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Sammendrag 
 Forfatter: Sigyn Birkeland 

Tittel:  ”Barn er jo heldigvis nye i livet”. Hverdagslivet på et krisesenter. En studie 

om samhandling mellom barn og voksne. 

Veileder: Anne Jansen 

Sammendrag  

Bakgrunn: Årlig bor omkring 1500 barn på norske krisesentre. De har ofte vært eksponert 

for vold i nære relasjoner over lang tid. Det kan ha store helsemessige og psykososiale 

konsekvenser å leve med vold, så  barn som kommer til krisesentrene er en sårbar gruppe 

(Rapp 15, ) (Kirkengen & Næss, 2015; Øverlien, 2012; Raundalen, 2011).Barns status som 

selvstendig bruker fastslås i Lov om kommunale krisesentertilbud (Krisesenterloven) av 

2010. Lovens krav om barnefaglig kompetanse har ført til en økning av ansatte med 

barnfaglig bakgrunn ved norske krisesentre, men man vet foreløpig lite om den praktiske 

effekten av denne kompetansehevingen i det daglige arbeidet med barnebeboerne.  

     Formålet med studien er å belyse hvordan arbeidet med barna foregår i dagliglivet på et 

senter med tilbud til barn som er i overensstemmelse med lovens intensjoner. 

Hovedspørsmålene er “Hva gjør de ansatte i sitt arbeid med barna?” og “Hvilke utfordringer 

møter de i sitt arbeid?” 

     Metode:  Studien er utført i form av dybdeintervjuer med de ansatte som på ulikt vis har 

befatning med tilbudet til barn på et krisesenter. Det er så gjort en tematisk fortolkende 

analyse av datamaterialet. 

     ResultaterInformantene gir uttrykk for en bevissthet i bruken av barnesamtaler, målrettet 

miljøarbeid med tydelig informasjon og rutiner, gode rollemodeller og veiledning for å at 

barna og deres foreldre skal få god nytte av oppholdet.  De henter sin kunnskap fra praktisk 

erfaring, en rekke psykologfaglige disipliner, spesielt traumepsykologi, og et tett kollegialt 

samarbeid. Utfordringene informantene gir uttrykk for, er i noen grad knyttet krisesenterets 

mandat og plass i det helhetlige hjelpetilbudet. Fire ukers botilbud kan være lang tid å drive 

krisesamtaler, men svært kort dersom man skal bygge tillit nok hos enkelte traumatiserte 

barn. Det uttrykkes usikkerhet om hva man skal gjøre når svært traumatiserte barn viser 

alvorlige traumatiske reaksjoner. Fokuset på viktigheten av å snakke kan noen ganger skape 

et spenn i forhold til barnets autonomi og dersom det ikke ønsker samtaler. Hensynet til 

forelders autonomi og barns autonomi kan også stå i motsetning til hverandre. Tilbudet kan 
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sees i lys av Øverliens (2012) forskning om opphold på krisesenter som intervensjon for barn 

som lever med vold i hjemmet. Forslag til videre forskning: Tilbud til menn på krisesenter, 

som ikke har tilgang til miljøtilbudet. Ikke etnisk norske foreldres opplevelse av 

foreldreveiledning, og senterets informasjonsarbeid i skolene.  

 

Abstract  
Background: Norwegian crisis centers house approximately 1500 children annually. These 

children have often experienced violence at the hands of family or friends with whom they 

are in close relationships with over extended periods of time. Living with violence can result 

in significant physiological and psychosocial health consequences group (Rapp 

15, Kirkengen, Raundalen, Øverlien), and children that utilize crisis centers can be 

considered an extremely vulnerable group (Rapp 15, Kirkengen, Raundalen, Øverlien). 

Children have been granted the status of independent users of crisis centers pursuant to the 

Law on municipal crisis centers (Crisis center law) of 2010. This passage of the Crisis center 

law has resulted in an increase in the numbers of accredited child care workers employed at 

Norwegian crisis centers. Thus far, there has been little or no research into the effects this 

increase in competence is having on resident minors. 

 
The primary research goal of this study is to investigate how child care workers at crisis 

centers conduct their work and care for child-residents, and to examine whether the 
care children receive is in accordance with Crises center law and it’s intentions. 

The main questions are “What are the day-to-day tasks and duties of child care workers at 

crisis centers?” and “What are the main challenges child-care workers at crisis centers face in 

their work?”. 

 
Method: Employees knowledgeable in the policies, routines and day-to-day operations of a 

crisis center were interviewed at length. A thematic and interpretative analysis of the data 

collected from interviews was conducted. In order to maintain confidentiality, the names of 

all persons involved in this study and the crisis center itself will remain anonymous. 

 
Results: The crisis center emphasizes a number of measures designed to make the children 

residing at the center feel secure. Children are provided with adequate information and 

encouraged to spend time with adults with whom the children feel safe. In addition, emphasis 

is placed on talk-therapy, including providing children opportunities to talk about their 
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experiences with violence as well as to experience positive personal relationships. 

Relationships between child-residents and their parents are often damaged, as is the 

perception child-residents have of the parental role. Reconciliation of the understanding of 

the role parents play in children’s lives is therefore a central focus of the work at the center. 

Normalization is also important. This involves helping the children understand the difference 

between normal, appropriate and abnormal, inappropriate behavior. The children are taught 

how to respond in way that will deactivate potentially violent or dangerous situations. The 

center’s male employees are utilized as positive male role models. The children are 

encouraged to find and develop their personal strengths and interests as well as a social 

network. They are taught how and where they can find help if they need it. By instilling the 

children with these new skills, knowledge, awareness and abilities, the center hopes to 

provide the children with tools which will help them better handle their lives after they leave 

the crisis center.  

The employees who were interviewed expressed contradicting feelings about the duration of 

services provided. Residents can stay at the center for up to four weeks. Employees felt that 

while this is an excessive amount of time to provide crisis talk-therapy, it is too short an 

amount of time to establish a trust with a traumatized child. A certain amount of uncertainty 

was voiced by interviewees about how to respond when a child discusses the severe trauma 

they have experienced. The focus on the importance of talk-therapy and discussion is for 

some children counter-productive, and can result in tension and disinterest in discussion. The 

perspective that both child and parents are autonomous individuals can therefore be perceived 

as a contradiction 
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1 Innledning 
Denne studien handler om arbeidet med barn på krisesentre, noe som årlig utgjør omkring 

1500 barn(Rapp15). En britisk og en amerikansk studie har funnet at så mye som halvparten 

av barn som bor på krisesentre har psykiske problemer (Øverlien, 2012). Vold i nære 

relasjoner defineres derfor som et folkehelseproblem (veil, rapp 15) og krisesentertilbudet er 

et av myndighetenes tiltak for å bekjempe volden og dens skadevirkninger (ibid.). 

Mens det tidligere stort sett var norske kvinner og deres barn som søkte tilflukt på 

krisesentrene, er  brukergruppen mer sammensatt både når det gjelder etnisk bakgrunn og 

kjønn. En relativt stabil del (67% i 2015) av brukerne er nå voksne og barn med såkalt 

innvandrerbakgrunn. Rundt 50% oppgir at voldsutøver har ikkenorsk opprinnelse. En del av 

brukerne er asylsøkere og flyktninger med andre traumatiske erfaringer i tillegg til volden i 

sin private sfære. Som gratis lavterskeltilbud uten krav om henvisning, mottar krisesentrene 

brukere fra alle samfunnslag. De tidlige tilbudene på norske krisesentre hadde et klart 

kvinneperspektiv (Øverlien, 2012). Barn ble med fordi mor var der, og lite  var tilrettelagt for 

barn. Dette har gradvis endret seg, ikke minst etter FNs konvensjon om barnets rettigheter av 

1989 som Norge ratifiserte i 1991. Etterhvert har man i stadig større grad sett barn som 

selvstendige brukere av sentrene (Øverlien, 2012). 

 

Barn som kommer til krisesentre har ofte vært eksponert for vold i nære relasjoner over lang 

tid (Øverlien 2012). Det finnes etterhvert mye kunnskap om  de ulike konsekvensene av å 

leve med vold og om de sammensatte sosiale forholdene volden opptrer i (Aschjem, Sanna, 

& Steinsvåg, 2012; Øverlien, 2012) og om hva disse barna ofte trenger av hjelp (Raundalen, 

2011). Det finnes også noe kunnskap om hvordan barn opplever opphold på krisesentre, og 

hva de uttrykker at de har behov for i en akuttfase som et slikt opphold er (Marthinsen & 

Torjussen, 2007; Øverlien, 2012). Dessuten har man oversikt over hvilke tilbud som blir gitt 

til barn ved landets mange krisesentre, og hvilken barnefaglig kompetanse som finnes på de 

ulike sentrene. Man vet imidlertid lite om hvordan det daglige arbeidet ved norske krisesentre 

foregår, hvordan de ansatte møter barna som kommer for å bo, og det store spekteret av 

sammensatte problemstillinger de har med seg. Brukerne utgjør en svært sammensatt gruppe 

som har med seg komplekse problemstillinger og mangeartede behov. En evaluering av 

kommunenes implementering av krisesenterloven har vist en endring i drift ved mange 

krisesentre og en økt profesjonalisering av tilbudet. Bl. a. har det vært en økning i ansatte 

med barnefaglig kompetanse, og flere sentre tilbyr samtaler og aktiviteter for barn. Fortsatt 
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rapporteres det imidlertid om store mangler ved krisesentrenes tilbud (Bakketeig, 2014). Ved 

omtrent en tredjedel av sentrene er det fortsatt ikke tilbud om primærkontakt, og bare rundt 

halvparten gir barna informasjon om krisesenteret og hvorfor de var der. Tilbudet ved de 

ulike sentrene er aldersavhengig. De yngste barna får sjeldnere primærkontakt, og de eldste 

sjeldnest tilbud om fritidsaktiviteter.  Bare vel en tredjedel av sentrene har systematisk 

kartlegging av hjelpe- og beskyttelsesbehov. 

Formålet med denne studien er å belyse hvordan arbeidet med barna foregår i dagliglivet på 

et senter med et godt etablert tilbud til barn. Den ser på hva de ansatte gjør og hvorfor, hvilke 

utfordringer de møter, og hvilken kompetanse de opplever at det er behov for i møte med 

barn og unge i en svært sårbar situasjon. Studien er  foretatt på et krisesenter som ble etablert  

tidlig i de norske krisesentrenes historie, og som har vært aktiv pådriver for de endringene i 

driften av krisesentrene som siden har foregått. De startet tidlig arbeidet for å profesjonalisere 

driften, og har  i en årrekke hatt menn som ansatte. De har lenge gitt et tilbud til barn og hatt 

ansatte med barnefaglig kompetanse. De siste årene har de hatt et spesielt fokus på arbeidet 

med barn og unge.  

1.1 Problemstilling 
Formålet med studien er å belyse hvordan det daglige arbeidet med barna foregår på et 

krisesenter med et etablert tilbud til barn i tråd med Krisesenterlovens intensjoner. Gjennom 

semistrukturerte intervjuer med fem barnefaglig ansatte, to ansatte som har ansvarsområder 

som berører og påvirker arbeidet med barna, og daglig leder, ønsket jeg å finne ut hvordan 

det daglige arbeidet foregår. I tillegg ønsket jeg å undersøke de ansattes beveggrunner for 

sine tilnærminger, hvilken kunnskap som utgjør deres forståelse av barna,  av barns behov, og 

av deres eget arbeid med barna. 

Oppgavens hovedproblemstillinger er:  

Hva særpreger profesjonsutøvelsen i arbeidet med barna på krisesenteret? 

Hvilke utfordringer møter de ansatte i sitt arbeid? 

1.2 Oppbygging av oppgaven 
Det teoretiske perspektivet, rammeverket for analysen, presenteres i kapittel to, mens 

metodologiske valg, gjennomføring av studien og etiske refleksjoner finnes i kapittel tre. 

Presentasjon av resultater utgjør oppgavens hoveddel i kapittel fire. Fokus er hvilke tiltak 

som forstås som sentrale i arbeidet med barn i et korttids akutt botilbud, og hvilke 
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utfordringer dette arbeidet presenterer. I kapittel fem vil jeg drøfte hvilken kunnskap som ser 

ut til å informere informantene i deres arbeid. Kapittel seks er en kort oppsummering av 

hovedfunn, og av kunnskapstilfanget funnene i denne studien utgjør. 
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2  Teoretisk perspektiv 
Jeg vil i dette kapitlet presentere teorier og forskning som er av betydning og forståelse og 

analyse av krisesenterets arbeid med barn, slik informantene har fortalt om det.  

Først presenteres kunnskap om effekten av traumer og voldseksponering, på barns 

nevrologiske, emosjonelle og kognitive, og atferdsmessige utvikling. I neste delkapittel 

redegjøres for ulike tilnærminger til krisehåndtering som er relevant for barn med vedvarende 

utsatthet for vold og potensielt traumatiske opplevelser. I tredje delkapittel omtales ulike 

forståelser av barnet og barnets deltagelse i samfunnet og eget liv, og i kapittel fire 

menneskers behov for sammenheng og mening i møte med livsutfordringer. 

2.1 Traumepsykologi 
Det traumepsykologiske feltet inneholder en rekke psykologfaglige disipliner. I de følgende 

avsnittene vil jeg kort gjøre rede for noen funn og teorier som er av betydning for temaet i 

denne oppgaven, og for analysen av datamaterialet. ” Pkt. 2.1.1. handler om 

nevrotraumatologi: traumers påvirkning på hjernen og barns utvikling. Pk.2.1.2 om barns 

kognitive og emosjonelle opplevelse av og reaksjon på å leve med vold i hjemmet, og pkt 

2.1.3. om de atferdsmessige konsekvensene av vold i nære relasjoner.   

2.1.1 Nevrotraumatologi 
Senere tids forskning har frembragt en mengde dokumentasjon på at menneskehjernen 

påvirkes og formes av menneskets levde liv. Spesielt i barneårene mens hjernen utvikler seg 

raskt, og barnet er opptatt med å løse utviklingsmessige oppgaver, er dette tilfellet. Barnet er 

mottagelig for ny læring, og samtidig ekstra sårbar for aversive opplevelser. (Hart, 2011; 

Nordanger & Braarud, 2014; Perry & Szalavitz, 2008). Dersom et barn vokser opp i truende, 

uforutsigbare og farlige omgivelser, vil det som Hart kalles den ”brukervennlige hjernen” 

tilpasse seg omgivelsene. I beskyttelse mot mulige farer vil den utvikle seg spesielt til å være 

på vakt og reagere på det den oppfatter som faresignaler Dette vil påvirke senere evne til å 

håndtere stressbelastninger og oppfattede trusler (Hart, 2011; Perry & Szalavitz, 2008).  

Man vet nå at foreldre-barn-samspillet er av stor betydning for hjernens utvikling. Dersom 

barnet lever med vold og overgrep, eller også med en omsorgsperson som ikke kan trygge og 

roe barnet emosjonelt,  kan utviklingen av det grunnleggende tilknytnings- og stressrespons-

systemet påvirkes. Det kan oppstå forstyrrelser i sensorisk informasjon og i integreringen av 

følelser, tanker og kroppsfornemmelser. Evnen til å tolke sosiale signaler, og å vurdere og 
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regulere egne emosjoner påvirkes, noe som kan føre til redusert impuls- og aggresjons-

kontroll. Barn med slike utviklingstraumer kan vise ulike og tildels  forvirrende symptomer 

og atferdsmønstre. Dette kan ofte oppfattes som atferdsforstyrrelser (Braarud & Nordanger, 

2011; Hart, 2011).  Felles for disse barna, enten de overreagerer, hypoaktiverer og trekker seg 

tilbake i ekstrem grad, eller viser mer inkonsistente og tilsynelatende forvirrende 

reaksjonsmønstre, er at toleransen deres for stress er forstyrret. Hjernens respons på 

omgivelsene, som kan ha vært nødvendig i de omgivelsene de har levd i, ikke er 

hensiktsmessige i andre sammenhenger Se f.eks. (Hart, 2011; Perry & Szalavitz, 2008; 

Teicher et al., 2003). Et høyt indre trykk, sinne og aggresjon kan igjen føre til dårlige 

samhandlingsmønstre, (Holt, 2016) og føre til en ytterligere rekke av negative transaksjoner 

som vil være med på å forme barnets utvikling (A. E. Sameroff, 2009)	

	

Også områder som er viktige for evnen til engasjement og nytelse, til å føle og utøve kontroll 

over eget liv og til å ha tillit til andre ser ut til å være sårbare for stress. Dessuten 

språkområdene, som kan påvirkes både hos barn og voksne. Dette kan gjøre det for 

traumatiserte barn å snakke om sine erfaringer, og å utvikle god samhandling med andre 

(Hart, 2011; Teicher et al., 2003; Bessel Van Der Kolk, 2014).  

2.1.2 Kognitive og emosjoneller reaksjoner på vold i hjemmet 
Mange voldsutsatte barn har flere ulike traumatiserende erfaringer. For noen oppleves volden 

som tilstede hele tiden. Det behøver ikke utøves vold, men muligheten for at det kan skje, kan 

føre til en konstant tilstand av frykt. (Heltne & Steinsvåg, 2012; Purvis, 2015). Heltne og 

Steinsvåg (2012) kaller dette en ”kronisk tilstedeværende erfaring” av vold. Disse erfaringene 

påvirker barnas forståelse av verden. De vil derfor trenge hjelp til å finne trygghetsskapende 

begreper og tankebaner (Raundalen, 2011). Det er også vanlig at voldsutsatte føler skam og 

skyld for det de har opplevd, og at de føler seg annerledes enn andre barn. Skriptene de har 

for å forstå og tolke verden er ofte mangelfulle og tildels feilaktige. Mange opplever verden i 

en form for svart-hvittfortolkning, og trenger hjelp til å finne nye måter å omgås mennesker 

på. Det er derfor viktig at de behandles normalt, som andre barn, og at de tilbys 

psykopedagogikk som kan gi dem større forståelse for sin situasjon  (Evang, 2007; 

Raundalen, 2011). 

2.1.3 Signalatferd – atferdsmessige reaksjoner på vold i hjemmet 
Det å leve med vold i hjemmet, gir en økt risiko for avvikende utvikling. Den sosiale og 
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kognitive kompetansen kan være svekket. Dette kan gi seg uttrykk i det som blir oppfattet 

som ”signalatferd”: avvikende atferd som indikerer at barnet ikke har det bra. Noen barn har 

atferdsmessige problemer som internalisering, og være svært hemmet, engstelig eller 

overkontrollert. Andre kan eksternalisere sine vansker og være ukontrollerte og aggressive.  

Det er ikke uvanlig å se desorganisert tilknytning og dårlig helse hos barn som har erfart vold 

i hjemmet. 

