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Sammendrag 
Bakgrunn og formål 

I dette prosjektet har jeg ønsket å se nærmere på hvordan ansatte i barneverntjenesten 

opplever og forstår ungdom med atferdvansker, hovedsakelig ut fra kontekstuell og 

relasjonell tilnærming. Atferdsvansker omhandler her sosiale vansker, mentale vansker, 

ekstroverte og introverte atferdsvansker og lærevansker. Årsakssammenhengene er ofte 

tilslørte og kompliserte. Det kan være miljøfaktorer som spiller inn, det kan være 

omsorgssvikt, ubehandlede traumer, psykiske lidelser eller spesifikke diagnoser. En årsak kan 

også være en lettere utviklingshemming.  

 

Denne oppgaven tar for seg hvordan de som jobber med ungdom i barnevernfeltet møter og 

forstår ungdom med atferdsvansker. Min interesse for tema har utviklet seg over tid, men ble 

først vekket da jeg selv jobbet som saksbehandler i kommunal barneverntjeneste. Da jeg 

begynte på master i spesialpedagogikk fikk jeg ny innsikt i hvordan atferdsvansker møtes og 

forstås i en spesialpedagogisk tilnærming.  

 

På mange måter er vanskene ungdom i kontakt med barneverntjenesten og ungdom med 

utviklingshemming har, sammenfallende. De står også i mange sammenhenger overfor den 

samme form for risiko, i forhold til stigmatisering, ekskludering og marginalisering. Dette 

prosjektet har som hensikt å se nærmere på barneverntjenestens forståelse av ungdommenes 

vansker, spesielt sett i lys av den kunnskap, teori og tilnærming som foreligger på det 

spesialpedagogiske feltet, ut i fra kontekstuell og relasjonell tilnærming 

 

Problemstilling 

Oppgavens problemstilling er som følger: 

Hvordan forstår og møter barneverntjenesten ungdom med atferdsvansker og symptomer på 

lettere utviklingshemming?  

Problemstillingen og forskningsspørsmålene dannet bakgrunnen for utarbeidelsen av 

intervjuguiden som ble benyttet under forskningsintervjuene, og de danner sammen med 

informantenes besvarelser bakgrunnen for analysen og drøftingen i denne oppgaven.  

Jeg har utarbeidet tre forskningsspørsmål tilknyttet dette, som skal bidra til å besvare 

problemstillingen:  
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• Hvordan opplever barneverntjenestens ungdommenes atferdsvansker kommer til 

uttrykk? 

• På hvilken måte forstår barneverntjenesten atferdsvansker i et kontekstuelt 

perspektiv, og på hvilken måte forstår de atferdsvansker relasjonelt?  

• Hvilke utfordringer møter barneverntjenesten i det tverretatlige samarbeidet 

vedrørende ungdom i risiko? 

• Kan vanskene ungdom i møte med barneverntjenesten har, relateres til det å ha en 

utviklingshemming? 

 

Metode og analyse 

Med utgangspunkt i tema og problemstillingen, har jeg valgt å intervjue fire fagpersoner med 

bakgrunn fra å jobbe med ungdom i barnevernfeltet. I forkant av intervjuene utarbeidet jeg en 

intervjuguide for å følge informantens egen formidling og samtidig være trygg på at jeg fikk 

et godt empirisk grunnlag. Et overordnet mål for analysen og fortolkningen var å få innsikt i 

informantenes perspektiv, om hvordan de oppfattet ungdommenes vansker og om de kunne 

sies å være relasjonelt eller kontekstuelt orienterte i sin forståelse.  

 

Hovedfunn  

Mine hovedfunn er at flere vansker informantene viser til at ungdommene de jobber med har, 

i mange tilfeller er sammenfallende med det å ha en utviklingshemming, selv om dette 

begrepet i liten grad brukes i barnevernfaglig sammenheng. Atferdsvanskene er ofte 

komplekse og det kan være ulike årsaker til de samme vanskene, slik informantene ser det. 

Spesialpedagogisk og barnevernfaglig tilnærming har flere sammenfallende elementer, særlig 

overfor grunnleggende verdier som inkludering, brukerorientering og myndiggjøring. 

