert etter sin evne til å se den kausale linken mellom mors vansker og det 

dysfunksjonelle samspillet, og posisjoneres dermed på utsiden av mor-barn relasjonen. Det 

kan virke som om den sakkyndige implisitt forstår deres relasjon som et lukket fellesskap 

hvor fedre ikke kan få innpass. Dette kan illustrere den diskursive makten, og hvordan 

meningssystemer både kan åpne opp og stenge ute (Foucault, 1972). Gjennom å posisjonere 

far på «utsiden», får han heller mulighet til å vise seg egnet i sin omsorg. Han blir ikke et 

subjekt i forhold til barnet, men behandles mer som en observatør av mor, barn og deres 

relasjon. I sak F heter det eksempelvis at «Han forstår ikke noe av mor og det utfordrende». 

På den måten kan det virke som om posisjoneringen i større grad reflekterer den mer passive 

og tilbakelente rollen som fedre ble tilskrevet på 50- tallet, enn dagens normative ideal om en 

emosjonelt delaktig far (Brandth & Kvande, 2003).      

 Måten den sakkyndige fremhever forholdet mellom mor og barn, kan kanskje vitne om 

en klassisk, psykodynamisk utviklingsforståelse. Relasjonen fremstår som en naturlig og 

dekontekstualisert enhet, hvor mangler i barnas omsorg blir til mangler hos mor (Andenæs, 

2004). Barnet fremstilles som et behovsvesen, skjermet fra sine omgivelser, og avhengig av 

en mor som kan innfri (Andenæs, 2004). Dekker ikke mor disse behovene, attribueres svikten 

til henne som person. Et slikt bilde av mor og barn, kan se ut til å gå igjen i rapportene, da 

ytre omstendigheter sjelden trekkes inn for å forstå deres samspill. Mor og barn blir tolket og 

forstått i lys av hverandre, og fremstilt som en dyadisk enhet (Winnicott, 1960). Dette gjelder 

også i saker hvor det fremgår at mor befinner seg i en krisesituasjon. Destruktive samspill blir 

skrevet frem som et resultat av mors kognitive begrensninger, skjøre personlighet og/eller 

psyke. I noen av sakene råder det også en viss moraliserende tone. Mor fremstår «mekanisk», 

i en «symbiotisk relasjon» med barnet og «mer opptatt av seg selv enn å delta i 



60 

 

utviklingsfremmende samspill». Fellesnevneren er at mor skrives inn i en diskurs hvor hun 

måles etter barnets emosjonelle behov, og det som kan se ut til å ligge i kravet om 

«utviklingsfremmende emosjonell omsorg» (NOU 2016:16 s.52). En diskursiv konsekvens, er 

at mor blir premissleverandøren for barnas omsorg, og at all svikt kan tilbakeføres til henne. 

Dette medfører igjen at far blir lite relevant, både når mor «leverer» og når hun svikter. 

Fedrene blir i liten grad anerkjent som fullverdig omsorgsutøver, og samspillet blir skrevet 

frem som en form for «morskonstruksjon». Det kan enten være beskyttende, slik som i sakene 

hvor mor kompenserer, eller direkte skadelig, som der hun blir vurdert å forsømme.  

5.3 Vurdering av læring: Mors omsorgspotensiale 

og fars utviklingspotensiale 

Sentralt for studiens problemstilling var den sakkyndiges vurdering av mødrene- og fedrenes 

utviklingspotensiale. Det ligger i barnevernets mandat, og således også den sakkyndiges, å 

eksplisitt ta stilling til foreldrenes evne til å ta imot veiledende tiltak (Lindboe, 2012). De skal 

prøves i sitt endringspotensiale. Dette må ses i lys av at barnevernet primært fungerer som et 

hjelpeorgan, og at omsorgsovertakelse skal være siste utvei (NOU 2012:5). Dette bygger igjen 

på prinsippet om å bevare biologiske tilknytningsbånd (NOU 2016:16). Som tidligere nevnt, 

var fedrenes utviklingspotensiale betinget av mødrenes prestasjon. Kompenserte mor i sakene 

hvor far var mistenkt for vold, ble han også tilskrevet et rom for læring. En mulig forklaring 

kan være at den sakkyndige, for å rettferdiggjøre at barna ble værende under foreldrenes felles 

omsorg, også ble nødt til å posisjonere far med et utviklingspotensiale. Noe annet, hadde ikke 

vært forsvarlig ut fra hensynet til barnet. Ble mor vurdert å forsømme barna, ble det imidlertid 

aldri vurdert hvorvidt far hadde et potensiale for endring. Samme mønster ga seg til kjenne i 

sakene hvor det var mistanke om kognitiv svikt. Fedrene ble ikke posisjonert i forhold til 

barna, men etter deres innsikt i mors vansker. Kriteriet for utvikling i farskapet så ut til å bli 

knyttet opp mot mor, og betinget av hennes fungering i omsorgsrollen. Slik sett, kunne det 

virke som om fedrene ikke ble tillagt noe større betydning i forhold til barnet. De ble i liten 

grad involvert, uavhengig av hvorvidt de ble posisjonert som en trussel eller en mulig ressurs 

(Brown et al., 2009).           