2.2 Krisepsykologi og traumebasert omsorg 
Barna som kommer til krisesentrene er i akutt krise. Noen har vært eksponert for vold over 

lang tid. Når de kommer til senteret er det imidlertid ikke kjent i detalj hva det enkelte barns 

situasjon er, eller hvilke individuelle reaksjoner barnet har på sin situasjon. Ulike mennesker 

kan reagere forskjellig på de samme hendelsene. Hendelser som skaper traumer hos noen 

mennesker, har ikke samme effekt på andre. De siste årenes forskning har gitt ny kunnskap 

om hva mennesker i den akutte fasen trenger etter det Jensen og Ormhaug (2016) kaller 

”potensielt traumatiske hendelser”. I denne fasen anbefales det at hjelpere skal gi”en følelse 

av trygghet; skape fysiologisk ro; legge til rette for kontakt  med nære personer og øke 

følelsen av tilhørighet; legge til rette for egen mestring; formidle håp”.  ” (ibid.). Jensen og 

Ormhaug argumenterer for at de psykologiske reaksjonene man finner ved store, kollektive 

katastrofer, hvor man har innhentet mye av denne kunnskapen, vil være forholdsvis like dem 

man finner hos familier i krise. Det vil dermed kunne være hensiktsmessig å benytte 

prinsippene for  slik tidlig intervensjon, slik man finner dem brukt i internasjonale 

retningslinjer såsom Psychological First Aid (Brymer et al. 2006 i Jensen og Ormhaug (2016) 

i tilnærmingen til voldsutsatte familier i krise. Det tenkes at en slik tilnærming skal kunne 

ivareta traumatiserte mennesker, og hindre traumatisering hos andre.  

 

I Traumebevisst Omsorg (TBO), som benyttes bl.a. ved RVTS Sør, fokuseres det også på 

trygging og stabilisering, før evt.annen bearbeidelse finner sted. I denne tilnærmingen 

fokuseres det initialt på de tre grunnpilarene trygghet, relasjon og affektregulering. 

Tilnærmingen brukes bl.a. i arbeidet med mindreårige asylsøkere, og gir rom for en noe 

større grad av intuitiv tilnærming til barna (T. W. Jørgensen, Steinkopf, H. , 2014; T. W. 

Jørgensen, Steinkopf, H. RVTS-sør, 2010). Rasjonalet bak tilnærmingen er at de 

reguleringsproblemene man kan se hos en del traumatiserte barn, skyldes den konstante 

alarmberedskapen som traumebelastninger har ført til. Man vet at såvel tilknytningssystemet 
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som systemet for krisehåndtering (fysiologisk aktivering og alarmrespons), 

emosjonssystemet, hukommelsen, og evnen til refleksjon og selvforståelse kan være påvirket. 

Først når barnet opplever trygghet vil det være mottagelig for tanker og kognitive 

tilnærminger. Omsorgsgivers viktigste rolle blir å skape trygghet og legge til rette for en god 

relasjon og trygg tilknytning. Hvilke metoder og tilnærminger man velger utover dette 

tilpasses det enkelte barn (T. W. Jørgensen, Steinkopf, H. RVTS-sør, 2010). 

2.3 Ulike barneperspektiver 
Synet på barn har endret seg fundamentalt i løpet av de siste 30-40 årene. Dion Sommer 

hevder at oppdagelsene innen barneforskning har ført til et paradigmeskifte som har gitt helt 

nye forståelsesrammer for barn og barns utvikling (Sommer, 2014). Barnet ble tidligere 

forstått som ”det skrøpelige barnet”, som ble ”omdannet til en sosial person gjennom 

primærsosialiseringsprosessen” Denne prosessen skjedde i den nære familie, og evt. senere 

psykopatologi var knyttet til mangel på morskontakt (ibid.). Oppdagelser av barnets evne til å 

kompensere for mangler i oppvekst og utvikling, fikk imidlertid forskere til å interessere seg 

mer for det Sommer kaller barnets relative resiliens. Han argumenterer for at man bør ta i 

bruk begrepet ”det robuste barnet” når man studerer barnets evne til regenerering etter 

stressende livsforhold. Han påpeker videre at hele barnets kontekst, og alle dets sosiale 

erfaringer påvirker dets utvikling, og følgelig må tas i betraktning når man tilrettelegger for 

barns deltagelse i samfunnet (Sommer, 2014).  

 

Agnes Andenæs (Andenæs, 2012) skriver at én utbredt forståelse om barns utvikling, er at 

den skjer ved at barn får sine universelle behov tilfredsstilt. Denne behovsmodellen, som har 

røtter i Freuds utviklingsforståelse, forutsetter at foreldre må innfri barns behov  for at de skal 

kunne utvikle seg optimalt. Barnet som forsker er en annen forståelsesmodell. Den har som ... 

at barnet aktivt og uavhengig utforsker omgivelsene, og stadig bygger opp større og mer 

kompleks kunnskap om livet. Begge disse modellene forutsetter at barnets utvikling følger 

universelle naturlover. De er derfor kritisert av bl.a. barndomssosiologien, (Alanen 1988 i 

Andenæs) som mener at kultur og kontekst må tillegges mye større betydning (Andenæs, 

2012). Man tenker seg da et deltagerbarn som utvikler seg gjennom aktiv sosial deltakelse i 

dagliglivet. I vår type samfunn er det foreldrene som legger til rette for denne deltagelsen, og 

på denne måten støtter barns utvikling og innføring i kulturen (ibid).  Sameroff(A. E. 

Sameroff, 2009) ser på utvikling som kontinuerlige transaksjoner mellom barnet og 
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omgivelsene. Ved gjensidig påvirkning påvirkes og endres både barnet og dets kontekst, og 

forholdet mellom barnet og personene det interagerer med. De tar med andre ord aktivt del i 

sin egen utvikling og er medskaper i sin egen tilværelse (Andenæs, 2012; A. E. Sameroff, 

2009).  Bennet (2003 i Andenæs 2009) argumenterer for at ved slik aktiv deltagelse i 

dagliglivet skapes en tilhørighet i kulturen man er en del av. Dett gir barna en mulighet til å 

skape handlingsrom innenfor den kulturen de er en del av, og slik være aktive medskapere i 

muligheter for eget liv og egen utvikling (Jansen, 2013). Denne nyere forståelsen av barn 

preger også arbeidet med barn som lever med vold i hjemmet. I stedet for å snakke om barn 

som passivt ”utsettes for vold”, bruker Heltne og Steinsvåg termen å ”oppleve”, som fanger 

både det å være vitne til og selv utsettes for vold. Øverlien hevder at å snakke om barn som 

”erfarer” vold bedre beskriver barnet som en ”aktiv mottager som handler og agerer” (Heltne 

& Steinsvåg, 2012; Øverlien, 2010; Raundalen, 2011). 

2.4 Forståelse av sammenheng –resiliens 
Jerome Bruner hevdet at mennesket er meningssøkende. Gjennom å bearbeide verden og det 

liver man lever skaper man mening i sin tilværelse (Bruner, 1990; Jansen, 2013). Aaron 

Antonovsky fant at mennesker på en slik måte skaper en forståelse av meningsfull 

sammenheng i tilværelsen, bedre er i stand til å møte livsutfordringer og å delta i prosessene 

som former ens tilværelse (Antonovsky & Sjøbu, 2013). En slik sammenheng innebærer en 

oppfattelse av en viss forutsigbarhet i ens omgivelser, og en tillit til at man har de ressurser 

som skal til for å møte verden (Raundalen, 2011). Antonovsky mener at tre grunnleggende 

elementer må være til stede for at dette skal være mulig.  

Verden må være begripelig. Man å være i stand til å reflektere over, og beskrive, sin historie 

og sine opplevelser på en slik måte at den gir en fornuftig, forståelig sammenheng.  

Verden må også være håndterbar. Med dette forstår Antonovsky at man har ressurser til å 

møte utfordringer, og egne reaksjoner på disse. Disse ressursene kan være de begrepene og 

forklaringene man trenger for å gjøre verden begripelig. Dette kaller han indre ressurser. 

Dessuten vil ytre ressurser, som personer man kan søke støtte hos og samtale med, være av 

betydning. Til sist må verden være meningsfylt. Det må kjennes meningsfullt å gå inn i 

arbeidet med å forme ens liv, og f.eks. bearbeide vanskelige (Antonovsky & Sjøbu, 2013; 

Raundalen, 2011). Antonovsky knytter dette til Kobasas (1982) begrep engasjement i  

Antonovsky and Sjøbu (2013), som handler om en tro på at det man gjøre er riktig, 

interessant og viktig, at man derfor vil engasjere seg fullt og helt i det man foretar seg, og slik 
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finner en grunnleggende mening med tilværelsen (Antonovsky & Sjøbu, 2013). Det er 

nærliggende å trekke frem begrepet ”agens”, som beskrives som en ”opplevelse av å ha en 

(...) kapasitet til å handle og utøve innflytelse på sitt eget liv”(Jansen, 2013). Viktor Frankl 

fant at det å handle i tråd med sine dypeste verdier er helt avgjørende for å klare å møte store 

livsutfordringer (Frankl, 1985). Raundalen sier møte med barn som har opplevd store 

konflikter, at  

”Det som har hendt, det kan vi ikke gjøre noe med. Fordi det har hendt. Men det vi kan gjøre 

noe med, er minnene og tankene om det som har hendt.” (Raundalen, 2011). 
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3 Metode 
3.1 Valg av metode 
Kvalitativ metode er egnet for når man ønsker å finne ut noe om menneskers erfaringer og 

forståelser av verden (Kvale, 1997; Willig, 2015) Denne studiens formål er å få innblikk i 

krisesenteransattes tilnærminger til arbeidet med barn. Kvalitativ metode syntes godt egnet 

egnet i studien med formål å få innblikk i informantenes kunnskap, yrkesutøvelse og i 

beveggrunnlaget for deres praksis. Willig (2015) fremhever semistrukturerte intervjuer som 

ideelt dersom man ønsker å få tilgang til informanters subjektive erfaringer, samtidig som 

man får belyst spesifikke aspekter man er på leting etter. Jeg ønsket å få tilgang til den 

enkelte informants forståelse av sitt virke, innenfor en fastsatt arbeidsstruktur med faste en 

klart definert ramme for arbeidet. Jeg valgte derfor å gjennomføre semistrukturerte intervjuer, 

med få, men åpne spørsmål.  

Hovedspørsmålet var  

“Hva særpreger profesjonsutøvelsen i arbeidet med barna?”   

Underspørsmålene – 

-Hva gjør de ansatte i sitt arbeid? 

-Hvordan begrunner de at de gjør som de gjør? 

-Hvilken kompetanse trenger de for å utføre sitt arbeid? 

Videre informasjon om intervjuene, se pkt. 

Analysearbeidet vil bli presentert sammen med funn i kapittel 4. 

3.2 Rekruttering av deltagere 
Tilbudet til barn på norske krisesentre er i en utviklingsfase, etter innføringen av 

krisesenterloven i 2010. Det er foreløpig store variasjoner mellom ulike sentre. Målet med 

studien var å undersøke hvordan arbeidet foregår på et krisesenter som allerede har et tilbud  

som tilfredsstiller lovens krav. Alle informantene i denne studien er derfor ansatte knyttet til 

ett spesifikt, ikke navngitt,  krisesenter med et mangeårig tilbud til barn. Søknad om å få 

utføre studien på senteret ble godkjent av daglig leder i september 2016. Samtlige deltagere 

ble deretter invitert  individuelt til å delta ved et informasjonsskriv med tittelen 

”Hverdagslivet på et krisesenter. En studie av samhandling og kommunikasjon mellom 

voksne og barn.” (Vedlegg 1)  
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 I alt åtte informanter deltok i studien. Av dem er fem ansatt i full stilling med ansvar for 

arbeidet med barn.  De tre andre er daglig leder, teamleder og miljøansvarlig. Jeg vil komme 

tilbake til de ulike informantenes arbeidsoppgaver. 

Det daglige arbeidet er nært knyttet til det systemiske. For å gi leserne en forståelse av 

konteksten arbeidet med barna foregår i vil jeg i det følgende gi en beskrivelse av senterets 

drift, og av tilbudet til beboerne på senteret, med spesiell vekt på arbeidet med barna. 

3.2.1 Krisesenteret 
Krisesenterets historie  

Krisesenteret ble etablert forholdsvis tidlig i de norske krisesentrenes historie, og har vært 

aktiv pådriver for de endringene i driften av krisesentrene som siden har foregått, De startet 

tidlig arbeidet for å profesjonalisere driften, og har allerede i en årrekke hatt menn som 

ansatte. De har også lenge gitt et tilbud til barn, og hatt ansatte med barnefaglig kompetanse. 

De siste årene har de hatt et spesielt fokus på arbeidet med barn og unge.  

Krisesenterets tilbud til beboerne 

Senteret har en klart definert arbeidsplan for tilbudet til beboerne. De tilbys fire ukers botid 

mens de er i akutt krise. Fokus for arbeidet i denne perioden er “hjelp til selvhjelp”. Det er en 

uttalt bevissthet om at senteret ikke er en behandlende institusjon, men at de store 

menneskelige utfordringer barna har, må møtes mens de fremdeles bor der.  Det legges derfor 

stor vekt på arbeidet med trygging og stabilisering, og på å gjenreise en ofte nedbrutt forelder 

som omsorgsperson, og også på denne måten hjelpe barnet. Det forventes at eventuelt videre 

terapeutisk behandling blir gitt av andre aktører i hjelpeapparatet. Hver beboer, også barn, 

blir tildelt en primærkontakt ved ankomst til senteret. Primærkontakten er beboerens 

nærmeste kontaktperson i ukene oppholdet varer, den som gir de første informasjonene om 

senteret og tilbudet der ved ankomst, bistår ved praktiske utfordringer, deltar sammen med 

barna i ulike aktiviteter, og som ikke minst gir et tilbud om mellom fire og åtte samtaler i 

løpet av oppholdet.  

Arbeidet med barna 

Sentralt i tilbudet til barna er samtalene med deres kontaktperson. Lovteksten krever at disse 

samtalene skal gis for at barna skal kunne bearbeide volden de har vært utsatt for. Som det vil 

gå frem i resultatdelen av oppgaven er dette samtaler som gir rom for store muligheter og en 

del utfordringer. Videre skal kontaktpersonen være barnas trygghetsperson, som de kan søke 

til ved behov, som kan hjelpe til med organisering av skolearbeid, og ellers delta i et bredt 

spekter av aktiviteter. Fellesmåltider er ansett som en viktig del av den daglige rutinen. 
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Innenfor en ramme av struktur og normalitet kan man her ofte hjelpe samspillet mellom 

forelder og barn. 

3.2.2 De ansatte 
Krisesenterets barnefaglig ansatte har sin virksomhet både innenfor krisesenteret, i arbeidet 

med barnebeboerne der, og i utadrettet arbeid med informasjon i skoler og samarbeid med 

andre institusjoner, slik loven krever. Denne studiens fokus er deres arbeid med beboerbarna. 

Fire av de fem ansatte med ansvar for barn er primærkontakter, med oppgaver som beskrevet 

ovenfor. Den femte, barnefaglig ansvarlig, har mangeårig erfaring som primærkontakt, og har 

siden drevet opplæring og veiledning av nyansatte, i tillegg til foreldrearbeid. 

Foreldrearbeidet anses som en viktig del av arbeidet for å bedre barnas situasjon.  

De ansatte har ulik kompetansebakgrunn. Samtlige av dem som til daglig har kontakt med 

barna har lang erfaring i å arbeide med barn, fra barnehage, skoler, og 

barnevernsinstitusjoner, både åpne og lukkede. Noen har dessuten fartstid i helsearbeid for 

voksne i ulike institusjoner.  I tillegg til variert realkompetanse spenner den formelle 

kompetansen vidt. En av de ansatte er lærerutdannet, en er barnevernspedagog, en rørlegger, 

flere har hjelpepleierutdannelse og en har en cand.mag.-grad med psykologi, sosiologi og jus.  

I tillegg driver senteret med en utdanning og videreutdanning av sine ansatte på felter som 

omhandler blant annet barn i krise, traumeforståelse og kulturforståelse. 

3.2.3 Oppfølging 
Loven krever at krisesentrene sørger for oppfølging av barna de er i kontakt med. 

Dette aktuelle krisesenteret definerer som nevnt sin rolle som et kortvarig botilbud i akutte 

krisesituasjoner. I arbeidet med å trygge barna og skape kontinuitet for dem, tilbyr de 

imidlertid dagsamtaler etter utflytting, og inviterer til besøk for å sikre et nettverk for dem 

som trenger det. Videre arbeid koordineres og avtales med Barnevernstjenesten, som i sin tur 

formidler kontakt til øvrige helse-og sosialtjenester.  

3.3 Etiske betraktninger 
Kvalitative studier kan føre til etiske problemstillinger. Det er viktig at deltagere og berørte 

parter ikke utsettes for belastninger som går utover studiens nytteverdi (Kvale, 1997). 

Prosjektbeskrivelse ble sendt til Norsk senter for forskningsdata. Studien, som først var tenkt 

å være en deltagende observasjonsstudie,  ble godkjent etter en bestemmelse om at det skulle 

være en ren intervjustsudie. Den opprinnelige delen med deltagende observasjon av samspill 

mellom barn og voksne ble ansett å ha liten nytteverdi i forold til belastningen den kunne 

være for sårbare barn.  Barn det fortelles om i studien er anonymisert.  
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Å rekruttere alle informanter fra én arbeidsplass kan gjøre anonymisering vanskelig. Derfor 

er såvel alle sitater, som det det aktuelle krisesenteret anonymisert for slik å ivareta 

konfidensialitet, som foreskrevet hos Kvale (1997). Kvale påpeker også informert samtykke 

som nødvendig i kvalitative studier. Informert samtykke ble gitt ved underskrift av skrivet 

ved intervjustart (vedl ..) Det ble dessuten gitt informasjon om at deltagerne kunne trekke seg 

når som helst, uten å oppgi noen grunn. Det ble gitt mulighet til en utdypende eller 

klargjørende samtale ved behov. Det ble videre gitt mulighet til gjennomlesning av relevante 

deler av studien før ferdigsstilling, for slik å unngå uønskede konsekvenser for informantene, 

i fall de skulle være misforstått eller feilsitert. Det ble imidlertid gjort klart at deres rett til 

fobehold ikke gjaldt mine fortolkninger.  

 

Kvale  (1997) påpeker videre at man som forsker skal være bevisst at man kan påvirke sine 

intervjuobjekter, og selv bli påvirket. Jeg har forsøkt å gi en så representativ gjengivelse som 

mulig. Samtidig har det ikke vært til å unngå at intervjuene har blitt en samkonstruksjon. Jeg 

har latt meg berøre.  Og jeg har merket meg at jeg har introduserte tanker og termer inn i 

situasjonen som har påvirket informantenes fortellinger. Det har blitt mer medforskning, slik 

Borg and Kristiansen (2009) beskriver det. Dette har jeg forsøkt å være bevisst i 

analysearbeidet.  