Informantene i prosjektet gir uttrykk for at de opererer med kontekstuell og relasjonell 

tilnærming parallellt, og at de ofte setter de to perspektivene i sammenheng og tenker og 

handler systemisk.  
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1 Innledning 
 

1.1 Bakgrunn og formål 
I denne delen vil jeg redegjøre kort for mitt metodiske utgangspunkt og vise til hvorfor jeg 

personlig opplever tema som aktuelt. Jeg vil plassere prosjektet i faglig tradisjon, og jeg vil 

vise til noen sentrale temaer jeg har møtt på underveis i prosjektet.  

Mitt metodiske utgangspunkt for dette prosjektet ble å snakke med fagpersoner om deres 

erfaring med ungdom i risiko, og dermed få et innblikk i barnevernfeltets refleksjoner i 

arbeidet med og rundt ungdommene de kommer i kontakt med. Jeg har som nevnt selv 

barnevernfaglig bakgrunn og erfaring fra førstelinjetjeneste, og har her møtt på utfordringer 

knyttet til saker som involverte ungdom med atferdsvansker, og hvor det i flere tilfeller forelå 

en diagnose eller mistanke om dette. Begrepet utivklingshemming ble sjeldent nevnt etter 

min erfaring.  

I arbeid med mennesker er det alltid nødvendig med bruk av faglig skjønn og vurdering, og 

det er positivt at ulike synspunkter tas opp og diskuteres. Faglige diskusjoner er interessante 

og bidro for min del til ytterligere til økt nysgjerrighet vedrørende hvordan ulike ståsteder 

ikke bare påvirker forståelsen av den enkelte ungdom, men også påvirker hvordan 

ungdommene blir sett og møtt, og ikke minst i forhold til hva som anses som gode løsninger.  

Senere har jeg reflektert over om jeg personlig hadde møtt og forstått noen av de 

ungdommene jeg selv har jobbet med, hvis vanskene deres hadde blitt forstått som en 

utviklingshemming eller en lærevanske. Jeg ble slik sett nysgjerrig på hvordan andre 

fagpersoner tenkte rundt dette, og fikk dermed den første ideen til dette prosjektet. 

Med bakgrunn i det barnevernfaglige feltet jeg har erfaring fra, reflekterte jeg spesielt rundt 

to aktuelle tilnærminger eller perspektiver som jeg ønsket å eventuelt ta for meg, det 

kontekstuelle perspektivet og det relasjonelle perspektivet. Både overfor ungdom med 

atferdsvansker og unge med utviklingshemming gjør dimensjonene seg gjellende.  

 

Det foreligger lite forskning på barn og unge med utviklingshemming i barnevernet. Dette 

bekreftes blant annet av Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring 

(NOVA) som i sin rapport fra 2011 med tittelen Ansvarsfordeling til barnets beste - Barn og 



	2	

unge med funksjonsnedsettelser i barnevernet, fastslås nettopp dette (Gundersen, Farstad og 

Solberg, NOVA 2011). Denne rapporten omhandler først og fremst barn som kommer i 

kontakt med barneverntjenesten på grunn av en uheldig omsorgssituasjon. Hos ungdom som 

kommer i kontakt med barneverntjenesten på bakgrunn av egne atferdsvansker, avdekkes i 

mange tilfeller mangelfull omsorg (Gundersen, Farstad og Solberg, NOVA 2011).  

 

Rapporten fra NOVA tar opp et dilemma knyttet til perspektiv og forståelse som utviser et 

godt eksempel på hva som kan føre til faglig uenighet. Rapporten tar for seg barn og unge 

funksjosnnedsettelser som blir utsatt for omsorgssvikt, og hva dette kan komme av. 

Rapporten spør da om det kan være slik, at foreldre til barn med store utfordringer ikke får 

god nok hjelp fra det offentlige, og dermed kan ende opp med å utføre omsorgssvikt fordi de 

ikke makter å håndtere barnet på egenhånd. I motsatt fall er det mulig at foreldrenes 

manglende omsorg kan forklare noen av utfordringene barnet har. Rapporten kommer ikke 

med svar på dette, men tar opp hvordan de to ulike tilnærmingene utgjør ulikt syn på hvilken 

offentlige instans som skal ta ansvar for barnet, som i neste vending handler om hvem som 

har betalingsansvar. I visse tilfeller deles også ansvaret instansene imellom, for eksempel 

mellom tiltak myntet på selve funksjonsnedsettelsen, og tiltak i forhold til 

omsorgssituasjonen og vansker knyttet til dette. Det pekes på at dette i teorien kan høres greit 

ut, men at det i praksis kan være vanskelig å skille mellom hva som er hva i slike 

sammenhenger (Gundersen, Farstad og Solberg, NOVA 2011). 