 I de to sakene hvor foreldrene ikke var sammen, fikk fedrene en selvstendig utredning 

av sitt utviklingspotensiale, men også her var det en tendens til å koble bort barnet. Tidligere 

svikt hos fedrene ble attribuert til ytre forhold og forstått i lys av situasjonelle krav som hadde 
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satt dem midlertidig ut av spill. På den måten kunne det virke som om fedrenes handlinger ble 

forklart og rettferdiggjort. Det heftet ikke noe varig ved dem som person, og de kunne på sikt 

opparbeide seg tilstrekkelig farsfunksjon. Fedrene ble prøvet i sitt potensiale for personlig 

vekst og ikke i sin rolle som omsorgsutøver. De ble i større grad posisjonert som menn med 

utviklingspotensiale enn fedre, og vurdert etter sine evner til å få en bedre helse, karriere og 

arbeid. Dette kan kanskje illustrere rester av et konvensjonelt syn på farsrollen, hvor 

forsørgeransvaret, danner noe av malen for «det gode farskap» (Leira, 2004).  

 Motsetningsvis ble mødrene utviklingspotensiale i samtlige saker, direkte koblet opp 

mot barnet. De så ut til å bli plassert i subjektposisjoner som aktiverte synet på barnet som et 

behovsvesen, og målt etter sin evne til å «innfri». De ble vurdert etter sin evne til å tilegne seg 

ferdigheter som kunne bedre samspillet med barna, og dermed sørge for gode nok 

utviklingsbetingelser. Den sakkyndige trakk veksel på «det utviklingsstøttende 

tilknytningsprinsipp», som skal bidra til et skjerpet fokus på psykologisk relasjonskvalitet 

(NOU 2012:5). Der hvor fedrene i større grad ble prøvet i sitt utviklingspotensiale som menn, 

ble mødrene prøvet i sitt omsorgspotensiale for barna og stilt overfor de «nye standardene» 

innenfor barnevernet. Mulighetene for læring i morskapet ble knyttet opp mot samspillet, og 

mødrenes evne og vilje til å gå inn å «reparere» det dysfunksjonelle. Den sakkyndige så ut til 

å tolke avvisning om veiledning, som en ytterligere bekreftelse på at mor var lite egnet, og en 

form for «dobbel synd». Mødrene manglet noen naturlige omsorgsegenskaper, og ville heller 

ikke forsøke å erverve seg disse. Det kunne virke som om den sakkyndige vurderte avslaget 

som et brudd på et underliggende morskrav om å alltid sette sine barn først og ubetinget påta 

seg fullt ansvar for barnets omsorgssituasjon. Mødre som ikke ønsket å ta imot råd, prioriterte 

dermed bort barna til fordel for seg selv. De etterlevde ikke barnets beste, men forsømte, og 

svikten ble attribuert til personlige egenskaper ved dem. Det kunne virke som om den 

sakkyndige tok i bruk en moraliserende diskurs, hvor mødrene ble vurdert som lite skikket ut 

fra sin psyke og vanskelige personlighetsstil. Således ble det implisitt kastet en form for 

«skam» over deres morskap. Dette ga seg til uttrykk gjennom formuleringer som: «Hun 