3.3.1 Validitet og relibilitet 
Alle informantene i studien er ansatt ved ett og samme krisesenter. Formålet er å studere 

driften ved et senter som har lang erfaring i arbeid med barn, og som er kjent for å gjøre et 

godt arbeid. Malterud (Malterud, 2003) påpeker at det ved bruk av strategiske utvalg er 

avgjørende at datamaterialet frembringer et mangfold som muliggjør alternative tolkninger 

og forhindrer unødig forhastede slutninger (Malterud, 2003). Behovet for mangfold er forsøkt 

ivaretatt ved å intervjue alle fast ansatte ved senteret som har innvirkning på tilbudet til barn. 

De ulike arbeidsoppgavene på arbeidet vil gi ulike perspektiver, fra én-til-én møter i samtaler 

med barna, via deltagelse i miljøet og arbeid med barnas foreldre, til det systemiske i form av 

daglig drift av senteret og ivaretagelse av de ansatte. Informantene har en aldersspredning fra 

30- til 60årene og har variert fagbakgrunn. Begge kjønn er representert.  

3.3.2 Studiens generaliserbarhet 
Malterud (2003) argumenterer for kvalitativ forskning skal ha en overføringsverdi, heller enn 

en generaliserbarhet basert på antall informanter. Patton (2002) anbefaler en størrelse på 
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utvalget som gir metning, forstått som tilstrekkelig informasjon. I denne studien er antallet 

informanter naturlig avgrenset til de åtte ansatte som er i befatning med barnearbeidet på 

krisesenterets barnebeboere. Overføringsverdien vurderes å ligge i at utvalget gir et innblikk i 

det helhetlige tilbudet som gis på deres felles arbeidsplass.  

3.3.3 Gjennomføring 
Intervjuene ble gjennomført av meg på det aktuelle krisesenteret i tidsrommet oktober til 

desember 2016. Det var initialt forespeilet at intervjuene ville vare opp til 90 minutter.Dette 

ble etter muntlig avtale utvidet til to timer etter de to første intervjuene. Muligheten fior 

oppfølgingssamtale ble brukt på mitt initiativ kun etter de tre første intevjuene, da de senere 

intervjuene ble gjennomført med støtrre stringens. Spørsmålene i intervjuguiden (vedl.) i 

intervjuguiden er relativt åpne. Informantene kunne selv velge hvilke deler av arbeidet de 

ønsket å vektlegge. Informert av Andenæs`livsformintervju, ble de bedt om å ta utgangspunkt 

i samhandling med barn i to typiske situasjoner for samhandling med barna. Dette viste seg 

vanskelig å gjennomføre, da informantene hadde mange typiske situasjoner de ønsket å 

formidle kunnskap fra. Fortellingene gav et rikt bilde av tilbudet til barn, og jeg vurderte det 

meningsfullt å få en forståelse av det helhetlige tilbudet. Tanken om livsformintervjuet 

påvirket trolig allikevel intervjuene til å være mer hverdagsnære enn de eller ville ha vært.  

Intervjuene ble tatt opp med båndopptaker. Lydfilene ble oppbevart i henhold til UiOs 

retningslinjer. 

3.3.4 Transkribering 
Transkriberinsprosessen av samtlige intervjuer ga anledning til å bli bedre kjent med 

intervjumaterialet. Jeg la merke til ting jeg ikke husket fra intervjusituasjonen. Jeg opplevde 

at de ulike historiene ble mer levende, og informantenes ulike ulike fortellerstemmene trådte 

klarere frem. Det ble en givende start på analysearbeidet. Det endelige materialet besto av 

131.218 ord. Lydfilene ble slettet da analysearbeidet var fullført. I den skriftlige 

fremstillingen av materialet er ord som er lagt ekstra trykk på, er markert i teksten. Pauser i 

talen er markert med parentes. 
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4 Analyse og presentasjon av resultater 
Formålet med studien var i utgangspunktet å få innblikk i hvordan arbeidet med barn foregår 

på et krisesenter som i lang tid har hatt et tilbud til barn som er i samsvar med 

Krisesenterlovens intensjoner. Spesielt var jeg interessert i samspillet mellom voksne ansatte 

og barn slik det utspiller seg i dagliglivet i den tidsbegrensede perioden oppholdet varer. Jeg 

ønsket å få vite mer om de barnefaglig ansattes tilnærming til sitt arbeid, hvilke utfordringer 

de opplever at de møter og hvilken kompetanse de opplever behov for. 

 

Forskningsspørsmålene i studien er relativt åpne, og har gitt rom for en rekke ulike 

fortellinger. De tre hundre sidene med transkriberte intervjuer har derfor blitt et rikholdig 

datamateriale. Senterets klart definert struktur for arbeidet med barna trer i intervjuene frem 

som en rik mosaikk bestående av de ansattes ulike tilnærminger til barna på en rekke arenaer 

for samkvem og intervensjoner. Arenaer som tydelig skilte seg ut var mottagelsen ved barnas 

ankomst til senteret, samtalene med primærkontaktene, fellesmåltidene, samt aktiviteter og 

miljøarbeid. Arbeidet for å gjenreise en ofte nedbrutt foreldrefunksjon, og å for å bedre 

samspillet mellom foreldre og barn, ble også beskrevet som sentralt i arbeidet for å bedre 

barns hverdag. Dessuten arbeidet med fedrene som bor på senteret med sine barn, og deres 

spesielle utfordringer. Det har også blitt fortalt gripende historier om arbeidet med spebarn 

som kommer med sine mødre, for å gi både mor og barn en så god start som mulig i det nye 

familielivet. Jeg har latt meg berøre og fascinere av mangfoldigheten i arbeidet, og av de 

ansattes dedikasjonen i møte med barn og unge i en svært sårbar situasjon. Aller helst skulle 

jeg belyse hele det rikholdige tilbudet senteret gir barna.  

Initialt kodet jeg store deler av materialet i tråd med prinsippene for tematisk analyse, slik de 

er beskrevet av Clarke, Braun, and Hayfield (2007). Det ble imidlertid klart at materialet var 

for stort for oppgavens omfang, og at det ble nødvendig å avgrense hvilke deler av materialet 

som skal være fokus for analyse. Noen temaer og aspekter ved arbeidet fanget spesielt min 

interesse. Jeg valgte å forfølge disse, og fortsette analysen mer informert av fortolkende 

metode, slik den er beskrevet av Haavind (2000). Dette ga meg også mulighet til å dra 

veksler på mine egne opplevelser i møte med infrmantene, og bruke den samskapingen som 

oppsto som kilde til informasjon, snarere enn feilkilder. 
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For å gjøre fremstillingen oversiktlig og lettere for leseren å følge,  

har jeg valgt å presentere funnene i seks deler basert på slike temaer og begreper som har 

trådt frem i intervjuene. Temaene er knyttet til barnas behov når de kommer til senteret, til 

den historien de har med seg når de flytter inn, og til arbeidet som gjøres for å forberede dem 

på livet etter utflytting, og til dilemmaer de ansatte opplever i sitt arbeid med barna.  

 
I den første delen, (4.1) behandles barnets behov for ivaretakelse, trygging og orientering  

Den andre delen, (4.2) har barnesamtalene som utgangspunkt, de ulike temaene som tas opp 

der, og primærkontaktenes tilnærming til barnaArbeidet med å gjenopprette foreldrerollen og 

å etablere en normalitet i barnas liv behandles under pkt (4.3), og 4.4. Veien videre (4.5) vil 

handle om forberedelser til livet etter utflytting, og hva de ansatte ønsker at barna skal få med 

seg når de drar; redskapene de forsøker å gi barna for å kunne gripe og skape muligheter i det 

nye livet etter botiden på senteret. Dette er naturligvis ikke klart avgrensede tematiske 

områder, og ingen beskrivelse av hele det rikholdige arbeidet som gjøres ved senteret. I de 

faktiske møtene med barna, vil temaene/arbeidet i de tre delene, vil flyte over i hverandre og 

flettes inn i hverandre, i den grad de i det hele berøres.  

4.1 Trygging  
Alle barn som kommer til krisesenteret har i en eller annen form vært utsatt for vold. Psykisk, 

fysisk, seksuell mot seg selv eller familiemedlemmer. Noen ganger er ankomsten akutt, etter 

spesifikke hendelser, andre ganger har flyttingen vært planlagt over en tid. Informantene 

forteller at det varierer hvor mye og hva slags informasjon barna har fått om hva som skjer. 

Det er derfor ikke alltid like innlysende for dem som for de voksne hvorfor de  flykter 

hjemmefra. Barna har dermed ulike forståelser av hvorfor de er på senteret, og hva slags sted 

de er kommet til.  

 

For å ivareta alle barna som kommer med sine ulike historier og forutsetninger på en god 

måte, har senteret har faste rutiner for hvordan barnebeboere skal tas imot. Det første er  å  

ivareta barns behov for trygghet og forutsigbarhet i en situasjon som kan oppleves dramatisk 

og kaotisk. Informasjon  og omvisning blir gjort  slik  at barna kan føle en form for 

forutsigbarhet og trygghet. Ved omvisningen kan barna  stille spørsmål o om alt de lurer  på, 

og på egen hånd begynne å bli kjent med den som er tenkt å være barnets primærkontakt 

gjennom oppholdet. 
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Så langt det er mulig opprettes det umiddelbart kontakt mellom barnet og primærkontakt. 

Flere av informantene fremhever viktigheten av den umiddelbare tilknytningen det legges til 

rette for. Den kan fungere som en viktig trygging av barnet i en situasjon hvor forelderen som 

selv er i krise ikke alltid er i stand til å ivareta sitt barn på en fullgod måte. Informantene 

forteller at i dagene etter et nytt barns ankomst bestreber primærkontaktene seg for å finne et 

daglig møtepunkt med  barnet. Ved for eksempel å spille et slag yatzy, slå av en prat eller gå 

en liten tur, søker de å bygge en relasjon som skal gi barnet trygghet mens de bor der. Denne 

tryggheten er en forutsetning for andre typer samtaler  man etterhvert gir barna tilbud om.  

Dette gjøres tydelig allerede ved ankomsten derbarnet og forelder har første samtale med sine 

primærkontakter sammen. Forelder vet om avtaler, samvær og samtaler barnet skal ha med 

sin primærkontakt. At  barnet får den første nødvendige informasjonen med forelder til stede  

fremhever  flere informanter som viktig for å  skape trygghet og forutsigbarhet for barnet.  

Ved å forklare at vanskeligheter hjemme er årsaken til oppholdet på krisesenteret løfter man 

frem volden som tema. På denne måten søker man allerede fra starten av oppholdet å 

ufarliggjøre det å snakke voldsopplevelsene. Mange av barna har aldri snakket med sine 

foreldre om dette. 

4.1.1 Forutsigbarhet - rutiner 
Hensynet til barns behov for trygghet og forutsigbarhet gjenspeiles både i vekten som legges 

på å informere og i de daglige rutinene ved senteret. Den tiden senteret er barnas hjem 

forventes de og deres foreldre å følge en døgnrytme som gjelder for alle beboere. Dette 

gjelder for eksempel regler om faste tider for ro om kvelden. Deskal da være på rommene 

sine og det skal være ro. Likedan ønsker man at familiene skal samles til daglige 

fellesmåltider. Det gis tydelig informasjon om andre fellesaktiviteter, og barna vet at de får 

en eller to samtaler/samvær med sin primærkontakt hver uke. Foreldrene informeres alltid om 

når dette skal være. Det er lav terskel for å dra inn forelderen i samtalen hvis det blir behov 

for dette. Barnet kan trygt glede seg til de faste avtalene med ”sin” voksenperson, noe 

mangegjør.  

4.1.2 Trygge voksne 
Informantene vektlegger at alle barn trenger trygge og forutsigbare voksne. Barn som 

kommer til krisesenteret har alle med seg ulike historier om grenseoverskridende adferd og 

manglende ivaretagelse fra de voksne som skulle passe på dem. Mange av foreldrene som 

kommer med barna sine er også selv nedbrutt og har fått sin autoritet som forelder under-

minert og nedbrutt. Informantene forteller at de ser familier med store samspillsproblemer 
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som følge av dette, mange utrygge barn, og barn som selv utøver vold. På krisesenteret  

legges det derfor vekt på at de ansatte skal fungere som trygge gode voksne, mens både barn 

og voksne hviler, samler seg og forsøker å orientere seg mot livet videre. 

 

Ordningen med primærkontakter er tenkt å gi hvert barn en trygg person de kan forholde seg 

til gjennom hele botiden ved senteret, og som kan være der når forelder er til egne samtaler 

eller er opptatt på annet vis. Ved å delta i hyggelig samvær med barn og  foreldre, sette 

grenser på en rolig og tydelig måte, uten å bli sinte og miste fatningen. Ønsker man at 

primærkontaktene skal kunne gi barna trygge opplevelser av voksne. 

Primærkontakten forsøker å gradvis bygge en tillitsfull relasjon som gjør det mulig for barna 

å ta kontakt hvis de har behov for det  utenom samtalene. Arbeidet for å trygge barna  pågår 

gjennom hele botiden. 

4.2 Bearbeiding – bryte tausheten om volden 
 Primærkontaktene forteller at mange av barna som kommer til senteret av ulike grunner aldri 

har snakket med noen om sine voldsopplevelser. I veilederen til krisesenterloven (......) 

anbefales det alle barn som ønsker det skal få et tilbud om samtaler,  bl.a. med tanke på 

bearbeiding av voldserfaringer. 

”Mange barn vil ha nytte av et samtaletilbud. Det bør legges til rette for enesamtaler med ansatte i 
tilfeller hvor barnet ønsker det. Barn kan også ha behov for å bearbeide sine erfaringer med vold. Å 
ta opp temaer som erfaringer med vold, trygghet og sikkerhet, kan frita barna fra å ta ansvar for 
situasjonen. Slike temaer hører med i maler for rutinemessige inntaks- og oppfølgingssamtaler, 
tilpasset barnas alder og utviklingsnivå. “(....)	

På krisesenteret hvor denne studien er utført, inngår 4 til 8 samtaler med primærkontakten i 

det strukturerte tilbudet barn får i løpet av botiden. Det er et uttalt mål at barn skal få en 

anledning til å snakke om sine opplevelser.  
”Jeg tenker det ville være et svik mot disse barna å komme for å bo på et krisesenter der det  er helt 
åpenbart hvorfor du kommer, og så  skulle dette bli en taushet her også,  at barna ikke skulle  bli 
snakka med. Det syns jeg hadde vært et svik. ”  
 
Det fremkommer imidlertid ulike forståelser av begrepet bearbeiding hos informantene. Det 

blir beskrevet at samtalene inneholder en rekke temaer, og i praksis har flere ulike formål og 

funksjoner. Jeg vil i de følgende fem avsnittene belyse hvordan det arbeides med barns 

forståelse av sin situasjon og sine opplevelser, hvordan samtalen brukes som et terapeutisk 

virkemiddel, og til å hjelpe barna å sortere tanker og finne hjelp for praktiske bekymringer 
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for slik å muliggjøre videre utvikling. I siste avsnitt behandles arbeidet med å romme og 

håndtere de kompliserte følelsene barna har i forhold til både seg selv og sine omsorgsgivere. 

Den store bredden av formål med samtalene ser ut til å skape en spenning som jeg vil komme 

tilbake til i kapittel 6. 

4.2.1 Forståelse 
Primærkontaktene forteller at det ofte kan være vanskelig for barn å fortelle om det de har 

opplevd. Det kan handle om at de ikke har språk og begreper til å uttrykke det de har 

opplevd, at det kan være vanskelig å forstå at det de har vært utsatt for er vold og overgrep, 

eller rollen de selv har spilt i voldssituasjonene. Samtalen tar utgangspunkt i barnets liv og 

det man kjenner til om barnets bakgrunn.  Informantene forteller at barn viser  ulike tegn på å 

ha vært utsatt for vold, men felles for omtrent alle er at de føler seg annerledes og alene. Det 

vektlegges å gi informasjon om hva vold er, konsekvenser av vold, normale reaksjoner etter å 

ha opplevd vold og at mange barn har opplevd lignende ting. 

 

For mange barn er det å leve med vold en del av livet og møtet med rettsvesen og 

hjelpeapparat for mange kan være en skremmende opplevelse. Informantene uttrykker at 

kunnskap om lovverk og de nevnte instansene kan være klargjørende for barna og bidra til å 

skape trygghet å forståelse. Det legges derfor stor vekt på å informere både barn og voksne 

som bor på senteret om at det er ulovlig å utøve vold i Norge.  En av informantene beskriver 

den viktigste oppgaven i arbeidet med barna slik:  

“ hvis de er blitt utsatt for vold, så skal de få snakke om det som har skjedd,  og så  skal de 
få vite at vold ikke er lov. Uansett  om det er fra far, mor eller hvem utøver har vært. Og så 
er det heller ikke lov til å slå selv. Det er ikke lov til å slå mammaen sin. Det er ikke lov til å 
slå  oss. Det er ikke lov til å slå læreren sin eller medelever. (...) Og fordi om barn slår 
allikevel, så er det, så skal de i alle fall få en  grunnleggende forståelse av at det ikke er lov. 
Og det er ikke greit. “  
 

Ønsket er  at barna skal vite at voksne ikke skal kunne legge skyld på dem for volden de 

utsettes for, heller ikke hvis barnet skulle ha gjort noe galt.  Det å frata barn den skylden de 

ofte føler for volden de utsettes for, fremheves som en viktig del av arbeidet.  

 “Det gjør godt for de, å vite at det er ikke noe jeg kunne gjort annerledes for at det her ikke 
skulle skjedd. Og det er jo det vi ofte hører av de barna vi snakker med, både som 
dagbrukere og beboere,  og også voksne, at de tenker at de er skyld i det selv, at dette har 
skjedd.”  
 
Denne informasjonen er ikke minst viktig for beboere med bakgrunn fra andre land og 

kulturer, hvor vold er en vanligere del av oppdragelsen. Det blir fremhevet at man legger vekt 
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på å informere disse beboerne om lover, regler og sedvaner, og slik hjelpe dem til å kunne 

fungere i det samfunnet de lever i.  

 

For mange barn er det viktig å få informasjon om politi, fengselsvesen og hjelpeapparatet 

forøvrig.  For noen av barna er det siste de husker av faren sin at han ble hentet av politiet. En 

del har hørt historier om barnevernet som stjeler barn fra foreldrene sine. Spesielt for barn 

med bakgrunn fra andre land som har helt andre referanser til politi og fengselsvesen enn det 

norske kan dette være en svært skremmende opplevelse.  

 

Det blir derfor gitt tydelig informasjon om at politiet og fengslene skal hjelpe mennesker til å 

følge lovene, slik at det skal være trygt å leve her. Det samme gjelder for 

barnevernstjenesten.  

Noen ganger blir politiet invitert på besøk når det kommer frem at barn er spesielt bekymret. 

Det å få oppleve at politiet er hyggelige mennesker, få vite at deres oppgave er å hjelpe, har 

for mange barn en svært beroligende effekt. Det er dessuten viktig å få formidlet hvordan 

norske fengsler er, at pappa ikke kommer til å dø der, men i stedet blir passet på og får hjelp 

til å lære å ikke bli så sint.  