 

For min del økte nysgjerrigheten for tema da jeg leste en artikkel om utviklingshemmede i 

norske fengsler, på nrk.no 25. mai 2016. "1000 fanger i norske fengsler er utviklingshemmet" 

lød overskriften, og journalistene Ola Flyum og Pedja Kalajdzic hadde intervjuet Erik 

Søndenaa, forsker ved kompetansesenteret for sikkerhets-, fengsels – og rettspsykiatri på 

Brøset i Trondheim (www.nrk.no/norge, 25.05.16). Søndenaa hadde gjennomført en 

omfattende forskningsstudie på innsatte i Norge, og hadde her kommet frem til at 1 av 10 

innsatte i norske fengsler har en IQ mellom 55 og 75, som tilsvarer det vi regner som lettere 

psykisk utviklingshemmet. Kunne det være at noen av de omtalte fangene hadde vært 

ungdom i risiko for å utvikle en kriminell løpebane, og hadde noen av dem vært i kontakt 

med barneverntjenesten i ungdomstiden? Som sagt økte nysgjerrigheten, men det var ikke lett 

å finne relevant forskning. 
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Det kan hende at manglende forskning på ungdom med utviklingshemming i risiko skyldes 

oppfattelser og benyttelse knyttet til begrepet utviklingshemming. Søndenaa viser til dette i 

sin forskning på innsatte i Norge med utviklingshemming. Da han henvendte seg til fengsler 

for å innhente informanter, brukte han først begrepet utviklingshemming. Han fikk tilnærmet 

ingen respons fra noen av fengslene han kontaktet, ingen av dem kunne si at de hadde 

innsatte med utviklingshemming. Han byttet da ut begrepet utviklingshemming med begrepet 

lærevansker, og da var responsen enorm (Søndenaa, 2005). 

 

Søndenaa begrunner det som skjedde i kontakten med fengslene med at lærevansker er et mer 

alminnelig og mindre stigmatiserende begrep, og det er lettere for de som ikke er fagpersoner 

å umiddelbart forstå hva det handler om. Men han presiserer at i praksis er de to begrepene i 

stor grad sammenfallende; begge begrepene betegner slik han ser det mennesker med 

dårligere funksjon til å mestre voksenlivets utfordringer (Søndenaa, 2005).  

 

Denne oppfattelsen er ikke Søndenaa alene om å tenke. Grøsvik (2015) påpeker også at 

betegnelsen generelle lærevansker og lett psykisk utviklingshemming på mange måter er 

overlappende, mens sammensatte lærevansker betegner at vedkommende har store behov i 

alle fag, og spesifikke lærevansker betegner de som har et mer avgrenset 

tilretteleggingsbehov (Grøsvik, 2015). 

 

Ungdom og atferdsvansker er et tema som over tid har gjort seg aktuelt i ulike fagmiljøer og 

forskningstradisjoner. En tendens en har sett over tid, er at perspektivet på ungdom og atferd i 

barnevernfaglig sammenheng har beveget seg fra et individuelt perspektiv til en mer 

systemisk tenkning hvor sosialiseringsprosessen med utviklingsøkologi og familieorienterte 

metoder har fått stadig mer plass. Det samme kan kanskje sies om perspektivet på 

utviklingshemming, hvor forståelsen har beveget og stadig beveger seg fra tradisjonell 

individuell orientering og medisinsk forståelse, til et mer samfunnsrettet fokus på hvilke 

miljømessige, fysiske og teoretiske barrierer som bidrar til å hemme. Det har i begge 

tradisjoner blitt et økt fokus på verdier som brukermedvirkning og myndiggjøring. Dette 

prosjektet ser på atferdsvansker i møte med barneverntjenesten ut i fra et kontekstuelt 

perspektiv, og et relasjonelt perspektiv. Da den omhandler utviklingshemming som en mulig 

årsaksfaktor til utvikling av vansker og som en mulig konsekvens av uheldig omsorg, er det 

naturlig at spesialpedagogisk tilnærming teoretisk sett er tatt med. Prosjektet har som formål 
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å se nærmere på hvilken forståelse og hvilket perspektiv barneverntjenesten innehar, sett i lys 

av barnevernfaglig og spesialpedagogisk teori, ut i fra kontekstuell og relasjonell tilnærming.  