ønsket ikke jobbe for gode samspillsekvenser» (E), «Mor ser ut til å være mer opptatt av seg 

selv og sitt enn å delta i et utviklingsfremmende samspill (…)» (F) og «(...) det viktigste for 

henne er å opprettholde eget selvbilde som ufeilbarlig omsorgsperson» (B). Mødre som sa 

seg villig til å ta imot hjelp, fikk anerkjennelse for å forsøke, og slik sett tillagt gode 

intensjoner. Dette gjaldt særlig i de sakene hvor det var mistanke om kognitiv svikt. Her 

kunne det virke som om den sakkyndige uttrykte en viss sympati for mødrenes streben. Det 
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var ikke vond vilje som lå til grunn for svikten, men deres reduserte evner. Tolkningsrammen 

så ut til å være at de manglet en form for «intuitivt morskap». Det virket som at den 

sakkyndige bygget sine vurderinger på en erkjennelse av at det er visse egenskaper som burde 

tilfalt dem naturlig, i kraft av å være kvinne og mor, og at dette er kvaliteter som vanskelig lar 

seg tilegne gjennom læring. Dette ga seg til kjenne gjennom vurderinger som: «Det mor ikke 

intuitivt gjør godt nok i sin omsorgspraksis, sliter hun også med å tilegne seg gjennom å bli 

forklart og vist». Her kan det trekkes paralleller til Winnicott (1960), og synet på morskapet 

som noe naturgitt. Kvinner som ikke viste en naturlig/intuitiv sensitivitet overfor sine barn, 

ble fremstilt mindre moderlig, og således mindre «egnet».     

 En fellesnevner på tvers av sakene, var altså at mødrenes utviklingspotensiale ble 

forstått opp mot deres psyke eller kognitive fungering, og at ytre omstendigheter i liten grad 

ble vektlagt. Verken som forklaring på tidligere svikt eller deres manglende evne til å ta imot 

veiledning. Fedrenes læringspotensiale så i større grad ut til å bli kontekstualisert, noe som 

bidro til at deres handlinger fremsto mindre klanderverdig, og etterlot dem med mer håp i 

farskapet. Dette til tross for at de aldri ble direkte vurdert opp mot barnet, og således ikke fikk 

vist seg som omsorgsperson. Tendensen formidlet implisitt at det utslagsgivende for barnet, 

var en mor som innfridde på det følelsesmessig planet. Dette kan sammenfalle med studier 

som finner at barnevernet vurderer relasjonen mellom mor og barn som mer betydningsfull 

enn det tilsvarende båndet mellom far og barn (Storhaug 2015). En slik foreldreskapsdiskurs 

kan kanskje også forklare hvorfor fedre i mindre grad blir tilbudt veiledning (Mayer et al., 

2003). De posisjoneres ikke som selvstendige omsorgsutøvere. 

5.4 Mødre og vold et ikke- tema?  

I tre av rapportene var mødrene mistenkt for vold. Her kunne det se ut som at den sakkyndige 

førte en diskurs om «mødre som ikke- voldelige». Etter en slik tolkningsramme ble det 

vanskelig for den sakkyndige å posisjonere og prøve mor ut i en rolle som «mulig 

voldsutøver». Saken ble i stedet transformert til et spørsmål om emosjonell tilgjengelighet. 

Det virket som at mulig emosjonell omsorgssvikt var mer kompatibelt med et bilde av mor 

enn vold. Dette er i så fall et interessant funn, sett i lys av at mønsteret ikke inntrer i møte med 

fars vold. Han forblir en stadig trussel, og en representant for den mulige volden. Han 

plasseres i diskursen «menn som truende» (Scourfield, 2001b). Kanskje inntrer re- 

konseptualiseringen av mors handlinger som en følge av noen kjønnede referanserammer? 
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Vold passer ikke overens med det kvinnelige, og kulturelle forestillinger om en sensitiv og 

kjærlig mor. Dermed må den forstås som noe annet, her som et spørsmål om emosjonell 

tilgjengelighet. Et tentativt spørsmål å stille er således om vold i seg selv er et kjønnet 

fenomen? Vold assosieres med det maskuline, og dermed utgjør det en del av 

tolkningsreportoaret overfor fedre, men ikke mødre? Etter et slikt dualistisk syn, blir vold noe 

som kan knyttes opp til farskapet, men ikke morskapet.    

 Videre, kan det også stilles spørsmålstegn ved hvorvidt en forståelse av vold som et 

mulig «mannsfenomen», også kan betraktes som en form for skjult «father- blaming»? I 

samtlige saker hvor far var mistenkt for vold, ble hans posisjon som mulig voldsutøver 

opprettholdt. Mødrene ble aldri posisjonert innenfor tilsvarende diskurs. Likeså, kan det 

argumenteres for at fedrene i mindre grad klandres for sine mulige voldshandlinger. Det er 

mor som utredes og ansvarliggjøres også der inngangen til saken er mistanke om fars vold, og 

som dermed løper risikoen for å bli felt som lite egnet («mother- blaming»). Storhaug (2015) 

finner i sin studie at fedre opplever seg som truende eller irrelevant. Kanskje er det således 

mer dekkende å argumentere for en gjennomgående «fars- ignorans/irrelevans»? Dersom 

fedre ikke ses på som de primære omsorgsutøverne, må de verken ta eller bære ansvar der 

hvor mor er til stede.           