”Og så kan det også være at pappa, da, nå bruker jeg pappa som eksempel, ...Pappa skal 
også få hjelp sånn at han kan forstå at det er feil å gjøre sånt mot barn.  Pappa skal også få 
hjelp til ikke å bli så sinna noe mer. Eller mamma. ” 
 
Informantene forteller at slik ufarliggjøring og normalisering av rettsvesen og hjelpeinstanser 

er svært viktig for at barn skal kunne slippe noen av bekymringene de har.  

4.2.2 Samtalen som terapeutisk virkemiddel 
De fleste informantene gir uttrykk for at det å få snakke om voldsopplevelsene i seg selv kan 

ha en kurativ effekt. På spørsmål om hva dette innebærer, svarer noen at det betyr at barnet 

skal få fortelle om sine opplevelser, gå ned i det vonde og opp igjen, slik at de kan legge det 

bak seg og gå videre, eller i alle fall få det litt lettere. Flere av informantene forteller at man 

oppfordrer barna til å fortelle, fordi ”du får det bedre etter at du har snakket om det”). 

Noen barn benytter muligheten umiddelbart. Noen ser ut til å ha ventet på en voksen som vil 

høre. Samtidig fortelles det om barn som har vært så alene med opplevelsene sine at de ikke 

har utviklet et språk som gjør det mulig å dele dem med noen på en meningsfull måte.  

“Noen unger vet knapt hva følelsene heter. Og de kaller alle følelser for sint. (...) Men kanskje er man 
egentlig redd, eller lei seg .(...) For å klare å (fortelle hvordan man har det), så er man jo nødt til å 
vite hva de ulike følelsene heter. Hvordan de kjennes ut for akkurat deg.  Sant, jeg  vet hvordan 
jeg føler det når jeg er redd, men hvordan føler du deg, og hva er å være redd?(...) Jeg har sittet her 
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med 10-11-åringer som ikke aner  hva følelser egentlig er for noen ting. Og det er fordi det bare er et 
fullstendig kaos. (Det kan hjelpe å få ord for følelsene, for da) kan du formidle det, hvis du vet hva 
det er. Du klarer ikke å si noen ting som ting du ikke vet hva er. (...) Og det er sånn på en måte å øke 
kompetansen dems. (...) Den tenker jeg at de kan bruke i hverdagen sin sånn i forhold til seg selv,  i 
relasjoner med andre.  Følelsene våre bruker vi jo hele tiden. Og så er det noe med å lære seg til å.” 
 
Flere informanter trekker frem viktigheten av å hjelpe barna til å finne gode strategier 

for følelsesregulering. (Jfr. pkt...) For at dette skal være mulig må barna gjenkjenne sine egne 

emosjoneller reaksjoner. Det å kunne navngi følelsene sine anses som nødvendig, og blir 

derfor en sentral del av samtalene. Men også annen kommunikasjon vektlegges.  

Det blir fortalt om ordløse øyeblikk med en opplevelse av dypt fellesskap, som man tenker er 

viktig for barnets utvikling. En informant beskriver det slik: 
 “hvis jeg får tårer i øynene, og det hender det jeg får, hvis barnet også får det... Så  hender det at den 
kontakten oss imellom da også gjør at jeg også får tårer i øynene. Men det er for barnet bare... Det 
knytter oss jo tettere sammen . Og jeg renner jo ikke utover med følelser sånn at barnet må plukke 
meg opp. Det er jo ikke det som skjer.  For dét gjør jeg jo ikke. Men  at jeg er på følelsesmessig 
samme nivå og det blir helt stille  og vi bare har den kontakten... Det er jo sånne samtaler som 
flytter.... flytter oss. ganske langt fram, kan du si. Som virkelig knytter en sammen. Og gjør... gjør en 
forskjell. “  
 
4.2.3 Sortere og rydde plass 
Informantene forteller om barn som sliter med et kaos av tanker og følelser som ser ut til å 

fylle hele tankeverdenen deres. De beskriver barn som sliter med å fungere i dagliglivet 

samtidig som de bærer på hemmeligheter om vold i hjemmet, bekymringer om når neste 

voldsutbrudd skal skje og hva det vil føre med seg. Mange barn strever med i det hele tatt å 

forstå sin situasjon. Et av målene med samtalene, slik primærkontaktene uttrykker det, er å 

hjelpe barn å sortere en del av disse tankene, og eventuelt å finne hjelp der dette er mulig.  

	

Informantene forteller at barn ofte har fått med seg mer av voldsepisodene enn voksne har 

trodd. Forsøk på å skjerme barna med taushet har i stedet ført til at barna har måttet bære 

opplevelsene alene. Noen ganger resulterer dette i fantasier som overgår selv den alvorlige 

volden forelder har vært utsatt for. Man forsøker da å tilrettelegge for en samtale hvor 

forelder kan svare på barnets spørsmål om helt spesifikke hendelser, slik at barnet kan få en 

anledning til å klare å legge tankene litt til side.  

“den gutten hadde noen spørsmål om en episode hvor samboer hadde vært svært voldelig 
mot mor(...)noen helt konkrete ting som bare kværna i hodet hans, som handla om hvor vondt 
det gjorde og hvor redd mor var. Var det sånn at mamma tenkte at nå dør jeg? Dette her må 
vi snakke om. Så (...) han får svar på noen av de spørsmålene (...) Mammaen hans, det kosta 
jo mye for henne, å fortelle at "ja det var vondt", "Ja, jeg følte at .........". "Men så sluttet han. 
Så jeg klarte meg jo ...... For  nå sitter vi jo her sammen". Og for han da, så var det på en 
måte: Ok, det er greit. Da vet jeg det. Da slipper jeg å lure på det noe mer. Så var det en ting 
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han kunne legge litt til side. Det betyr jo ikke at han ikke tenkte på den episoden, for den var 
jo, altså, traumatisk i seg selv.”  
 
Samtalene hvor barn deler av ”det fulle hodet” sitt, åpner for nye og andre samtaler og 

opplevelser. Dette kan lede til en god videre utvikling. For gutten beskrevet ovenfor, ble 

samtalen med moren starten på en prosess hvor han sammen med primærkontakten fant frem 

til andre strategier enn voldsutbrudd når livet ble for mye for ham. Da kunne også han og mor  

utvikle et bedre samspill.  

4.2.4 Knagger å henge tankene på  
Noen av primærkontaktene snakker om å få ”noen knagger å henge tankene sine på”.  Barn 

som har båret alene på sine opplevelser, tanker, følelser og spørsmål, har heller ikke fått de 

forklaringene barn trenger fra voksne for gjøre tilværelsen forståelig. I stedet bruker de det de 

har tilgjengelig, seg selv og sin egen erfaringsverden for å forklare det som skjer. De tar da 

ofte selv på seg skylden for volden de opplever og utsettes for.  
“samtlige av de ungene jeg har snakka med, (...) tar på seg skyld. I ulik grad. Og så har jo jeg lurt 
mye på: hvorfor er det sånn?  Så tenker jeg jo at: alle unger har jo et behov for å forstå ting som skjer 
rundt dem. (.....) Alle disse her "hvorfor?"-spørsmålene. ”Hvorfor er det sånn?”” Hvorfor kan jeg 
ikke det?” ” Gå og ta på deg regntøy.” ” Hvorfor det?” Og så  får  de jo svar på veldig mye i 
hverdagen sin. Men det vi ser er jo at i de familiene hvor det har vært vold, så er det ingen som har 
snakka om det.  Det blir ikke snakka om. Så de får ikke noe forklaring på , de får ikke noe svar  på alt 
det de lurer på, hvorfor dette her skjer (...) så lager de seg en forklaring (....)den enkleste måten  er å 
bruke seg sjøl.  Det er sikkert fordi at jeg ikke er snill nok, fordi jeg ikke er flink nok på skolen, 
fordi  jeg bråker, fordi jeg knuste det glasset, fordi jeg løper i trappa, fordi at jeg må kjøres til 
fotballtrening så er det egentlig det dem krangler om. - Og så tar dem på seg skylda. “  
 
At barna får informasjon hjelper dem til å organisere sin forståelse av virkeligheten på en 

hensiktsmessig måte.  

4.2.5 Romme og håndtere kompliserte følelser 
Informantene fremhever at et viktig mål med samtalene er å hjelpe barna til å romme de 

kompliserte følelsene sine. Det er ikke alltid så entydig for barna hvorfor de er på senteret. 

Noen har et sterkt forhold til voldsutøver, og har store bekymringer for vedkommende som 

sitter igjen alene hjemme eller er tatt av politet og satt i arrest. Da snakker man gjerne med 

barnet om det, minner om at forelderen er voksen, selv kan ta ansvar, lage mat, og oppsøke 

hjelp, f.eks. hos venner og familie, hvis vedkommende trenger det. Slik hjelper man barnet til 

å i noen grad å legge fra seg ansvar og bekymring.  

 

Mange barn føler forvirring og skam for å være glad i voldsutøver, som de også ofte har hatt 

mange gode opplevelser sammen med. For dem er det svært viktig å få vite at det er både 
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greit og normalt å være glad i noen som også har gjort noe galt. Flere av informantene 

forteller om gleden barna utstråler når de får fortelle om fine ting de har gjort sammen med 

den voldsutøvende forelderen, eller stoltheten de viser når de får lov til å fortelle ved 

lunchbordet om f.eks. pappa som er så flink å mekke bil. Det blir viktig å anerkjenne 

kompleksiteten i barnas uforutsigbare verden, hvor de ikke vet konsekvensene av å snakke, 

og kanskje er redd for å være den som gjør at pappa kommer i fengsel. Samtidig som de ikke 

ønsker seg tilbake til volden, er mange redd for at foreldrene skal skilles eller en forelder skal 

komme i fengsel 

Flere av informantene forteller om barn som blir dradd inn i foreldrenes konflikter.  Mens de 

bor på krisesenteret hender det at voldsutøver utøver emosjonelt press via mobilmeldinger. 

Voldsutsatt forelder på sin side kan fremstå som overbeskyttende, og synes noen ganger å 

påvirke barnas fortellinger til å være mer ufordelaktige for voldsutøver enn det barnet selv 

kanskje ønsker. Det har ikke fremkommet noen klart definert strategi i møte med barn som er 

utsatt for slik manipulering. Informantene forteller at de forsøker å lytte til barnas historier og 

gi dem støtte på deres opplevelse av situasjonen. De kan også fortelle barna noe om hva som 

er vanlig for barn å oppleve og hvilke reaksjoner andre barn får i disse situasjonene.  

 

Ved å hjelpe barna til å romme mangesidigheten i forholdet til foreldrene sine, til seg selv og 

til egne følelser (jfr pkt...) ønsker man å åpne for nye forståelser hos barnet. Det kan gjøre det 

mulig å begynne å skille identitet fra handling, og følelse fra atferd. Likedan som det vekt-

legges at selv om foreldre har gjort noe galt er de verdt å være glad i. Selv om det settes 

grenser for utagerende og voldelige barn, møtes de med en ikke-dømmende holdning. Videre 

forsøker man å tydeliggjøre at barna har valgmuligheter, selv når de opplever sterke 

følelsesmessige reaksjoner, og slik hjelpe dem til en begynnende følelse av kontroll over 

livet. 

 
”Det er ikke lov å slå noen. Det er ingen som har lov å banke deg fordi du... Du tar et valg når du 
slår noen. Da velger du å slå. Om det er i affekt, eller... så er det et valg.  En følelse, den kommer, og 
det er lov å si : Nå er jeg forbanna. Men at du velger å agere på den, at du klasker til meg for at du 
er forbanna, det er et valg du tar, mener nå jeg da. Følelsen kommer , og så kan du velge hva du vil 
gjøre videre.” 
 
Samtlige informanter vektlegger at det er fører dårlig helse med å leve med vold og overgrep.  

De ser det til daglig i møte med barn som strever. Flere trekker frem kunnskap fra senterets 

arbeid med kvinner. Først i voksen alder har de fått fortelle om sine volds- og 

overgrepsopplevelser, etter å ha levd en relativt vanskelig tilværelse, preget av traumer fra 
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barneårene. På bakgrunn av disse erfaringene,  opplæring og videreutdanning med tema om 

effekten av å leve med vold, fremstår det som en maktpåliggende oppgave for informantene å 

hjelpe barna til å snakke om og begynne arbeidet med å bearbeide sine volds- og 

overgrepserfaringer. Slik håper de å bidra til at  opplevelsene i minst mulig grad skal prege  

livet til barna videre.  

4.3 Restituere foreldrerollen 
4.3.1 Foreldrearbeid 
Arbeidet med å understøtte forelderens autoritet og gjenreise foreldrefunksjonen fremheves 

som svært viktig, siden det er de, barnet og forelderen, som skal fungere sammen når de 

flytter ut fra senteret. Formelt er det forelder som har ansvaret for sine barn under oppholdet. 

Alle aktiviteter i regi av krisesenteret, sammen med krisesenterets ansatte, avklares først med 

forelder. At avtaler er tydelige, det er klart hvem som bestemmer, skaper trygghet og gjør at  

barna slipper å komme i en lojalitetskonflikt mellom voksne Informantene forteller at den 

voldsutsatte forelderen som kommer med sine barn til senteret ofte er nedbrutt, også i sin 

funksjon som forelder. Samspillet i familiene ofte er preget av volden de har levd i. Ofte har 

voldsutsatte foreldre har fått sin autoritet og integritet underminert hjemme, og har som følge 

av dette problemer med å være tydelige overfor barna sine og sette nødvendige grenser. Dette 

gjør barna utrygge. Noen reagerer med å være veldig stille, eller urolige, noen gjøgler, andre 

tar en ansvarlig voksenrolle. Atter andre er så utagerende at flere av informantene bruker 

ordet ”voldelige” i beskrivelsen av dem.  Man anser at en viktig del av arbeidet for å bedre 

disse barnas situasjon, går igjennom å bidra til å gjenreise foreldrefunksjonen. 

4.3.2 Måltidet som intervensjonsarena 
En viktig arena for dette arbeidet er måltidene, spesielt lunchen. Dette er måltidet hvor alle 

beboerne er ment å være tilstede sammen med flere av primærkontaktene og andre ansatte 

som møter beboerne i miljøet. Disse måltidene, enkle buffeter organisert rundt et langbord, er 

tenkt å fungere som et vanlig familiemåltid. Man har enkle regler om at her snakker man til 

hverandre om hverdagslige ting i en hyggelig tone.. Selv om alle vet at alle har opplevd 

vanskelige ting, reserveres disse historiene for andre arenaer, f.eks. samtaler med primær-

kontakten.  Ingen barn får gå fra bordet før alle barn har spist ferdig.  

 

Flere av informantene forteller at samspillsproblemer og utagering ofte utspiller seg under 

disse måltidene. Da ser man barn som bråker, ikke spiser, har et problematisk forhold til mat, 

er urolige, noen også voldelige, og ofte en nedkjørt forelder som har mistet sin autoritet og 
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ikke klarer å sette grenser. På spørsmål om hvorfor akkurat måltidene skiller seg ut på denne 

måten, svarer flere av primærkontaktene at de har inntrykk av at dette er en arena hvor det 

har vært konflikter i hjemmene. Flere informanter gir uttrykk for at det å ha et ”vanlig” 

hyggelig måltid i seg selv kan være en potent intervensjon, hvor barna får en ny alternativ 

opplevelse av samhandling og fellesskap rundt måltidet. Dette kan være en hjelp for barnet til 

å forstå at det de har opplevd hjemme ikke er den eneste måten å samhandle på.  

 

På spørsmål om hva de gjør for å hjelpe nedbrutte foreldre når barn utagerer forteller 

primærkontaktene at de intervenerer bare etter samtale med mor. De forteller at i de fleste 

tilfellene ønsker mødrene hjelp til grensesetting. Mødrene får da hjelp til å finne gode og 

tydelige måter å sette grenser på, og de ansatte støtter disse grensene. Flere av informantene 

beskriver barn som først blir veldig overrasket over denne nye responsen fra mor og deretter 

ofte faller litt til ro. De har observert hvordan samspillet kan forandre seg radikalt. Fra en 

pågående konflikt mellom mor og barn, til at de kan begynne å leke og le og gjøre hyggelige 

ting sammen. I noen tilfeller, hvis et barn er svært utagerende, hender det at de ansatte går 

sammen i team for å aktivisere barnet og avlaste forelder. Det fortelles om situasjoner der 

barnebeboere har hatt så store problemer at de ansatte har tatt ekstravakter på skift for å 

trygge og hjelpe familien.  

 

Enkelte barn kan ha likhetstrekk med den voldsutøvende faren. Det kan føre til at mor blir 

redd hvis barnet blir sint, noe som kan bidra til en negativ dynamikk mellom mor og barn. 

Primærkontakten forsøker da både å støtte mor i de vanskelige situasjonene og samtidig 

snakke om det og forsøke å bidra til en bevissthet rundt mors rolle som forelder. 
“Vi  klarer å, ihvert fall snakke om det. Med mor. "Men er det han. Er det mannen din? " "Neei. Det 
er jo ikke det". Og  så samtidig støtte  mor, og hjelpe i situasjonene der gutten blir sint. Men..... At vi 
klarer å synliggjøre det. Men , det sitter jo dypt, ikke sant.”  
 
4.3.3 Kjønnsroller, kultur og vold 
Informantene ser stadig familier hvor volden gå i arv. (jfr. pkt...) Barna utøver vold som et 

uttrykk for at de har det vondt, eller fordi de ser at det er slik de voksne håndterer 

utfordringer og konflikter. I noen familier ser det ut til at barn slår mor fordi de har oppfattet 

at det er slik kvinner skal behandles av menn. Noen ganger er barna tydelige på at de slett 

ikke vil ha denne rollen. En primærkontakt forteller om gutter fra patriarkalske familier ned i 

10-11års-alderen, som er livredde fordi de oppfatter at de må ta over mannsrollen i familien 

hvis ikke mor får en ny mann. I slike tilfeller er det svært viktig å ha en god dialog med 
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mammaen, formidle guttens forvilelse og behovet hans for at hun er en voksenperson som 

står veldig støtt for ham.  

Dette er ikke nødvendigvis uproblematisk i forhold til den kulturen familien har kommet fra, 

og det miljøet de kanskje skal tilbake til. Primærkontakten vektlegger at man tenker seg noen 

universelle behov som man kan formidle, om at barn trenger trygge, stødige voksne som tar 

ansvaret i tilværelsen. De fleste informantene vektlegger dessuten at det er viktig å lære å 

kjenne kulturen i det storsamfunnet man skal fungere i.  

4.4 Normalisering 
Et gjennomgående tema i informantenes fortellinger om arbeidet med barna er 

”normalisering”. Det er et begrep som brukes av informantene selv, og  

arbeidet med å gi barna en ”normalitet” gjenspeiles i det daglige virket på senteret.  

Man ønsker å skape en normal hverdag, så langt det er mulig, for familiene som ofte er i kaos 

når de ankommer senteret. For barna, som ofte har levd i en uoversiktlig og skremmende 

tilværelse, kan det like fullt skape utrygghet å plutselig bryte opp fra den tilværelsen og 

normaliteten de tross alt kjenner.  For mange av barna er volden og alle dens konsekvenser 

blitt det normale. Noe av siktemålet med arbeidet på senteret er å presentere alternativer til 

denne virkelighetsforståelsen.  

Slik det er beskrevet i de foregående kapitlene søker man å skape rammer for en så normal 

tilværelse som mulig den tiden beboerne, både barn og voksne, har senteret som sitt hjem.. 

Denne tryggingen, og normaliseringen, er en viktig forutsetning for det videre arbeidet med 

barna. Den er dessuten tenkt å skape en alternativ normalitet som kan gi nye erfaringer og 

forståelse av muligheten for et liv uten vold. Dette skal være en normalitet som kan romme 

kompleksiteten i barnas liv, og samtidig gi dem opplevelsen av å gjøre vanlige ting.  

4.4.1 Annerledeshet og normalitet 
De forteller at voldsutsatte barn ofte føler seg alene og annerledes, og at det å dele tankene, 

følelsene og erfaringene sine med en trygg voksen vil kunne være et skritt på vei ut av 

ensomheten for dem. Primærkontaktene forteller at det ofte har en stor effekt for barna å få 

høre at det finnes andre barn som har opplevd lignende ting, og at det er helt normalt å 

reagere sånn som de gjør.  

”Vi vet jo at barn som har opplevd vold og overgrep, de føler seg annerledes. Og der 
kommer jo det (...) At barn skal, de ønsker ikke å bli behandla annerledes.  De ønsker ikke  å 
være annerledes.” 
Noen barn uttrykker at de tror de holder på å bli gale. Som vi har sett ovenfor fremhever 

primærkontaktene viktigheten av at barna får vite at andre barn har opplevd lignende ting, at 
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de ikke er helt alene med sine erfaringer. Dette blir bekreftet ved at de ser andre barn som bor 

på senteret og  vet at  alle der har opplevd vold og krenkelser i en eller annen form.  De ser 

også at det er andre barn som strever, og får på denne måten bekreftet det primærkontakten 

forteller dem, at de har helt normale reaksjoner på veldig vanskelige og unormale 

opplevelser.  

 

På denne måten tilbys en forståelse av normalitet som kan favne kompleksiteten i barnas liv. 

Barna er på den ene siden ikke alene med sine opplevelser. På den annen side får de vite at 

det ikke er  normalt å ha det sånn, og at ingen barn skal måtte leve med vold. Likedan som de 

har fått vite at det ikke er lov å utøve vold. Dette er unormalt og ulovlig for voksne å utøve 

vold mot barn. Samtidig gis det rom for at barnet kan ha sterke bånd til sin forelder. Barna 

har selv heller ikke lov å slå, men når de gjør noe galt, settes grensene på en rolig måte. 

 

For noen barn kan det å delta i en samtale om dagligdagse ting ved spisebordet, og kanskje 

søle på duken uten at det starter en krig, gi en ny alternativ erfaring av normalitet i forhold til  

det de har opplevd hjemme. Informantene gir uttrykk for håp om at dette skal kunne gi barna 

forståelse for at den volden de har levd i ikke er normal, og at man ikke trenger å ha det sånn. 

   

På denne måten skapes rammer som rommer den kompleksiteten barnas liv består av. 

Samtidig som de blir innlemmet i den ”normale verden” og får vite at de ikke er alene, må de 

forholde seg til at vold ikke er lov, og dermed ikke akseptert som normal oppførsel. Ved å bli 

introdusert for alternative handlingsmønstre kan de få hjelp til å moderere sin egen atferd, for 

bedre å kunne fungere innenfor oppfattede normale sosiale kontekster. På senteret blir de 

ikke definert av sin atferd, men  får aksept for sin opplevelse av livet. De er omgitt av voksne 

som ser dem som noe annet og mer enn voldsofre, og får hjelp til å finne nye og mer 

hensiktsmessige strategier i møte med utfordringer.  (Jfr. pkt ...)Det understrekes at disse 

barna er, og får lov til å være, en del av gruppen helt vanlige barn. En av primærkontaktene 

forteller at.... ”Den eneste forskjellen på disse barna og andre barn, er at disse har opplevd 

vold og overgrep. Det sier jeg hver gang. Det er kjempeviktig at det kommer ut.” På denne 

måten blir det understreket at barna ikke defineres ut ifra sine voldsopplevelser, noe som gjør 

arbeidet for å skape håp om og muligheter for en bedre fremtid mulig.  
	

Sosiale modeller og normale trygge menn 
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Det legges vekt på at senteret skal oppleves som et trygt sted for barna. De fleste av barna har 

i større eller mindre grad opplevd uforutsigbare, dominerende og voldelige, og kanskje også 

svært kuede og undertrykkede voksne. Det anses derfor som viktig at de i botiden på  senteret 

omgis med trygge, tydelige voksne, som kan gi varme og omtanke, men også sette grenser. 

Dette er tenkt for å trygge barna samtidig som det tilbyr alternative rollemodeller og 

alternative samhandlingsmønstre.  

 
Flere av informantene understreker viktigheten av at barna får se voksne, og barn, som kan 

være uenige uten nødvendigvis bli sinte på hverandre. Og dersom de blir sinte, at dette ikke 

eskalerer til en stor og farlig konflikt. For barna er det viktig å se at selv om en voksen har 

vært sint eller irritert,  slutter de ikke å bry seg om barnet, og forsvinner ikke. Barna får 

erfaring med  at verden ikke går i stykker, at voksne verken går til angrep eller forlater dem 

hvis noen gjøre en feil, eller hvis det blir uenighet eller konflikt. Dette kan hjelpe dem til å ha 

positive forventninger til mennesker og gjøre dem mer rustet til å møte sosiale utfordringer 

utenfor senteret/senere i livet.  

 

Senterets mannlige ansatte har, som en del av sitt arbeid med barna, en funksjon som slik 

rollemodell. Dette er en bevisst politikk fra senterets side. Man tenker at det er viktig at barna 

får se helt vanlige, hyggelige menn som deltar i daglige aktiviteter og kan sette grenser på en 

tydelig men vennlig måte. Fortsatt er det flest kvinner som kommer til krisesentrene med sine 

barn for å bo, og man tenker at det er viktig å tilby andre idealer for mannlig fremtreden enn 

den de har levd med. Dette er viktig for både gutter og jenter.  

For gutter med voldelige menn i sin omgangskrets fremheves det at det er svært viktig å ha 

andre, ikkevoldelige mannlige modeller. Det fortelles om familier som har levd med vold i 

flere generasjoner, hvor man oppfatter at dette er den virkeligheten barna kjenner. Ved å tilby 

en alternativ normalitet ønsker man å gjøre gi guttene en forståelse av at det er mulig å velge 

andre handlingsalternativer. Denne erfaringen er nødvendig dersom de selv skal klare å bryte 

voldsarven og skape en tilværelse uten vold. 

 

For noen gutter, spesielt når de kommer opp i tenårene, forteller de mannlige 

primærkontaktene at det kan være godt å ha en mannlig ansatt å snakke med.  

Noen ganger velger man også bevisst å la en av de mannlige ansatte være primærkontakt for 

jenter som har et problematisk forhold til menn på grunn av sine opplevelser. Også for 
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jentene er tanken å presentere en alternativ forståelse av menn. På spørsmål om hvordan de 

nærmer seg kontakten med ei jente med slike problemer, forteller en av de mannlige 

primærkontaktene at han gjør akkurat som med andre barn. Han ufarliggjør situasjonen, 

forteller som han gjør til alle andre barn om stedet og tilbudene der, informerer om at de har 

både mannlige og kvinnelig ansatte, og at det er helt normalt at noen barn har en mannlig 

primærkontakt. Informantene beskriver noe som kan fremstå som en form for eksponering: 

alle beboerne skal ut i samfunnet igjen, og kommer til å møte menn der. Derfor ses det å 

omgås menn på senteret som en nødvendig forberedelse til å møte samfunnet de etter få uker 

skal tilbake til. Det uttrykkes dessuten et håp om at eksponeringen for trygge, ikkevoldelige 

menn vil kunne gi jentene en forståelse av at det er mulig å velge ikkevoldelige partnere, og å 

bryte med en normalitet hvor kvinner kanskje i generasjoner har levd med voldelige menn.  

4.4.2 Informasjon om ulike instanser 
Normaliteten fremheves også i møte med rettsvesen og hjelpeapparat. Politiet blir presentert 

som vanlige, hyggelige mennesker som er der for å hjelpe. Fremstillingen av fengsler 

inneholder også en normalisering. Først ved informasjonen om at det er et, i alle fall litt, 

vanligere sted enn mange barn har forestilt seg. Foreldre som er kommet dit blir passet på og 

tatt vare på, og de kan få hjelp til å oppføre seg sånn som pappaer skal og ikke bli så sinte. 

Det er viktig for mange av barna å snakke om hvem som kommer i fengsel og hvorfor. 
 
 “Det er jo ikke bare de aller, aller verste menneskene som havner i fengsel. .... Jeg  kan jo kjøre for 
fort, (...) og havne i fengsel for det. Og der sitter det noen som har gjort veldig mye alvorligere 
ting.  Så det trenger jo ikke å bety at den personen er den fæleste i verden. (...) Men det er noe med å 
forklare : Hvorfor er man der, da. Og det er jo for at man skal lære at det man har gjort ikke er 
riktig, og ikke er bra å gjøre. (...) For ei jente som jeg snakket med tenkte jo det at med en 
gang  (pappaen) havna i fengsel, (...) da er man noe av det verste av det verste, liksom. Da er man en 
veldig, veldig ille person, da. Og hun syns det var vanskelig å trenke sånn om faren sin. 
 

Sitatet ovenfor belyser hvordan man søker å hjelpe barnet til å skille mellom person og 

handling. Fremstillingen av fengselsstraff som en konsekvens av handling, normaliseringen 

av innsatte, og vektleggingen av fengselets restituerende funksjon har flere funksjoner.  

Man ønsker å gi barna anledning til å inkludere forelder i en forståelse av et normalt liv. 

Dette gjør det lettere å ha et forhold til, og være glad i, forelderen. Man tenker at dette også er 

viktig for barnets selvfølelse.  Samtidig tydeliggjøres det at samfunnet har klare grenser for 

hva slags atferd som aksepteres, og instistusjonaliserte reaksjoner når grensene for denne 

normaliteten overskrides. Disse reaksjonene har imidlertid en restituerende funksjon som skal 
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kunne muliggjøre et annerledes og bedre liv senere. Samtalene vil være tilpasset barnets 

situasjon og opplevelser av en pågripelse, og til tilknytningen det har til den som er pågrepet.  

4.5 En litt rettere rygg – å skape en fremtid 
Arbeidet med barnebeboerne og deres foreldre er altså tenkt å være et tilbud om hjelp til 

selvhjelp. I en del av arbeidet fokuserer man bakover i tid, gjennom bearbeiding av 

voldsopplevelsene barna har med seg. Deretter er fokuset framtid, i arbeidet med å restituere 

forelderen, og bidra til et bedre samspill i familiene. Dette arbeidet er forankret i tiden ”her 

og nå”, slik det arter seg i dagliglivet på senteret.  Denne bearbeidingen av det som var, og 

normaliteten i det daglige livet på senteret, danner et nødvendig grunnlag for arbeidet med å 

forberede barna for livet utenfor senteret. Dette fokuset blir tydeligere jo nærmere tiden for 

utflytting kommer.  

 

Flere informanter brukte uttrykket at barna skulle komme ut fra senteret ”litt rettere i 

ryggen”. Dette ble utdypet med ønsker om at barna i løpet av oppholdet skulle ha fått litt mer 

selvtillit, litt større mot til å tro på nye og andre muligheter, og at de skal være litt bedre rustet 

til å møte verden og forme sin egen fremtid. En av informantene uttrykker at arbeidet handler 

mye om veiledning til å hjelpe folk ut av vold og kriser og ”få ungene på rett vei”. 

4.5.1 Ferdigheter 
Mange av barna har ulike former for vansker på flere områder. Mange sliter på skolen, både 

faglig og sosialt. Mange har relasjonelle problemer. Det legges vekt på å gi barna ferdigheter 

som kan være til hjelp i det daglige livet etter utflytting. Måltidene er som tidligere nevnt en 

arena for gode daglige opplevelser og ny læring.  Her kan man, med trygge voksne tilstede, 

lytte til andre barns fortellinger, og kanskje selv få fortelle om noe de selv er opptatt av. For 

noen barn kan dette være en helt ny erfaring. Ved å gi barna muligheten til å prøve ut nye 

sosiale roller, som f.eks. å ta ordet og heve stemmen i en gruppe, ønsker man å gi barna noen 

flere redskaper og litt større trygghet til de skal ut og fungere i samfunnet utenfor senteret.  

 

Det fortelles om verdifulle fellesskap som oppstår mellom barna på senteret. Barna får 

mulighet til å være sammen og gjøre vanlige ting, uten å måtte verken forklare eller forstille 

seg, siden alle vet at de andre også har noen vanskelige opplevelser med seg. Det trekkes 

frem at disse vennskapene gir barna muligheten til å øve opp sosiale ferdigheter. For 

eksempel hjelper man barna til å finne gode mestringsstrategier hvis de blir uenige eller sinte.  
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Arbeidet som blir gjort i samtalene med barna vedrørende sortering av følelser og leting etter 

gode strategier forlenges på denne måten i det daglige livet/miljøarbeidet på senteret. Man 

ønsker at dette skal gi barna ferdigheter som gjør dem sterkere i møte med livets utfordringer 

når botiden ved senteret er over.  

4.5.2 Barnets opplevelse av seg selv 
Mange av barna som kommer til senteret har lav selvtillit og snakker nedsettende om seg 

selv, hvis de i det hele tatt snakker. Mange tør  ikke å være med på aktiviteter av frykt for å 

gjøre feil eller mislykkes. Det fortelles da om hvordan små bekreftelser i det daglige kan 

gjøre en stor forskjell for noen barn.  

”Noen trenger å høre at de er flinke, og det kan være på en veldig liten ting, altså. Men bare 
sånn å  få en bekreftelse. At de er gode nok (...) det er liksom det å gjøre det jevnlig nok, å få 
høre det fra flere, så ser man jo at de blir jo tryggere av å være her og at man kanskje kan få 
vekk den her, den biten om når de hele tiden sier at "jeg får ikke til", eller "tegningen var 
stygg".”  
 
For en del barn kan det å få lov til å være glad i forelderen sin som det er knyttet så mye 

negativt til, være viktig for at de skal kunne møte verden med hevet hode. Her spiller igjen 

samtalene ved spisebordet en rolle.  Det fortelles om barn som lyser når de får fortelle om 

pappa som f.eks. er så flink til å mekke bil, eller som de var på en fin ferie med. Slike 

situasjoner understøtter arbeidet som gjøres i samtalene for å hjelpe barnet til å romme 

kompleksiteten i forholdet til forelder og seg selv, og understrekes som viktig for å styrke 

barnets selvfølelse. 
“Det der å finne ut hva liker du å gjøre, hva brenner du for? (...) for å få dem til å vokse litt, og ... se 
at det er noe mer. (...)Så tenkte jeg, hvis vi lager et prosjekt sammen... (...) han var glad i 
westerngreier og og sånn. Og så lagde vi tankekart (...) Hva er det vi trenger hvis vi skal lage en 
westernlandsby og indianerlandsby? (...)Bare dét var utrolig morsomt å sitte å gjøre sammen med 
han. Vi fikk aldri lagd den landsbyen. Men det var ikke det viktigste (ler). Det var det å sitte og 
brenne for noe sammen, det der å finne noe som gjør at vi, ja... tenner på noe begge to, som vi kan 
ha sammen. Det prøver jeg da å finne med barn. (...)Jeg veit ikke hva det gjorde med han, men vi 
hadde en veldig, vi hadde det veldig ålreit sammen,...”  
 
Barnet informanten forteller om i sitatet ovenfor hadde atferdsproblemer som gjorde livet 

vanskelig for både ham og omgivelsene. Jeg har fremhevet det fordi det viser hvordan de 

ansatte arbeider for å finne barnas egne interesser og styrker. Barna får opplevelsen av å 

kunne dele disse i gode sosiale interaksjoner med andre og dermed  glede en annen og 

dermed være betydningsfull for en annen. Slik ønsker de å gi barna forståelsen, ikke bare av 

hvilke muligheter som finnes der ute, men hvilke muligheter de har i seg selv. Dessuten 

ønsker man å gi barn følelsen av å bli sett på som noe annet enn et offer og eventuelt et barn 

med ulike problemer som følge av volden de har vært utsatt for.   
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“Men jeg kan allikevel se den ungen på en annen måte. Ikke bare synes synd på. Det er noe med å 
møte på en annen måte, da. Å se deg  på en annen måte. (...) "Husk, du er mer enn det her, som du 
har opplevd. Det er mer i deg enn dette her." (...) Du har opplevd noe, men jeg skal se noe mer i deg 
enn dette.”  

 
En av primærkontaktene forteller at han ofte spør barna ”Hva kan du og mamma, eller pappa 

gjøre for at det skal bli bedre?” Slik sår han ideen om at barnet selv, i samhandling med 

forelderen, kan ta regien i livet sitt. Slik kan barnet bevisstgjøres på sin rolle som 

endringsagent i eget liv.  