 En annen hypotese kan være at vold i seg selv ikke er kjønnet, men at 

transformasjonen fra vold til emosjonell omsorg blir nødvendig for å kunne utrede mor. Siden 

volden er usikker og vanskelig å kartlegge, må den forstås som noe annet. Emosjonell omsorg 

er noe som den sakkyndige i større grad har kompetanse til å utrede gjennom psykologiske 

metoder, herunder samspillsanalyser. En liknende transformasjon blir ikke nødvendig i møte 

med fars vold, fordi det ligger til grunn en implisitt forventning om at det er mor som står i en 

omsorgsposisjon til barnet, og dermed også hun som skal vurderes? I disse sakene kan den 

sakkyndige heller bevege seg direkte over på mor og hennes omsorg, uten å måtte gå veien 

om en transformasjon. Hypotesene kan også ses i sammenheng med hverandre, slik at det 

både kan være en forestilling om mødre som ikke-voldelige, og det faktum at vold er 

vanskelig å kartlegge, som bidrar til transformasjonen. Her må det imidlertid understrekes at 

det kun var tre rapporter som omhandlet mors vold, og således er grunnlaget for å trekke 

slutninger marginalt. Det kan likevel reises spørsmål som kan være fruktbar for videre 

forskning.    
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5.5 Hvorfor føres det en kjønnet diskurs når 

likestillingsideologien står så sterkt? 

Likestilling utgjør det normativt «riktige», og forskjellsbehandling ut fra kjønn er i strid med 

både loven og kulturelle normer. Likeså, gir det seg til kjenne noen kjønnede mønstre i måten 

foreldrene vurderes på. Et ledende spørsmål å stille er således hvorfor den sakkyndige, tross 

en eksplisitt likestillingsdiskurs, likevel ser ut til å føre en kjønnet praksis?  

 Scourfield og Coffey (2002) hevder at de kjønnede tendensene må forstås ut fra 

parallelle diskurser om «det sårbare barnet». Gillingham og Bromfield (2008) er inne på noe 

av det samme når de forstår mors utvidede ansvar som et resultat av diskurser om «risiko-

samfunnet». I møte med det samfunnet anser som det potensielt mest ukrenkelige, nemlig 

barnet, vender vi oss til den som tradisjonelt sett har representert det trygge og stabile. Vi 

vender oss mot mor. De hevder at morskapet fortsatt assosieres med en naturgitt 

omsorgsevne, ubetinget kjærlighet og en konstant tilstedeværelse for sine barn (Gillingham & 

Bromfield, 2008; Scourfield & Coffey, 2002). Dermed er det også mor som etterlyses når 

barnet står i fare, og som stilles overfor en stilletiende forventning om å gjennomgående 

beskytte mot alle trusler. «Mor» representerer en form for forutsigbarhet og trygghet, og 

pålegges derfor primæransvaret for barnet og dets omsorg (Gillingham & Bromfield, 2008). 

Fedrenes innslag i barnets liv blir mer tilfeldig og ikke like forventet. De blir dermed også 

mindre stabil og trygg. Dersom vi trekker paralleller til den sakkyndiges rolle som, først og 

fremst, barnets representant, er dette en fruktbar hypotese. I samtlige saker som den 

sakkyndige skal ta stilling til, møter han/hun «det sårbare barnet/ risikobarnet». Dersom slike 

diskurser er med på å aktivere en forestilling om mor som den stabiliserende og trygge, er det 

kanskje også forståelig hvorfor det er hun som må bære ansvaret når det sås tvil om barnas 

omsorgs. Gjennom å pålegge mor et slags «siste- instans ansvar» (Ericsson, 2002), skapes det 

en form for forutsigbarhet og muligens en illusjon av større kontroll? Mor blir en form for 

«trygghetsgarantist» i møte med et risikosamfunn hvor hver og en må stå til ansvar for seg og 

sitt (Gillingham & Bromfield, 2008).      

 Storhaug (2015) hevder at barnevernet opererer i et kontinuerlig spenningsforhold 

mellom ideologi og praksis, hvor kartet ikke nødvendigvis stemmer overens med terrenget. 