4.5.3 Forståelse av nye muligheter 
Senteret tilbyr en rekke aktiviteter for barna og deres foreldre. Det legges vekt på at dette er  

”vanlige” ting, ofte i nærmiljøet og uten at det skal være for dyrt. Ved f.eks. å dra til 

biblioteket, gå i skogen, fiske krabber, ønsker man å vise beboerne hva som er mulig å gjøre 

sammen når de flytter ut, selv om de skulle ha dårlig råd. For barn med annen kulturell 

bakgrunn kan det å få være med på aktiviteter som krabbefiske eller grilling i skogen, være 

en ny og stor opplevelse. For foreldrene kan det være en hjelp å få kunnskap om slikt som det 

ofte tas for gitt at foreldre vet, som f.eks. hva man skal ha med seg på grilltur. Slik kan 

aktivitetene i botiden på senteret gjøre barna og deres foreldre bedre rustet til å delta i 

samfunnet når de flytter ut.  
“Vi skal jo også lete etter lyspunkt i tilværelsen til både ... foresatte og barna, ikke sant? Hva er 
sterke sider ved barnet selv. Hva er... Hva husker de. Hva tenker de selv er bra for de? Sånne ting er 
jo utrolig viktig del av det å snakke med ungen” (...) Fordi det åpner muligheter som ligger der, men 
som de ikke har sett. Og det er så viktig for oss å ha fokus på det også. Ikke bare at de skal snakke om 
det som har vært, og det som har vært tungt og vanskelig”  
 
Sitatet ovenfor utrykker noe alle informantene snakker om: En sentral del i arbeidet med 

barna handler om å hjelpe dem å se nye muligheter, oppdage  egenskaper ved seg selv, 

interesser de har og hva som er fint å gjøre sammen med både foreldre og andre. Dette 

arbeidet  er tett forbundet med det å skape håp om at det er mulig å skape en bedre tilværelse 

når de flytter ut. Dette gjelder både nye muligheter for en god utvikling, og mulighet for hjelp 

dersom det ikke går så bra. Identifisere, lete frem og hjelpe med å utvikle både barn og 

foreldres nettverk ses på som viktig, idet volden i hjemmet ofte har ført til en isolasjon av de 

voldsutsatte familiemedlemmene.(Jfr. pkt. ) Ofte oppdager de at de har flere i sin krets enn de 

kanskje var klar over, som de nå kan ha muligheten til å gjenoppta kontakt med. I tillegg til å 

gi nye muligheter kan dette også være en gledesfylt gjenoppdagelse av gamle minner. 
”Finne barnets nettverk,  den foresattes nettverk. Skrive opp det. Hva heter de? La oss tegne. La oss 
se hvordan det blir. Og så får man det på et papir, og så ser de at det er mange de egentlig har 
der, men som de ikke har .... vært mye sammen med i det siste, men som ... nå kan bli det (...) “Du ser 
at de "Ja. Jeg husker når vi pleide å dra på ferie med dem. Og da skjedde det og det, og der"... Så 
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ser du gleden i ungen, når den oppdager at " Jammen, de har, har vi vært sammen med, mye. " Du 
ser gleden hos dem, og det er jo fantastisk å se: Når det der...glimtet kommer, og at du...(...) At vi 
finner sånne skatter  for barna” 
 

Det har vært gripende å observere informantene når de forteller om disse opplevelsene med 

barna. Hvordan uttrykket deres forandrer seg, mimikk og toneleie, når de forteller om barn 

som finner glede og håp, når de får til noe de ikke har fått til før og opplever noe nytt. De gir 

også selv uttrykk for at disse øyeblikkene av glede, inspirasjon og oppdagelse av nye 

muligheter, er øyeblikk som bærer også dem gjennom dager i arbeid med tung, til tider svært 

krevende problematikk. Samtlige informanter fremhever viktigheten av at barna får med seg 

gode relasjonelle erfaringer. Samtalene er en viktig arena for dette. Møtene med primær-

kontaktene arena for mange ulike samtaler. De kan også ta form av mange ulike typer 

samvær. Primærkontaktene forteller at kan spille spill, sykle, og gjøre en hel rekke andre ting 

sammen med barna. Dette kan ha en stor verdi i seg selv. Noen ganger kommer beste 

samtalene noen når de går på tur i skogen, kanskje fordi det blir oppfattet som en ufarlig 

setting.  

 

Nye erfaringer barna har på senteret kan gi grobunn for tanker om en annerledes tilværelse 

uten vold. Det kan bli tent et håp om at den voldsutøvende forelderen kan få hjelp til å 

håndtere utfordringer med andre midler enn vold. Gode opplevelser med trygge voksne på 

senteret, og kanskje et forbedret samspill med den voldsutsatte forelderen kan styrke barnet i 

dette håpet. Det at tiden på senteret kan gi barna en ny forståelse av normalitet, trekkes stadig 

frem som viktig for at barna skal kunne orientere seg på nye måter, og ta i bruk nye 

mestringsstrategier.  Håpet ligger også i å ha mulighet til å mestre utfordringene de/ barna vil 

møte, og i det å vite at mamma og pappa også kan få hjelp til å mestre sine utfordringer. 

En primærkontakt oppsummerer det slik: 
“Barn er jo heldigvis nye i livet.De kan få et helt fullverdig godt liv selv om de har opplevd vold eller 
seksuelle overgrep. De har en bagasje  som er  litt annerledes  enn andre, (..) har begynt livet litt. ... 
altså.. litt turbulent i livet.  Men allikevel så kan de få det veldig bra.  
Og det er ingen barn som trenger å leve sånn.”  
 

4.6 Personalets dilemmaer  
Senteret har et bevisst ønske om at barna skal få snakke om det som er vanskelig, både for å 

starte sin egen bearbeiding av det og for å identifisere eventuelle hjelpebehov. De har og et 

uttrykt ønske om å styrke foreldreskapet til forelderen som bor på senteret. Videre beskrives 

ulike dilemma informantene  utrykte i forhold til disse ønskene. 
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Man forsøker å tilrettelegge for at disse samtalene skal oppleves som gode tilbud. De faste 

avtalene om møtetidspunkter skaper forutsigbarhet og rammer som fratar barnet ansvaret for 

å måtte henvende seg til en voksen når de skulle kjenne seg klare til å fortelle. Ved å fortelle 

barn som ikke har villet snakke i en samtale, at de også neste gang vil bli spurt om sine 

“vondt-i magen-hemmeligheter”, forsøker man å skape et rom hvor det er mulig for barnet å 

åpne opp. Når et barn ikke vil snakke forteller primærkontaktene at de ofte spør hverandre til 

råds. De fremhever styrken ved det å være et team, av å kunne få innspill fra andre når de står 

fast. Dette fremstilles som en nødvendig og givende evaluering av eget arbeid, og en  

kontinuerlig kilde til utvikling. Slik det fremkommer i intervjuene synes disse 

kollegasamtalene også å handle om den sterke forventningen som finnes om at barn skal 

fortelle om sine opplevelser. Når barna vegrer seg ser det ut til i noen tilfeller å kunne skape  

en usikkerhet hos informantene rundt egen yrkesutøvelse.  

 

Bevissthet om meldeplikt til Barnevernstjenesten og troen på samtalens kurative effekt fører 

til en mer eller mindre uttalt bekymring hos noen for at barn ikke snakker. Det uttrykkes stor 

forståelse for at noen barn ikke ønsker å snakke. Flere av informantene konstaterer at noen 

barn rett og slett ikke ønsker å snakke.  De forteller at de synes dette er forståelig med tanke 

på barnas utrygge og uvisse situasjon. En av primærkontaktene forteller om et barn som 

trengte nærmere et halvt år med jevnlige dagsamtaler før han klarte å fortelle om overgrepene 

han var utsatt for. 

4.6.1 Barnets autonomi vs. viktigheten av å snakke 
Informantene understreker at det er viktig å være sensitive til barns behov og tåleevne. 

Utrykket å ”være der barnet er” nevnes av flere. De vektlegger med dette respekt for barnet 

som selvstendig individ, ønsker å være lydhøre for hva barnet har behov for å snakke om, og 

hvilken form samtalen skal ha. Det uttrykkes stor bevissthet om at tematikken noen ganger 

kan være annerledes enn hva voksne tenker seg. Noen ganger har barnet andre behov og 

ønsker slett ikke å snakke. Dette  respekteres, men kan noen ganger skape et spenn i forhold 

til forståelsen av at det er viktig for barna å få snakke om sine voldserfaringer. En informant 

sa at et sentralt formål med barnesamtalene er at den voksne kan ”gå ned i det som er vondt 

og vanskelig og komme opp igjen sammen med brukeren, for å se veien videre”. Samtalene 

skal kunne hjelpe barna til å forstå og sortere det som skjer i livet deres, og dessuten 

synliggjøre behov for videre hjelp.  
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Informantene uttrykker at det  er en hårfin balanse mellom det å tilrettelegge for samtale og å 

legge press på barnet. På spørsmål om hva som vil skje hvis barnet opplever den intenderte 

tilretteleggingen som press, svarer en av primærkontaktene at “Da vil det jo bli et slags, ikke  

tillitsbrudd,... men det er jo en sjanse for at samtalene ikke ville bli forbundet med noe 

positivt, i alle fall.....” Det kan være en rekke ulike grunner til at barna ikke ønsker å snakke. 

Noen kan være for redde og ha liten tillit til voksne. Flere av primærkontaktene fremhever da 

at de faste samtalene med barna legges opp som hyggelige og ufarlige møter. Barna kan da 

selv bestemme når og hvor mye de vil fortelle. Slik kan de litt etter litt få prøve ut om det 

føles trygt. For mange barn er konsekvensene av å fortelle usikre. De vet ikke hva som vil 

skje dem selv, eller med forelderen de forteller om. Noen føler en lojalitet til begge 

foreldrene.  
“Og så vet jeg jo at det er ikke så lett for barn, alltid, å få formidla det. Selv om det har hendt. Så 
velger på en måte de tidspunktet  når de skal snakke om det.  Og så er det en balanse om å ikke gi for 
mange ledetråder ... og rett og slett å stille spørsmål i den  retningen...  uten å.... Det syns jeg er en 
utrulig krevende balanse. (...) Det barn ikke har ord for, og det barn ikke har begrep for,  fordi det 
aldri er omtalt, ikke sant, og  hvordan skal man spørre uten å legge noe i munnen på barnet. (...) 
synes jeg er fryktelig krevende”  
 
Ønsket om ikke å lede barnet må ofte balanseres med behovet for å hjelpe barn å finne en 

måte å snakke om seg selv å livet sitt på. Det Balansen mellom å gi barnet en kompetanse på 

å snakke om følelser og å ikke lede dem.Selv om samtlige informanter understreker 

viktigheten av at barna opplever gode relasjoner med voksne, gis det noen ganger et inntrykk 

av tvil om egenverdien av samværene, dersom de ikke har ført til samtaler om 

voldsopplevelsene.  

4.6.2 Barnets autonomi vs. behovet for kunnskap 
De samme dilemmaene som nevnt over kommer i forhold til  senterets oppgave i å til rette for 

videre hjelpetilbud som barna måtte trenge. Man vurderer fortløpende behov for kontakt med 

barnevernet for hvert enkelt barn. Ønsket om at barnet skal snakke ser også ut til å henge 

sammen med behovet for tilstrekkelig informasjon til å kunne sørge for nødvendig videre 

hjelp. En av informantene summerer det opp slik:  

“Her hos oss er det ingen unger som vi er bekymra for ikke skal klare seg når de kommer ut, 
som vi ikke formidler det videre til hjelpeapparatet.”  
 
Implisitt ligger det dermed en forståelse av at barna må fortelle om sine voldserfaringer, slik 

at nødvendig hjelp og oppfølging skal kunne organiseres før utflytting.  

Dette kan og bety at en får informasjon fra barnet som utløser henvisning til ulike instanser 
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som forelderen kan være uenig i. Barna kan da uten å vite det komme i en lojalitetskonflikt i 

forhold til forelderen/foreldrene. 

4.6.3 Krisehjelp vs. terapi 
Informantene understreker at senterets tilbud er krisehjelp og at de ikke driver med terapi. 

Men botilbudet på fire uker kan være en lang tid å drive krisesamtaler, og samtidig kort 

dersom man skal bygge tillit nok hos enkelte traumatiserte barn. 

Det fortelles om “ferdigsnakkede” barn som forteller sin historie i løpet av de første møtene, 

og som ikke skjønner meningen med videre samtaler etter dette. Andre barn  åpner ikke opp i 

løpet av tiden de er på senteret. Primærkontaktene reagerer ulikt på dette.  

4.6.4 Håndtere det som det åpnes opp for 
“Når et barn først begynner å fortelle, så må du tåle å høre resten. (...) Hva dem har vært utsatt for. 
Jeg stopper dem aldri. Har dem først begynt å si, snakke om den tingen, .. og hvis for eksempel jeg 
hadde stoppa dem, så er det ikke sikkert at det hadde vært noe tema igjen en annen gang. Kanskje de 
ikke hadde fortalt det til noen. Så jeg tror at man må tåle å ta imot det som kommer fra et barn. Tåle å 
høre, og gjøre noe med det i etterkant. Hvis man hadde stoppa det,.. (..) så tror jeg det hadde skada 
barnet.”  
 
Sitatet ovenfor beskriver noe flere av informantene gir uttrykk for: viktigheten av å være 

lyttende tilstede når barnet selv er klart til å fortelle. Viktigheten av å bli møtt på hele sin 

historie, fortalt i den formen barnet selv velger, og at den voksne tåler å høre den, anses som 

så viktig at man tenker at det kan være skadelig om så ikke skjer. Det at barnet åpner opp om 

sine opplevelser kan imidlertid også by på utfordringer. Barna bor i et tett lite miljø på 

senteret der de  skal ut og møte forelder, søsken og andre beboere etter samtalene. En 

informant forteller hvor viktig det er å “lukke samtalen” hver gang, det vil si avslutte 

samtalen på en slik måte at det er mulig for barnet å gå ut i miljøet og fungere. I dette 

hensynet ligger det også en tanke at man aldri vet sikkert hvor lenge et opphold varer. Noen 

foreldre velger å flytte ut tidligere enn avtalt uten videre forvarsel. I forhold til noen barn kan 

dette bety at man må være varsom med å åpne for historier og traumer som barna ikke er i 

stand til å håndtere. “Vi skal jo ikke gjøre det vanskeligere for barna heller”  

Noen er usikre på hvor de skal ta samtalen videre når barnet har fortalt om sine 

voldsopplevelser. En av primærkontaktene sier at man “skal vite hva man gjør”, og være 

varsom med å åpne for traumereaksjoner som man ikke har mulighet for å håndtere på 

forsvarlig måte. En annen forteller om utfordringene i de påfølgende samtalene med noen 

barn som allerede tidlig i oppholdet har delt sine historier med dem.  
“Hva er det, hva er den, hva kan vi jobbe med.?  Hva er det akkurat den ungen tenker på? Hva er det 
den er mest redd for? At det kan skje igjen? At man blir skvetten av det her, at man blir redd for 
andre typer ting?  Er det andre ting som gjør deg redd?  Hvor mye skal vi grave på fire uker?  Hvor 
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mye skal vi stå i dritten i .. fire uker?Hvor mye tid skal vi da bruke til å  si at "Jeg forstår det. Da 
forstår jeg at du blei redd.""Det kan jeg godt forstå. Hvordan skulle du ønske at det var? " 
"Hvordan kan du  og mamma  , eller du og pappa, gjøre det for at det skal bli bedre?  
Hvem tenker du at du kan snakke med da?"  
 

En relatert problemstilling er barna som er motvillige til å snakke fordi de må fortelle sin 

historie i mange ulike fora; hos helsesøster, lærer, politi og i tilrettelagte avhør. 

Når barn skal til tilrettelagt avhør forsøker primærkontaktene på ulikt vis å trygge dem på  

situasjonen og informere om hva et slikt avhør innebærer, samtidig som de uttrykker 

bevissthet om at de i minst mulig grad skal påvirke barnets vitneutsagn. Noen vektlegger at 

det er en annen type samtale enn den de selv har med barna, og flere gir uttrykk for at de kan 

ha gode samvær med barnet uten å snakke om volden de skal måtte fortelle om.  

4.6.5 Foreldrerollen 
I mange tilfeller vil det være et noenlunde samsvar mellom ansattes oppfattelse av 

situasjonen og forelders ønske om hjelp. Men det kan oppstå konflikt mellom det å være 

forelderens hjelper og barnets hjelper. De aller fleste familier bor frivillig på krisesenteret, og 

senteret har ingen myndighet over barna de skal hjelpe. Dette kan skape et spenn i tilfeller 

hvor det oppfattes at forelderen ikke er i stand til å ivareta sitt barn på en god nok måte og det 

er uenighet mellom forelderen og ansatte. 

 

Foreldre er ofte i krise når de kommer til senteret. En del må forholde seg til at den 

voldsutøvende partneren vekselvis raser, manipulerer omgivelsene, trygler om tilgivelse og 

om at familien må flytte hjem igjen. Noen ganger blir også barna utsatt for denne 

påvirkningen gjennom f.eks. en voldsom sms-kontakt. De ansatte kan da fortelle forelderen 

som bor på senteret om vanlige reaksjonsmønstre fra voldsutøvere for å forberede og hjelpe 

til å motstå presset. De kan også lytte til barnet og gi støtte. Men de er i en posisjon hvor det 

kan være vanskelig å rådgi barnet.  Senteret har heller ikke myndighet til å gripe inn på vegne 

av barnet. Unntaket er hvis familien skulle velge å flytte tilbake til voldsutøver og man anser 

at det er skadelig for barnet. Da melder man til Barnevernstjenesten. 

 

Noen ganger forsøker man å bidra til bedre samspill ved å få barn og forelder til å snakke 

sammen om ulike virkelighetsoppfatninger av en konfliktsituasjon. Andre ganger fortelles det 

om episoder hvor man har valgt å støtte tenåringsbarn når det har vært oppfattet at forelderen 

har manipulert eller trådt over barnets grenser. Noen ganger kan man forsøke å gjøre en 
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forelder oppmerksom på at et barn har blitt tildelt en uheldig rolle i familien, og at det kan 

være medvirkende til barnets atferdsvansker. 

 

Men det er hele tiden en fin balansegang, og en av informantene beskriver de etiske 

problemstillingene forbundet med at man skal være like sensitiv og respektfull i møte med 

forelder som med barnet:  
 “Der må jeg tone meg inn på der hvor de er. Jeg kan ikke gå inn til mor og  si at “Nå har jeg sett i 
tre dager.  Jeg ser at du kan trenge litt hjelp til grensesetting. Er du enig i det? Skal vi starte opp i 
morra?" Da vil jeg oppføre meg akkurat som det de kommer fra  Det er også et perspektiv på det å 
jobbe her, fordi... disse kvinnene og barna, og også mennene, som bor her  kommer fra et autoritært 
forhold, ofte, hvor de har blitt bestemt over.   Det er noe vi må tenke igjennom , at det er faktisk er 
lett å kjøre over  disse som bor her.  Med gode intensjoner. Dette er vel en del av det. Etisk tenkning. 
Det er jo også aktuelt å tenke på her. Hvilket verdigrunnlag er det jeg  har? Er det et som er alment 
gyldig for alle? Alle mennesker, som jeg skal gå inn og hjelpe. Skal jeg  tre mitt verdisett ned over 
dem før jeg kan hjelpe dem? Det skal jeg ikke.   
	

I det daglige legges det en del vekt på veiledning. Noe handler om informasjon om lovverket 

i Norge, som at det ikke er lov å bruke vold i oppdragelsen. Da følger det naturlig at man 

også forsøker å hjelpe forelderen til å finne andre og ikkevoldelige metoder. I de tilfellene 

hvor man har oppfordret mor til å ta en oppdragerrolle som er annerledes enn den som er 

vanlig i miljøet familien sannsynligvis skal tilbake til, uttrykkes det noe usikkerhet på 

hvordan det skal gå når mors nye holdninger møter kulturen hun har bakgrunn i. De fleste 

informantene vektlegger allikevel at det er viktig å lære å kjenne kulturen i det storsamfunnet 

man skal fungere i.  
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5 Diskusjon – Kunnskapsgrunnlag 
Informantenes tilnærming til arbeidet med barna baserer seg på erfaring fra arbeidet med 

voldsutsatte barn og voksne på senteret. Den erfaringsbaserte kunnskapen understøttes av 

teori og forskning om vold og traumer de har tilegnet seg på kurs, seminarer og 

videreutdannelser knyttet til arbeidet på krisesenteret. De fleste har også fagkompetanse fra 

tidligere utdanning og arbeid. En del trekker dessuten frem personlige erfaringer som en 

viktig klangbunn i møte med barna.  

 

Det er av plasshensyn ikke mulig å diskutere i detalj alle aspekter ved kunnskapsgrunnlaget 

for arbeidet med barna på krisesenteret. Jeg vil derfor i dette kapitlet fokusere på noen  

områder som trer spesielt tydelig frem i intervjumateialet.  Noen ganger snakker 

informantene spesifikt om kunnskapen de legger til grunn,  men jeg har også søkt etter spor 

av fagkunnskap 

som kommer implisitt til uttrykk i fortellingene deres. Informantene refererer tidvis til teori 

og forskning som grunnlag for forståelser av barns situasjon og hensiktsmessige 

tilnærminger. I andre tilfeller gir de uttrykk for kunnskap som mer implisitt ligger til grunn 

for deres forståelser. Teorier og kunnskapsområder som berøres er traumepsykologi; 

krisepsykologi – om trygging og stabilisering i akutte faser etter aversive opplevelser; om 

opplevelsen av sammenheng som nødvendighet for å forstå og komme videre i livet; om 

ulike forståelser av barnet, såsom barnet som offer for omstendighetene eller aktiv aktør, som 

problembarn eller barn med naturlige reaksjoner etter belastninger; om nå-øyeblikk, 

transformerende øyeblikk hvor barna kan oppdage muligheten for nyskaping og utvikling; 

om tilknytningsteori og vold som angrep på omsorgsrollen; om kultur og kjønn; og til sist om 

det systemiske aspektet ved arbeidet.  

5.1 Traumepsykologi – tegn og signaler – hvordan forstå 
”Det er uhelse i å leve med vold”, sier en av informantene. Samtlige trekker frem kunnskap 

om effekten av å leve med vold, at det kan ha vidtrekkende konsekvenser, både fysisk og 

psykisk. De trekker frem observasjoner fra sitt daglige arbeide med barna på senteret, som 

grunnlag for denne forståelsen. Dessuten årelang erfaring fra møter med kvinner som har slitt 

med både psykiske og fysiske lidelser, noen etter grenseoverskridende opplevelser langt 

tilbake i livet.  Til støtte for denne forståelsen nevner flere Anna Loise Kirkengens forskning 

(Kirkengen & Næss, 2015), som peker på en medisinsk sammenheng mellom krenkelser av 
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barn og senere utvikling av somatisk sykdom og psykologiske vansker. Dette er i tråd med 

annen forskning som finner at store mentale belastninger er nært forbundet med fysiske 

lidelser. Se f.eks. (Fisher, 2017; Bessel Van Der Kolk, 2014)  

5.1.1 Nevrologiske konsekvenser av vold 
Alle informantene forteller om barn som sliter kognitivt og emosjonelt. En av informantene 

bruker uttrykket at ”det skjer noe med hjernen” når barn lever med vold. Hun henviser med 

dette til de siste tiåerenes forskning som finner at eksponering for vold og traumer kan 

påvirke barns nevrologiske utvikling. Denne forskningen har funnet støtte for at hjernens 

utvikling formes av det livet man lever. For voldsutsatte og traumatiserte barn påvirkes flere 

nevrale systemer som er viktige for bl.a. tilknytning, krisehåndtering, emosjonsregulering, 

hukommelse og evne til refleksjon og selvforståelse. Dette ser ut til å ha betydning for den 

overrepresentasjonen man finner av atferdsproblemer, kognitive vansker og ulike 

psykiatriske lidelser man finner hos traumatiserte barn og voksne. Se f.eks. (Hart, 2011; Perry 

& Szalavitz, 2008; Teicher et al., 2003). Det er bare én av informantene som spesifikt nevner 

nevrologisk utvikling. Jeg velger allikevel å ta det med. Dette fordi forståelsen for at barnas 

alarmsystem er i konstant beredskap hos barn som har erfart vold, går igjen i informantenes 

fortellinger. Det uttrykkes også forståelse for at dette er medvirkende til såvel barnas sosiale 

problemer som deres akademiske utfordringer. 

5.1.2 Tegn og signaler. Sosiale konsekvenser av vold. 
Utrykket ”tegn og signaler” brukes på senteret, om barns tilsynelatende uhensiktsmessige 

atferd. Enten den har form av f.ek. sinne, ekstrem medgjørlighet eller skyhet, forstås barnas 

handlingsmønstre som resultat av volden de har erfart. Signalatferden tolkes som et tegn på at 

barna ikke har det bra, og til deres følelse av annerledeshet.  

Dette er et forståelse som støttes av forskning om barn som lever med vold. Raundalen 

(2011) skriver at voldsutsatte barn ofte kjenner seg annerledes. De har ofte har utilstrekkelige 

og tildels feilaktige skripter for fortolkning og forståelse, og opplever verden litt mer 

unyansert enn andre, i en slags ”svart-hvitt”-tenkning. De trenger derfor hjelp til å finne 

begreper og tankemønstre som skaper større trygghet, og de trenger å bli behandlet normalt, 

og til å finne nye sosiale samhandlingsmønstre. (ibid.) Det er lett å stigmatisere barn som 

oppfører seg annerledes. En informant forteller fra tidligere arbeid i skolen, at utagerende 

barn ble ansett som problembarn som resten av klassen måtte skjermes fra. Kunnskap tilegnet 

i arbeidet på krisesenteret har gitt henne et annet perspektiv. Barns  atferdsutfordringer blir nå 
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forstått som signalatferd: en reaksjon på vanskelige livsforhold. Dette utløser et ønske om å 

hjelpe og en helt annen sympati enn den som ble barna i skolen til del. 

 

Kunnskapen om de vidtrekkende konsekvensene av å leve med vold ser ut til å være et sterkt 

insitament for informantene i deres arbeid med barna. Flere bruker begrepet ”forebygging”, 

også i arbeidet med barn som allerede har vært utsatt for krenkelser. Det har i intervjuene blitt 

forklart at dette innebærer et arbeid for å hindre ytterligere krenkelser og livslange negative 

konsekvenser for barna. Det fremstår også som en tro på muligheten for et bedre liv for 

voldsskadde barn, og på viktigheten av det arbeidet de ansatte selv gjør for å legge til rette for 

en slik positiv utvikling. Dette er en holdning som har støtte i Bruce Perrys forskning(Perry 

& Szalavitz, 2008). Med bakgrunn i nevrotraumatologisk forskning, og i klinisk og sosialt 

arbeid, har han funnet at selv svært skadede barn kan oppleve grunnleggende endring og 

positiv utvikling dersom forholdene legges til rette for det.  

5.2 Krisepsykologi – trygging og stabilisering 
Nyere forskning har funnet at i akutte faser etter alvorlige hendelser, er det mest 

hensiktsmessig å trygge og legge til rette for fysiologisk ro for de rammede. Dessuten å bidra 

til en form for tilhørighet og legge til rette for kontakt med nære personer, og å bidra til en 

mulig opplevelse av mestring, og å formidle håp (Jensen & Ormhaug, 2016). Jensen og 

Ormhaug argumenterer for at de psykologiske reaksjonene hos familier i krise vil være 

forholdsvis like dem man finner ved store, kollektive katastrofer, hvor man har innhentet mye 

av denne kunnskapen.  

 

Materialet viser at deler av arbeidet ved krisesenteret ligger nært en slik krispsykologiske 

tilnærmingen i møtet med barna. Tilbudet som gis beskrives som akutt krisehjelp før andre 

instanser eventuelt overtar med ytterligere tilbud, hjelp og terapi.  Som beskrevet under pkt... 

er fokus trygging og informasjon i den første tiden ved senteret, i tillegg til oppretting av en 

tryggende kontakt med senterets ansatte, og bestrebelser på å bidra til bedre samspill i de 

familiene som trenger det. Videre arbeides det for å gi barna en følelse av mestring, og i noen 

grad også språklige ferdigheter som skal kunne gi barna redskaper til å sette ord på det de har 

opplevd, og til å oppleve større sosial mestring.  

(Michalopoulos, 2012) hevder at det viktigste leddet i traumebehandling er slik stabilisering, 

i form av psykoedukasjon og ferdighetstrening. Traumebehandling vil ikke ha noen effekt før 

personen er tilstrekkelig stabilisert. I traumebasert omsorg, slik det er beskrevet av Jørgensen 
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og Steinkopf (T. W. Jørgensen, Steinkopf, H. , 2014) vektlegges videre noen grunnleggende 

elementer før annet arbeid er hensiktsmessig. Arbeidet baseres på de tre grunnpilarene 

trygging, emosjonsregulering og relasjon. Disse rammene for initialt arbeid med barn som 

har opplevd vold støtter tilnærmingen som blir beskrevet av informantene, og som er i tråd 

med senterets uttalte formål om å drive krisehjelp før andre instanser eventuelt tilbyr videre 

behandling for dem som skulle trenge det. Informantene legger stor vekt på arbeide for å 

skape gode relasjoner med barna. Også dette er i tråd med de tre pilarene i traumebasert 

omsorg. Det fokuseres der ikke på spesifikke metoder, men at barnet skal oppleve trygghet. 

Man tenker at barn på grunn av sine traume-erfaringer ofte kan ha problemer med å forme 

nære, trygge relasjoner, følgelig ofte har relasjonelle problemer og  vansker med regulering 

av følelser. Gode, trygge relasjonelle opplevelser ansees som nødvendig før noen annen 

terapi skal kunne være virksom (T. W. Jørgensen, Steinkopf, H. , 2014) 

For de fleste barna som kommer for å bo på senteret, er volden ikke en enkeltstående 

traumatiserende hendelse, men snarere det Heltne og Steinsvåg (2012) kaller en ”kronisk 

tilstedeværende erfaring” (Heltne & Steinsvåg, 2012). Nye, alternative erfaringer og 

opplevelser som gis barna i botiden på senteret vil også kunne sees på som en del av 

tryggingsarbeidet i en akutt fase etter at de har flyttet hjemmefra, og før utflytting fra 

senteret.  

Man ønsker på denne måten å trygge og stabilisere barna slik at de er i stand til å møte livet 

utenfor senteret på en god måte, og til evt å nyttegjøre seg videre hjelpetilbud. 

5.3 Opplevelse av sammenheng 
Mennesker har et behov for å forstå verden. Antonovsky hevder at evnen til å finne og 

oppleve en meningsfull sammenheng i tilværelsen er avgjørende for mennerskers evne til å 

tåle stress og handskes med de utfordringene livet byr på (Antonovsky & Sjøbu, 2013). For at 

dette skal være mulig må personen oppfatte verden som begripelig, håndterbar og 

meningsfull. 

En begripelig verden –  

For at verden skal være begripelig må den være forutsigbar (Antonovsky & Sjøbu, 2013; 

Raundalen, 2011). De strukturerte rammene for dagliglivet på krisesenteret, og daglig 

omgang med trygge voksne er tenkt å gjøre verden forutsigbar og oversiktlig for barna som 

kommer. For barna som har skremmende og uforståelige erfaringer, vil det å kunne sette ord 

på sin historie hjelpe dem til å strukturere opplevelsene (Raundalen, 2011). Samtalene barna 

blir tilbudt er et tiltak som kan hjelpe barna i et slikt arbeid. Likedan informasjonsarbeidet 
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som inngår i samtalene om hva vold er, og hvilke konsekvenser vold kan ha, både 

menneskelig og juridisk. Informantenes vektlegging av at barna vil få det bedre når de har 

snakket, kan forstås i lys av et slikt behov for begripelighet.   

En håndterbar verden  

For at verden skal være håndterbar, må man ha tilgang til ressurser. Med indre ressurser som 

begreper for det de har opplevd, og ytre ressurser, som det å ha tilgang på noen de kan snakke 

med, vil barna stå bedre rustet til å håndtere reaksjonene sine på det de har opplevd 

(Raundalen, 2011). Det hender at barns historiene bryter sammen fordi de ikke har skripter 

og ord tilgjengelig som kan beskrive erfaringene deres (Mossige, 2007). Flere av 

informantene forteller, i likhet med Mossige, om barn som ikke får til å snakke om det de har 

opplevd, noen av dem fordi språket deres ikke strekker til. Det at de da i løpet av oppholdet 

får en kompetanse på å snakke om følelsene sine, slik én informant uttrykker det, er i tråd 

med Antonovskys tanke om å gjøre tilværelsen håndterbar for barna. Dette vil, slik 

informanten peker på, også gjøre barna bedre i stand til samhandling med andre. Dette er av 

betydning i prosessen med å skape en meningsfull tilværelse.  

En meningsfylt tilværelse 

handler om å forme sin virkelighet på en måte som gir mening (Raundalen, 2011).  

For mange barn har det å leve med utrygghet blitt normalisert (ibid). En slik normalitet kan 

påvirke evnen til å nyte og å være engasjert, til å føle og utøve kontroll over eget liv og til å 

ha tillit ofte påvirkes ved traumer (B. Van der Kolk, 2014). Derfor er det viktig å ikke bli 

værende i offerrollen (Antonovsky & Sjøbu, 2013). Informantene forteller at arbeidet for å 

trygge barna, informere og gi mulighet for nye samhandlingsmønstre, nettopp handler om 

legge til rette for at barna kan se muligheten for en ny normalitet uten vold. De ønsker videre 

å engasjere barna til å finne sine styrker, hva som er viktig for dem, og hva som gjør dem 

glade og inspirerte. Det å bli møtt på sitt engasjement og sine dypere verdier er svært  

motiverende for meningsskaping, utvikling og god mellommenneskelig samhandling. 

(Holmgren, 2010) (Frankl, 1985). I de fremtidsrettede historiene man forsøker å hjelpe barna 

til å skape, kan det ligge nye muligheter. Dersom barna oppfatter dette som en mulig 

utviklingsvei, vil de stå bedre rustet til å møte nye utfordringer, og til å forme en tilværelse 

mer i tråd med det som er godt og helsebringende for dem (Antonovsky & Sjøbu, 2013; 

Jansen, 2013) 

5.4 Ulike perspektiver på barnet 
Barneperspektivet – barn med individuelle rettigheter  
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Raundalen (2011) peker på at tross barns rett til å bli hørt, slik det er nedfelt i barneloven, 

barnevernloven og helsepersonelloven, blir barn ofte ikke spurt om sine opplevelser. 

(Raundalen, 2011). Dette fører til at barns traumatiserende opplevelser ofte ikke avdekkes når 

de kommer i kontakt med hjelpesystemet (Ormhaug, Jensen, Hukkelberg, Holt, & Egeland, 

2012). Raundalen (2011) understreker viktigheten av å følge lovens forpliktelse om å snakke 

med barna. Informantene har erfaringer som sammenfaller med funnene beskrevet ovenfor, 

og uttrykker overraskelse, og noen ganger også skuffelse, over at barns opplevelser og 

hjelpebehov ofte ikke har blitt avdekket av andre instanser. I tråd med lovens retningslinjer 

om barn som selvstendige subjekter (Raundalen, 2011) gir derfor krisesenteret et 

hjelpetilbud, hvor strukturerte tilbud om samtaler inngår, på lik linje med det voksne beboere 

tilbys. Informantene beskriver arbeidet med barna og deres foreldre på en slik måte   

Perspektivet på barn som brukere med selvstendige rettigheter er sterkt tilstedeværende. 

Informantene beskriver situasjoner hvor de i arbeidet også med de voksne, har fokus på 

barnets beste.  

5.4.1 Barnets perspektiv 
Barns endrede status i samfunnet, slik det ser ut til å gjenspeiles i senterets arbeid, henger 

sammen med nye forståelser av barn og barns utvikling (Sommer, 2014). Mens man tidligere 

så på barna som behovsbarn, og etterhvert som forskerbarn, er en nyere forståelse at barna er 

aktive deltagerbarn, som ved konstante forhandlinger med omgivelsene selv påvirker sine 

livsbetingelser (Andenæs, 2012; A. Sameroff, 2009).   

Det kan synes som om flere av disse forståelsene kommer til uttrykk i de ansattes møte med 

barna på senteret. Man ønsker ikke bare å inkluderer hensynet til barna, men har som mål å 

legge til rette for at de perspektivene barna selv har på tilværelsen skal få plass og gyldighet.  

 

I fortellingene om volden i hjemmet blir det ulike barne- og voksenperspektivet tydelig. 

Mens foreldrene tror de har klart å skjerme barna, eller at de ikke har tatt stor skade siden det 

ikke er utøvd fysisk vold mot dem, kommer det ofte frem at barna har fått med seg nesten alt, 

og at de er redde. Dette stemmer med funn i forskning på barns opplevelse av vold i hjemmet 

(Heltne & Steinsvåg, 2012; Øverlien, 2010; Raundalen, 2011). Funnene er i tråd med 

informantenes erfaring om at kompleksiteten og alvoret i barns opplevelser ofte ikke er 

fanget opp. Øverlien (2012) bruker begrepet å ”erfare” vold, fordi det bedre fanger barn som 

aktive mottagere av voldsopplevelser, enn å ”være eksponert for” som tillegger dem en mer 

passiv og mindre dekkende mottakerrolle.  
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Raundalen foreslår at barns voldsopplevelser kartlegges i strukturerte intervjuer, for slik å få 

tilgang til deres historier og eventuelle hjelpebehov (Raundalen, 2011). Han understreker 

samtidig viktigheten av å gå varsomt frem for ikke å påføre barna ytterligere 

grenseoverskridelser og mulig traumatisering. Dette er problemstillinger informantene også 

berører, idet de snakker om behovet for informasjon for det hjelpetrengende barnet, som noen 

ganger kan stå i motsetning til det selvstendige barnets ønske om å reservere seg fra samtale. 

 

Dette perspektivet ser også ut til å gjøre det mulig for de ansatte å invitere barna til å finne 

frem egne styrker. Forskning om brukermedvirkning viser at det å finne sin hovedidentitet i 

aktiviteter man er interessert i gir større bedring tilfredshet med livet, enn med andre knyttet 

til pasientrollen (Lauveng, 2016). I samsvar med disse funnene forsøker man  å legge til rette 

for at barna skal få lete frem og dele interesser, og ta i bruk sine styrker. Dette betyr igjen en 

balansering mellom det å fokus på det å få barn til å fortelle sin voldshistorie, og deres ønske 

om å være vanlige barn som gjør vanlige ting. 

5.5 Nå-øyeblikk og miljøterapi 
Daniel Stern (2004) hevder at det i spontane øyeblikk som man deler med andre ligger kraft 

og potensiale til endring og vekst. Disse forandringsøyeblikkene når det oppstår noe uventet 

mellom to eller flere personer, kan gi en opplevelse av å være sammen på en annen måte enn 

før. Olkowska og Landmark (2016) trekker frem slike øyeblikk og opplevelser som spesielt 

viktige i miljøarbeid. Med forståelse for barnas utfordringer og kompetanse på 

utviklingsfremmende muligheter kan voksne som arbeider med barna i disse situasjonene 

åpne for utvikling i helt nye retninger (Olkowska & Landmark, 2016).  

 

Informantene beskriver mange slike øyeblikk: meningsbærende stillhet i fellesskap i en 

samtale, øyeblikk av inspirasjon under et felles prosjekt, en viktig samtale som plutselig 

åpnes under en tur i skogen. Alle synes å beskrive viktigheten av det mellommenneskelige 

møtet og den livgivende i det at mennesker kan gi gjenklang hos hverandre (Holmgren, 

2010). Det virker også som de setter avtrykk hos de ansatte. 