Flertallet av klientene er enslige alenemødre, og fedrene er ofte fraværende. En alternativ 

hypotese, kan således være at de kjønnede tendensene mer er et resultat av gamle vaner som 

har satt seg i møte med en praktisk virkelighet - enn et utslag av et komplementært syn på 
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foreldreskapet? Dersom den sakkyndige som regel har saker hvor fedrene er fraværende og 

mødrene tilstede, kan det ha blitt en vane å skjerpe blikket mot mor og «glemme» fedrene? 

Mødrene blir det faste innslaget i barnas omsorg, og fedrene mindre synlige. På den andre 

siden, kan det også være at familiekonstellasjonene i seg selv er med på å vekke til live noen 

tradisjonelle måter å forstå foreldreskapet på? Gjennom stadige møter med en tilstedeværende 

mor og en fraværende far, kan kanskje kjønnede diskurser, både opprettholdes og livnæres 

innenfor barnevernets virksomhet. De ifører seg strukturelle trekk, og blir en del av den 

sosiale, diskursive praksis.          

 En tentativ hypotese kan også være at dreiningen mot mor og hennes omsorg, 

reflekterer den tidligere morspresumpsjonen? Til tross for at lovgiver uttrykkelig kvittet seg 

med mors fortrinnsrett, kan det være at fenomenet lever videre innenfor de institusjonelle 

rammene av barnevernet? På den måten blir det naturlig å vurdere mor fremfor far, siden hun 

og barnet står i en naturgitt tilknytningsrelasjon til hverandre, og en neglisjering av dette kan 

gå utover barnets personlighetsutvikling (NOU 1977:35). 

5.5.1 Kan prinsippet om utviklingsstøttende tilknytning ha 

forsterket en kjønnet diskurs? 

I 2012 ble prinsippet om «utviklingsstøttende tilknytning» presentert som en utfordrer til det 

biologiske prinsipp (NOU 2012:5). I forslaget til ny barnevernslov, heter det likeledes at barn 

har krav på «utviklingsfremmende emosjonell omsorg» (NOU 2016:16 s.52). Dette innebærer 

at den juridiske diskursen om «barnets beste» i større grad enn tidligere rommer en 

psykologisk forståelse av hva barn trenger. Det er ikke tilstrekkelig å utelukkende konstatere 

en biologisk tilknytningsrelasjon, relasjonen må i seg selv være av en slik karakter at den 

møter barnets behov for kjærlighet, trygghet og omsorg (NOU 2016:16). Dette medfører 

videre at «barnets beste» – vurderinger får et større innslag av skjønn, da tilknytningens 

kvalitet, i motsetning til biologi, ikke kan stadfestes men må kartlegges gjennom et grundig 

og skjerpet fagarbeid (Kvello, 2012). Dette fordrer et økt behov for fagkompetanse, hvor 

psykologene utgjør en sentral premissleverandør.      

 «Det utviklingsstøttende tilknytningsprinsipp» løfter frem den relasjonelle omsorgen, 

behovsbarnet og samspillet mellom foreldre og barn. Det bygger på en tanke om at barnet har 

noen utviklingsmessige behov som foreldrene må imøtekomme for at det skal ha det godt 

(Bowlby,1952). Sett i lys av de nevnte funn, hvor mødrene i større grad enn fedrene 

posisjoneres i forhold til barnet, og vurderes i sine samspill, kan det stilles spørsmålstegn ved 
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prinsippets innvirkning på vurderinger av foreldreskapet: Et tentativt spørsmål er hvorvidt 

man, gjennom å øke fokuset på tilknytning og relasjonskvalitet, utilsiktet kan ha vært med på 

å sementere noen kjønnede standarder? Det vil si, dreie fokuset mot mor og hennes 

emosjonelle omsorg? Dersom mødre implisitt anses som primærutøvere av omsorg, og i 

besittelse av noen naturgitte omsorgsegenskaper, kan kanskje de økte standardene for 

barneomsorg føre til en tilsvarende økning i kravene til mor? Dersom samspillet, implisitt 

forstås som en morskonstruksjon og politiske føringer i større grad vektlegger nettopp 

vurdering av samspillskvalitet - kan en naturlig følge være at mødre kommer i søkelyset, 

mens fedrene lettere forsvinner. Dermed blir det, tross en eksplisitt likestillingsretorikk, 

kjønnede forskjeller i utredningene av foreldrene. Den rådende likestillingsdiskursen må vike 

for innholdet i «barnets beste»?         