 

Måltidene har ofte vært en arena for konflikt i barnas hjem. Aschjem et al. (2012)forklarer 

dette med at det her er en ”nærhet som gir mange en opplevelse av å føle seg låst”. Også slike 

utfordrende situasjoner er viktige for utvikling og ny læring (ibid.)  Flere informanter 
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forteller om barn som plutselig opplever at det ved spisebordet åpnes for nye måter å delta i 

samspillet med andre på. De kaller dette ofte gode opplevelser som barna kan ha med seg. 

Øverlien (Øverlien, 2012) skriver at opphold på krisesentre kan være viktige intervensjoner 

for voldsutsatte barn. I lys av hennes forskning kan disse dagligsituasjonene sees på som slike 

transformerende øyeblikk som Stern (.....) beskriver, og dermed som en sentral del av 

arbeidet som blir gjort for barn. 

5.6 Tilknytning –  og vold som angrep på omsorgsrollen  
Det fortelles om relasjonsskadde barn, og dette knyttes av flere til en skadet tilknytning. 

Dette forklares av en av informantene med at når den ene omsorgsgiveren, f.eks. mor,  er satt 

ut av spill, og den andre omsorgsgiveren, far, er farlig for mor skapes en grunnleggende 

utrygghet hos barnet.  

 

I familier som lever med vold er det nesten umulig å hjelpe et barn, dersom man ikke 

samtidig forstår den voksnes situasjon og retter tiltak mot den. (Heltne & Steinsvåg, 2012) 

Foreldrenes reduserte omsorgsevne blir av informantene i stor grad forstått som et resultat av 

volden de har levd i, og den dominansen og nedvurderingen de har vært utsatt for i 

familielivet. Man oppfatter også noen foreldre som så traumatiserte at de ikke er i stand til 

fullt ut å ta barnets perspektiv og gi barnet den tryggheten det trenger. Dette er en forståelse 

som støttes av Jaffe og Crooks (2005) og  Calder et al (2004) i Heltne and Steinsvåg (2012). 

De har funnet at partners undergraving av en forelders autoritet ofte fører til lite konsistente 

responser til regler og grenser , enten av frykt eller som kompensasjon for familiesituasjonen.  

Solomon og George (2002) i (Heltne & Steinsvåg, 2012) fremla i 2002 en teori om at slik 

svekket omsorgsevne er resultat av et skadet omssorgssystem. De tenker seg at 

omssorgssystemet er nedfelt i foreldre. Det aktiverer omsorgsatferd når de oppfatter at barn 

trenger beskyttelse, og deaktiveres når det oppfattes at barnet er trygt. Vold mot forelder 

forstås som vold mot omsorgssystemet. En forelder som på denne måten gjøres hjelpeløs kan 

enten forbigående eller på lengre sikt miste omsorgsevnen, og barnet kan bli stående uten 

omsorg og beskyttelse. Man ser ofte en desorganisert tilknytning hos disse barna  

(Heltne & Steinsvåg, 2012).  

Denne forskningen gir støtte til senterets fokus på gjenreising av foreldrerollen. Også formen 

på arbeidet, hvor man vektlegger styrking av forelders autoritet og tydelig grensesetting for 

barna. Forskningen bidrar slik med en forklaring på det bedrede samspillet informantene 
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observerer mellom barn og forelder når denne rollene for både barn og voksen defineres på 

denne måten. 

5.7 Kultur og kjønn  
Barna som kommer bor på senteret kommer fra alle grupperinger i samfunnet, og de ansatte 

møter dermed en rekke ulike praksiser for familieliv og kjønnspraksis. En av informantene 

problematiserer dette, og påpeker at man som hjelper skal være forsiktig med å presse sitt 

eget verdisett på den som hjelpes, for ikke å begå en ny grenseoverskridelse mot 

vedkommende. 

(Van der Weele, 2015) gir støtte til en slik kultursensitivitet i tilnærming til barna og deres 

familier, men understreker samtidig viktigheten av å informere om lov og rett, for slik å 

forhindre straffbare handlinger. 

Atferd læres. Noen barn slår fordi det er dét de har lært. Dermed ser man at vold går i arv 

(Van der Weele, 2015; van der Weele, Ansar, & Castro, 2012). Noen ganger forsvares 

voldsutøvelsen med begreper og argumenter som er hentet fra etablerte normer. Da er det 

viktig å presentere barna for andre muligheter slik at de kan bryte det nedarvede mønsteret. 

(Heltne & Steinsvåg, 2012). Dette gjøres i stor grad på senteret. Gjennom informasjon om 

lovverk, volden og dens konsekvenser, normale reaksjonsmønstre ønsker man å gi barn og 

foreldre et nytt, eller mer nyansert, tankegods. Ved samhandling i dagliglivet, og ansatte som 

er seg bevisst sin rolle som alternativ rollemodell, ønsker man å gi barna opplevelser av andre 

muligheter. Formålet er bl.a. å tilby nye alternativer både til gutter som slår fordi pappa gjør 

det, og for dem som er redd for å bli som pappa.  

 

Dette kan forstås i lys av det som Sagatun (Sagatun, 2008) kaller ”utviklingsstøtte som 

kjønnet praksis”. Connel (1987) i  Sagatun (2008) skriver om konkurrerende 

maskulinitetskonstruksjoner. Ulike maskulinitetspraksiser kan gis eller fratas legitimitet, 

avhengig av klasse, gruppetilhørighet og individuelle variasjoner (Sagatun, 2008). I mange 

miljøer kan oppfattet svakhet, ofte symbolsk knyttet til feminitet, være grunnlag for 

marginalisering og eksklusjon. Senterets bevisste bruk av mannlige ansatte som alternative 

rollemodeller kan i lys av denne forskningen forstås som et tilbud til barna om andre 

praksiser enn de tidligere har hatt tilgang til. For guttene, en samhandlingsform som handler 

mindre om dominans, og for jentene mindre om underkastelse. Arbeidet for å gjenreise 

foreldrerollen vil i en slik forståelsesramme også kunne sees som tilbud om nye 

kjønnspraksiser.  
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Raundalen (2011) påpeker faremomentene med å bidra til nye kjønnspraksiser. Han har 

funnet at barn kan være mer utsatt, og at en ny frigjorthet kan utløse mer vold. Han skriver at 

en sikkerhetvurdering ofte kan være nødvendig før tilbakekomst (ibid.).  

Det kom i intervjumaterialet ikke frem klare oppfatninger av effekten av å stå opp imot gitte 

normer. Fokuset i informantenes fortellinger er på det man kan fortså som innføring i 

kulturen (......), altså en hjelp til å fungere i det norske samfunnet, slik loven definerer det. 

Men det ble uttrykt en forståelse for at frykt for konsekvenser kan være årsak til f.eks. barns 

tilbakeholdenhet med å snakke. Og det fremgår at det for alle barn gjøres vurdering av deres 

trygghet ved utflytting fra senteret, og om det er grunnlag for bekymringsmelding til 

Barnevernstjenesten.  

5.8 Senterets plass i hjelpesystemet 
”Vår jobb begynner et sted og så slutter den  et sted. Og en del av det som er jobben vår, idet 

den er i ferd med å slutte, det er å sørge for at noen andre er de for å overta.”  

 

Informantene virker bevisst sin plass i systemet. Deres daglige arbeid er formet av 

krisesenterets faste rutiner, og senterets rolle som akutt-tilbud fremheves stadig, med 

henvisning til andre instansers ansvar ved utflytting.  

Det er nødvendig med et godt samarbeid mellom ulike hjelpeinstanser (Heltne & Steinsvåg, 

2011). Et fragmentert og uoversiktlig hjelpeapparat i møte med barn i svært sårbare 

situasjoner kan føre til at barna ikke får tilstrekkelig og adekvat hjelp (Heltne & Steinsvåg, 

2011). Informantene forteller om et samarbeide med barnevernstjenesten som over årene har 

blitt stadig bedre. Men det fortelles om behov for et noe større overlapp i tjenestene mellom 

hjelpeinstansene, og uttrykkes tidvis bekymringer når det gjelder tilgang til hjelp for barn og 

familier som trenger mer enn det som kan tilbys på senteret. Noen forteller også om barn som 

trenger mer hjelp enn de ser ut til å få når de flytter ut.  

Senteret driver en utstrakt informasjon i distriktet, ved en rekke ulike institusjoner, om vold 

og overgrep, og om og arbeidet for å forhindre vold i nære relasjoner. Dette er i tråd med 

Raundalen (2011) og Heltne og Steinvågs anbefalinger (2011) om at hjelpere må utvikle et 

felles språk og en felles kunnskap, for å få til et enda tettere samarbeid mellom instansene 

som skal hjelpe voldsutsatte barn  
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6 Oppsummering og konklusjon 
Dette er en studie som handler om arbeidet med barn på krisesentre. Formålet har vært å få 

innsikt  i arbeidet slik det utspiller seg i det daglige virket på et senter med et godt etablert 

tilbud til barn. Hensikten har ikke vært å evaluere virksomheten, men å få kunnskap om 

hvordan arbeidet utøves, hvilken kunnskap de ansatte baserer sin utøvelse på og hvilke 

utfordringer som kommer til uttrykk i deres fortellinger om sitt virke. Dette er av interesse 

siden dette er et senter som er kjent for å ha utviklet et godt tilbud til barnebeboere,  som 

resultat av et mangeårig målrettet arbeid med barn.  

 

Senteret tilbyr opphold på fire uker, og anser botiden som et tilbud om hjelp til selvhjelp i 

akutte krisesituasjoner. Informantene forteller om svært sårbare barn som kommer for å bo, 

ofte både etter langvarig erfaring med vold, og i en akutt situasjon som gjør at de må søke 

tilflukt på senteret. Trygging er derfor en viktig del av arbeidet. Med god informasjon, faste 

oversiktlige rutiner og trygge voksne ønsker man å skape forutsigbarhet og trygghet, og la 

barnet få falle til ro.  

 

En sentral del av arbeidet er barnesamtalene. Innholdet i, og formålet med de 4-8 samtalene 

har med sin primærkontakt kan være mangefasettert. Sentral er forståelsen om at barnet 

trenger å få bryte tausheten som ofte har omgitt voldsopplevelsene, og noen ganger å utvikle 

kompetanse om å verbalisere sine erfaringer og følelser. De gis hjelp til å sortere vanskelige 

tanker og følelser, og gis informasjon om normale reaksjoner på unormale forhold. Man 

forsøker å hjelpe barna til å romme kompliserte følelser det har både i forhold til seg selv og 

foreldre, og å frata den skylden og skammen de ofte bærer på. De informeres også om 

instanser som rettsvesen og hjelpeapparat dersom det er behov for det. Samtaletilbudet er 

informert av mangeårig erfaring med samtaler med barn. Dessuten en forundret bekymring 

over at vold og overgrep ikke oppdages i andre hjelpeinstanser.  

 

Hjelp til restituering av en ofte nedbrutt foreldrerolle anses som grunnleggende for at barna 

skal få det bra. Det vises til tilknytningspsykologi og forstyrrede tilknytningsmønstre. Dette 

skjer i samtale med forelder, og evt. med barnet, og som miljøarbeid, der forelders autoritet 

støttes, og barnet opplever vennlig, men tydelig grensesetting. I tilfeller med kulturelt bestemt 

maskulin voldsutøver, rådgir man både mor og barn, slik behovene fremstår i den enkelte 

familie.  
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Det legges vekt på normalisering på mange plan. Normale hverdager med ordinære rutiner og 

vanlig samvær tenkes å representere et alternativ til volden og kaoset barna kommer fra.  Ved 

å gjøre vanlige hyggelige ting sammen, og oppleve ueighet i det daglige som ikke ender i 

konflikt og vold, ønsker man å gi barna tilgang til nye modeller for samvær.  

De mannlige ansatte fungerer også som alternative mannlige rollemodeller. Forberedelser til 

livet etter utflytting er en viktig del av tilbudet til barna. Det uttrykkes et ønske om å gi barna 

ferdigheter som gjør dem rustet til å møte tilværelsen utenfor senteret. Informantene 

beskriver oppholdet på senteret som en arena for utprøving av nye ferdigheter og roller, som 

f.eks. å ta ordet i en forsamling, eller rolig lytte til andre. Felleskap med andre barnebeboere 

gir en læringsarena for barn som ofte har vært ensomme. De hjelpes av voksne som deltar i 

samspillet. Det legges vekt på å finne frem barnas styrker og interesser og å lete frem 

nettverk de har og kan oppsøke. Barna tas med på aktiviteter i nærmiljøet som en kan delta i 

uavhengig av økonomi. Samtidig som man stimulerer barnas håp om en bedre tilværelse uten 

vold, forbereder man dem på hva de kan gjøre hvis det ikke går bra. Ikke minst bevisstgjør 

man barna på hvem de kan snakke med dersom de trenger det, og forsikrer om at de alltid kan 

oppsøke de ansatte på senteret ved behov.  

 

Informantene begrunner sitt virke med kunnskap fra mange kilder.  

Mangeårig erfaring med voldsutsatte barn og voksne har gitt dem erfaring som sammenfaller 

med traumepsykologisk forskning om de langvarige helsemessige effekten av krenkelser og 

vold. Anna Luise Kirkengens forskning (2015) trekkes spesielt frem. Det vises også til 

kunnskap om at kriserammede barn skal sees, trenger trygghet, forutsigbarhet og 

informasjon. Erfaring har også vist informantene viktigheten av å få snakke om sine 

erfaringer. Samtidig har de møtt mange barn som strever med å verbalisere det de har 

opplevd. Informasjon til barn psykologiske reaksjoner og om hjelpeinstanser, samt lov og rett 

er i tråd med Raundalens anbefaling (2011) om å gi voldsutsatte barn psykopedagogikk. 

Informantenes forståelse av barns behov for mening og sammenheng er i tråd med 

Antonovskys (2013) “sence of coherence”. Grunn- og videreutdanning om traumer og 

traumereaskjoner som gis de ansatte, nevnes som grunnleggende kunnskap i informantenes 

tilnærming til arbeidet. Tilknytningspsykologi og kunnskap om ulike tilknytningsmønstre 

nevnes som forståelsesramme for barns forstyrrede samspill med foreldre og andre. Det 

uttrykkes en bevissthet om barn som selvstendig aktør, og barns rett til å bli hørt, jfr. 

Raundalen (2011). Arbeidet i miljøet trekkes frem som sentralt. Små øyeblikk som gjør stor 
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forskjell beskrives, og er i tråd med Sterns (2004) teori om betydningen av intersubjektive 

opplevelser i spontane øyeblikk. Dette er opplevelser og metoder som trekkes frem av 

Olkowska and Landmark (2016) som typisk i miljøarbeid, og som uttrykkes som 

erfaringsbasert kunnskap av de ansatte ved senteret.  

De ansatte uttrykker stor bevissthet om sin plass i et større hjelpesystem, og behovet for et 

nært systemisk samarbeid. De uttrykker imidlertid undring og bekymring over at barnas 

voldsopplevelser ikke fanges mer opp i andre hjelpeinstanser. Dette er observasjoner som 

støttes av Ormhaug (2012) og Raundalen (2011), som begge foreslår bruk av mer strukturerte 

intervjuer for å avdekke barnas voldserfaringer.  

 

Informantene forteller om et mangefasettert arbeid med utfordringer som delvis er strukturelt 

betinget. En del er knyttet til samtalene. Ønsket om å legge til rette for den antatte kurative 

effekten barn kan oppnå av å få snakke om sine opplevelser må balanseres hårfint med 

respekten for barnets autonomi. Behovet for informasjon om forhold 

som skal meldes videre for å utløse nødvendig hjelp kan forsterke presset ytterligere. Det må 

også tas hensyn til at barn skal fungere i miljøet og derfor ikke alltid er tjent med å åpne opp 

for dype traumereaksjoner. Det vektlegges også at senteret ikke er en behandlende 

institusjon, 

og derfor ikke skal drive traumebehandling. Det er uklart når samtaler overlapper med terapi, 

det uttrykkes ulike bekymringer om barn som ikke vil snakke, og om frykt for 

retraumatisering fordi de blir presset for mye til å snakke. Noen er usikre på hvor de skal ta 

samtalen videre når barnet har fortalt om sine voldsopplevelser.  Fire uker kan være lenge å 

drive krisesamtaler, og kort tid å oppnå tillit hos svært traumatiserte barn. Det kan oppstå 

usikkerhet hos informanter både når barn åpner opp for tidlig og ikke i det hele tatt. Dette 

fremstår som strukturelt betingede utfordringer som informantene søker å løse på best mulig 

måte med tett kollegial rådgivning.  

 

De ansatte er både barnets og forelderens hjelper. Dette kan også føre til utfordringer. 

Informantene tar ofte barneperspektivet, og får en veilederrolle i forhold til forelder.  

Det kan føre til en vanskelig etisk balansegang for å unngå å trå over grensen til mennesker 

som er kommet til senteret på flukt fra voldsomme grenseoverskridelser. Det oppleves som 

vanskelig når det avdekkes problematikk hos det enkelte barn eller i samspill i barnets familie 

som er for komplisert for senteret alene å håndtere. Flere uttrykker bekymring for et gap i tid, 

og kanskje også størrelsen på tilbud, til barna og deres familier etter at de flytter ut.  
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6.1 Konklusjon 
Øverlien (2012) skriver om opphold på krisesenter som en potent intervensjon for barn som 

har opplevd vold i hjemmet. Tilbudet som gis ved krisesenteret kan forstås innenfor en slik 

ramme.  

Arbeidet som foregår i miljøet vektlegges som viktig. Fedre som bor på krisesentrene har 

ikke tilgang til denne delen av tilbudet. De er mye alene med sine barn, og er ofte ekstra 

plaget, fordi de er redde for ikke å bli trodd på sin historie. Et forslag til videre forskning ville 

være fedrenes opplevelse av opphold på senteret, og hva som kan gjøres for at også de skal få 

tilgang til denne viktige sosiale dimensjonen av arbeidet.  

 

Et annet forskningstema er hvordan foreldre med annen etnisk bakgrunn enn norsk opplevde 

arbeidet med å styrke foreldrefunksjonen fungerte i livet etter utflytting. F.eks. hva tok de 

med seg videre, hva ga positiv virkning, hva gjorde de kun for å tilfredsstille rutinene og 

normene på senteret? Fikk hjelpen en form som gjorde at de klarte å leve med voldsutøver og 

at voldsutøver sluttet å bruke vold, eller måtte de bryte med voldsutøver for å få slutt på 

volden. 

Krisesenteret driver også en utstrakt informasjonsvirksomhet rettet mot skolene i distriktet. 

De får jevnlig henvendelser etter slike skolebesøk, og fremhever dette som et sentralt 

satningsområde fremover.  Det vil også være av interesse å studere erfaringene fra dette 

arbeidet, og arbeidets påtenkte forebyggende effekt.  
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