 Noe som taler mot hypotesen, er imidlertid studier som ble utført før utformingen av 

prinsippet, og som allerede da viste et særlig fokus på mor og hennes samspill (Backe- 

Hansen, 2001; Sagatun, 2011). I tillegg finner man tilsvarende tendenser i de andre nordiske 

landene (Arvidsson, 2001; Petersson, 2006). På den andre siden, forblir det et åpent spørsmål 

om hvorvidt det ulovfestede prinsippet kan ha vært med å legitimere og opprettholde en 

allerede kjønnet diskurs. Dette er en problemstilling som verken adresseres eller 

problematiseres i forslaget til ny barnevernslov (NOU 2016:16), og som heller ikke ser ut til å 

være gjenstand for debatt i fagmiljøet. Det nye barnevernsutvalget stiller spørsmålstegn ved 

tilknytningsprinsippets grad av kultursensitivitet, men ser ikke ut til tematisere den mulige 

koblingen som ligger mellom emosjonell omsorg og morsrollen (NOU 2016:16).  

5.6 Oppsummering og konklusjon 

Resultatene tyder på noen kjønnede tendenser i måten de sakkyndige posisjonerer og vurderer 

mødre og fedre. Dette kan se ut til å sammenfalle med mønstre identifisert i den 

internasjonale forskningslitteraturen (Buckley, 2003; Scourfield 2001a,b). I møte med 

mistanker om vold eller forsømmelse, så stilles foreldrene overfor ulike standarder, hvor mor 

i større grad enn far, blir vurdert og stilt til ansvar for sin omsorg. Mødrene posisjoneres i 

forhold til barna, hvor de blir vurdert etter innholdet i den juridisk, kulturelt og psykologisk 

definerte diskursen om «barnets beste». På den måten stilles de overfor de økte standarder for 

barns behov, og vurderes etter sin evne til å innfri disse. Det kan se ut som at diskurser om 

barnets beste konvergerer med diskurser om innholdet i det «gode» morskap. «Den gode 
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mor» beskytter sitt barn mot alle mulige farer, medierer kontakt mellom far og barn, er 

selvoppofrende og emosjonelt tilstede. Den bakenforliggende diskursen ser ut til å være at 

mødre kan kompensere og beskytte mot fedres vold. Den diskursive posisjoneringen av en 

«forsømmende mor», er en som kommer til kort i forhold til noen av de nevnte krav. I tillegg 

anlegges det en diskurs om at mødre som sliter kognitivt, også kan ha vanskeligheter med å 

vise tilstrekkelig nærhet i sine samspill med barna, og dermed svikte i sin morsrolle. 

 Relasjonen mellom mor og barn skrives frem som en tidløs og dekontekstualisert 

enhet (Andenæs, 2004), og samspillet danner den naturlige analyseenhet. Fedrene får ikke 

innpass, og det kan virke som at deres omsorgsevner ikke tillegges samme verdi som 

mødrenes. Fedrene posisjoneres som «truende og/eller irrelevant», og det stilles få krav og 

forventninger til dem. Selv om de er til stede som en del av familiekonstellasjonen, er de 

gjennomgående usynlig i utredningsprosessen. De ser ut til å tolkes ut fra en diskursiv ramme 

hvor de verken har eller må ta ansvar, og blir i liten grad vurdert opp mot barnets behov. 

Barnet tildeles ofte en passiv rolle og tolkes ikke i lys av andre sosiale system enn ut fra 

båndet med mor. Barnet blir en del av mor, og mor en del av barnet. På den måten risikerer 

man også å miste øye for barnets egen autonomi, intensjonalitet og stemme.  

 Den tilsynelatende kjønnsnøytraliteten i form av en eksplisitt likestillings- ideologi 

(NOU 2012:15), kan se ut til å tilsløre mer tradisjonelle måter å forstå foreldreskapet på. De 

identifiserte tolkningsrammene tyder på en kjønnet diskurs, hvor foreldrene posisjoneres med 

noen medfødte egenskaper som skaper ulike krav til deres foreldreskap. Således kan det se ut 

til å være en diskrepans mellom normative føringer på feltet og den sakkyndiges faktiske 

praksis. Det moderne farsidealet, og diskurser om fedre som likeverdige omsorgsutøvere som 

mødre, ser ikke ut til å gi seg til kjenne (Storhaug, 2015). Mødrene skrives fortsatt frem som 

primærutøverne av omsorg, mens fedrene blir posisjonert på sidelinjen. Haavinds (2006) 

postulat om «to doble foreldrestandarder» kan kanskje ligge til grunn for de ulike kriteriene. 

Standardene fremstår som implisitte, diskursive føringer som posisjonerer mødre og fedre 

ulikt, både i forhold til seg selv, barnet og hverandre. Den eksplisitte likestillingsdiskursen ser 

ut til å høste hegemoni i samfunnet, men i møte med barnet beste, står den muligens i en 

underordnet posisjon. Den kan se ut til å måtte vike for et komplementært syn på 

foreldreskapet. En hypotese er at de kjønnede tendensene opprettholdes og legitimeres av 

kulturelle forestillinger om barns utviklingsbehov, hvor «barnets beste» sammenfaller med 

innholdet i morskapsdiskursene. Morskapet assosieres med den relasjonelle- og emosjonelle 

omsorgen (Hennum,2006), og således blir det naturlig å vende blikket mot mor når det er 
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bekymring for barnet. Slik sett kan det også stilles spørsmålstegn ved hvorvidt et økt fokus på 

relasjon- og tilknytningskvalitet (NOU 2012: 15; NOU 2016:16), kan bidra til å forsterke en 

allerede kjønnet diskurs.  

5.6.1 Implikasjoner: behovet for kontinuerlig refleksjon  

Kunnskapsbidraget fra studien er å øke bevisstheten rundt hvordan kjønnede diskurser kan 

virke inn på sakkyndiges vurderinger av mødre og fedre. Resultatene kan tyde på at den 

sakkyndiges metodiske tilnærming ikke er tilstrekkelig reflektert. Det kan se ut som at det 

eksisterer noen implisitte antakelser om kjønn, som påvirker hvordan den sakkyndige forstår 

og posisjonerer mødre og fedre, hver for seg og samlet. Bevisstgjøring av hvilke forståelser 

som regjerer, kan åpne opp for at marginaliserte måter å tenke på kommer mer til syne, og gi 

mulighet for å løsrive seg fra diskurser (Foucault, 1952). Det kan åpne opp for en 

«dekonstruksjon» av kjønnede forventninger, og oppfordre til kritiske korrektiv.  

 De kjønnede diskursene er problematisk sett i forhold til barn og foreldres 

rettssikkerhet, og tilliten til de sakkyndige. Den sakkyndige sitter med en enorm 

definisjonsmakt, og skal utføre sitt mandat i et diskursivt landskap. I dette sammensatte 

landskapet, er det av vesentlig betydning at de fører en kontinuerlig metodisk refleksjon og 

etisk bevissthet (Øvreeide, 1999). En økt refleksivitet er verken økonomisk kostbart eller 

avhengig av store systemendringer. Det krever imidlertid en vilje til å ta innover seg den 

«diskursive makt», og forholde seg kritisk til egne referanserammer. Jeg betrakter veien frem 

til en god metodikk og en profesjonell integritet, som et stadig utviklingsarbeid, hvor fagfeltet 

selv må ta ansvar for å forbedre seg. Jeg tror at «den psykologiske vendingen» innenfor 

barnevernet har gitt barnet en tydeligere «stemme», men at denne stemmen få en enda større 

gjennomslagskraft dersom psykologer (inklusiv meg selv) kontinuerlig reflekterer over 

hvorfor og hvordan vi forvalter våre mandat.      

 Videre kan også politikerne ta ansvar for å påse at kjønn er noe som eksplisitt 

adresseres i offentlige utredninger som berører barnevern- og sakkyndighetsarbeid. En 

utfordring her, ligger kanskje i det å ikke «hvile» seg for mye på en formell 

likestillingsideologi, men være åpen for mulige forskjeller mellom ideologi og praksis. Det 

kan for eksempel legges til grunn i «Veiledende retningslinjer for sakkyndiges arbeid» (BLD, 

2009), at det bør reflekteres over mulige kjønnede diskurser. I tillegg kan problematikken 

løftes frem i det to- årige utdanningsløpet for sakkyndige. På den måten blir det å aktivt 
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forholde seg til kjønn og omsorg en integrert del av den sakkyndiges arbeidsmetodikk, som på 

sikt kan redusere farene for tilsiktet forskjellsbehandling. 

5.7 Generalisering og begrensninger ved studien  

Generalisering innenfor den fortolkende metodikk handler om hvorvidt de studerte enheter 

deler vesentlige kjennetegn med de enheter som man ønsker å si noe om (Andenæs, 2004). 

Det vil si, hvorvidt rapportene som ligger til grunn, er likeverdig og bærere av de samme 

kvaliteter som undersøkelsen tar sikte på å forstå.      

 Noe som jeg har tenkt mye på, er de kontekstuelle nyansene. Hver eneste sak er i seg 

selv unik, idet den tar utgangspunkt i en bestemt familie og deres livsbetingelser. Siden jeg 

har tilstrebet meg å følge den sakkyndige blikk gjennom sakene, har det imidlertid vært 

begrenset hvor mye kontekstuell informasjon som har vært mulig å dele. Av hensyn til de 

berørtes personvern, har det heller ikke vært ønskelig å gi for mye informasjon. Det 

kontekstuelle ankerpunktet har derfor blitt strukturen i resultatfremstillingen. Gjennom å 

organisere analysen etter «veien inn», har siktemålet vært å tydeliggjøre hvordan mistanken 

om forsømmelse eller vold, utgjorde en sentral kontekstuell ramme for sakene. Til tross for at 

det var forskjellig faktum, var mønsteret som kom frem når jeg sorterte dem etter 

bekymringens innhold, likeså den samme. Hvordan mødre og fedre ble fremstilt og vurdert, så 

ut til å følge et systematisk mønster. Således er funnene trolig overførbare til liknende 

tilfeller, det vil si, saker hvor det er mistanke om vold eller forsømmelse (kognitiv svikt hos 

mor eller bekymring for mangler i omsorgen), hvor foreldreskapet består av en kvinne og en 

mann, og hvor det er små barn. På den andre siden, er de kanskje ikke generaliserbare til saker 

hvor kun mor/ far er part, likekjønnede foreldrepar, eller hvor bekymringen kan knyttes til noe 

annet, som for eksempel rusmisbruk eller mistanke om seksuelle overgrep.   

 En begrensning ved studien er kanskje fraværet av barnets «stemme». Gitt mitt fokus 

på foreldreskapet, har det ikke vært anledning til å gå nærmere inn på posisjoneringen av 

barnet. Jeg har studert hvordan den sakkyndige fremstiller foreldrene i lys av barnet, men ikke 

problematisert barnets egen selvstendige rolle. Sett i lys av paradigmeskiftet som har vært på 

feltet, kunne det vært interessant å sett nærmere på hvordan barnet blir hørt. Videre kan det 

også stilles spørsmålstegn ved det fortolkende arbeidet. Som novise, er det mulig at en mer 

erfaren forsker identifisert flere normative antakelser og diskurser enn jeg har. Samtidig har 

jeg kontinuerlig rådført meg med min veileder, og slik sett forsøkt å kvalitetssikre arbeidet.  
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Vedlegg A



1 

 

Vedlegg B





1 

 

Vedlegg C 

 

SAK  Veien «inn» (Bekymring)  Familiekonstellasjon 

A Mistanke om vold fra far 

 

Mor og far sammen 

Gutt 2 år, jente 5 år, jente 6 år  

B Mistanke om kognitiv svikt hos mor  

 

Mor og far sammen 

Gutt 1 år, jente 5 år, jente 6 år 

C Mistanke om vold fra far  

 

Mor og far sammen 

Gutt 3 år, jente 4 år, jente 5 

år, jente 6 år  

D Mistanke om svikt i omsorgen fra far og mor  Mor og far separert 

Gutt 2 år, jente 5 år 

E Mistanke om svikt i omsorgen fra far og mor  Mor og far separert 

Gutt 1 år 

F Mistanke om vold fra mor  Mor og far sammen 

Gutt 2 år, jente 5 år, gutt 10 år 

G Mistanke om vold fra far  Mor og far sammen 

Jente 4 år, jente 6 år, jente 8 

år 

H Mistanke om vold fra mor  Mor og far sammen 

Gutt 3 år, jente 7 år 

I Mistanke om kognitiv svikt hos mor  Mor og far sammen 

Gutt 2 år, jente  4 år 

J Mistanke om vold fra mor Mor og far sammen 

Jente 2 år, gutt 3 år, jente 5 år 

K Mistanke om vold fra far  Mor og far sammen 

Jente 2 år, jente 4 år, gutt 6 år 

L Mistanke om kognitiv svikt hos mor Mor og far sammen 

Jente 2 år, Jente 5 år, Jente 9 

år 

M Mistanke om vold fra både mor og far. Lite 

utredning da det forelå medisinsk bevis i saken. 

Saken ble derfor strøket og luket ut av materialet. 

 

Luket ut  

N Mistanke om mangler i omsorgen fra far og mor  Mor og far sammen 

Jente 2 år, jente 3 år 

O Mistanke om kognitiv svikt fra mor  Mor og far sammen 

Gutt 2 år, jente 3 år 

P Mistanke om vold fra far  Mor og far sammen 

Jente 2 år, gutt 3 år, jente 5 år 

 