 

1.2 Problemstilling 
Problemstilling 

Oppgavens problemstilling er som følger: 

Hvordan møter barneverntjenesten ungdom med atferdsvansker og symptomer på lettere 

utviklingshemming? 

Jeg har utarbeidet tre forskningsspørsmål tilknyttet dette, som skal bidra til å besvare 

problemstillingen:  

 

• Hvordan opplever barneverntjenestens ungdommenes atferdsvansker kommer til 

uttrykk? 

• På hvilken måte forstår barneverntjenesten atferdsvansker i et kontekstuelt 

perspektiv, og på hvilken måte forstår de atferdsvansker relasjonelt?  

• Hvilke utfordringer møter barneverntjenesten i det tverretatlige samarbeidet 

vedrørende ungdom i risiko? 

• Kan vanskene ungdom i møte med barneverntjenesten har, relateres til det å ha en 

utviklingshemming? 

 

Problemstillingen og forskningsspørsmålene danner bakgrunnen for drøftingen i denne 

oppgaven.  

 

1.3 Begrepsforklaring og avgrensning 
Jeg vil her komme med en kort gjennomgang av begreper som er sentrale for prosjektets 

tema, og redegjøre kort for hvordan de i dette prosjektet brukes og forstås.  

Ungdom 

Med ungdom menes i denne oppgaven unge i alderen 12-18 år. Juridisk sett er de barn, altså 

umyndige personer som noen har forsørgeransvar for (Sigurdsen, 2015). Sosialt sett, og i 

dette prosjektet, refereres de til som ungdom. Dette er for å tydeliggjøre hvilken aldersgruppe 

som her omtales, og fordi denne oppgaven tar for seg noe av det som skiller denne 
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aldersgruppen fra de yngre barna, og fra den voksne befolkning. I enkelte sammenhenger er 

begrepet barn likevel brukt, for eksempel når det er tidligere utviklingsstadir som omtales 

eller det forøvrig anses som det mest naturlige.  

Atferd 

Atferd	betegner	alt	det	vi	mennesker	gjør,	det	synlig	uttrykket	mellom	individ	og	miljø.	

Vår	atferd	utvikles	gjennom	sosialisering	og	påvirkninger	miljøet	rundt	oss	utsetter	oss	

for	(Gjærum,	2002).	Atferd kan sees på som et resultat av samhandling i en sosial kontekst, 

men også som en indre motivasjon som bygger på erfaringer (Klefbeck og Ogden, 2003). 

Atferd	påvirkes	også	av	indre	kognitive	og	følelsesmessige	prosesser,	samt	det	vi	har	

arvet	av	aggresjonsstil	og	andre	personlighetstrekk	(Gjærum,	2002;	Kvello,	2010;	

Ogden,	2010).	Atferd	som	fenomen	forstås,	beskrives	og	analyseres	innenfor	ulike	

fagtradisjoner	som	medisin,	psykologi,	psykiatri,	pedagogikk	og	samfunnsforskning	

(Ogden,	2010).	I	nevrologiske	undersøkelser	er	atferdsbegrepet	delt	inn	i	fire	sentrale	

områder;	ADL,	som	står	for	Activities	of	Daily	Life,	kommunikasjon,	motorikk	og	

sosialisering	(Gjærum	og	Eilertsen,	2002).	 

 

Atferdsvansker 

Det finnes mange definisjoner på atferdsvansker, og de er noe ulike i forhold til hvilken 

fagterm de springer ut i fra. Det henvises imidlertid ofte til spesialpedagog Harald Rørviks 

definisjon av atferdsproblemer:  

 

Atferdsproblemer er atferd som er slik at samfunnet eller miljøet ikke kan akseptere den, 

fordi den skaper store vansker for miljøet (Rørvik, 1976) 

 

James Kaufmann på sin side påstår at "det finnes ingen entydig definisjon av atferdsavvik. 

Det er på tide at vi innser det faktum at atferdsavvik er hva vi gjør det til!" (Kaufmann i 

Ogden, 1992, s. 39).  

 

Som Kaufmann viser til, eksisterer det ikke en allmenn sannhet vedørende hva som er 

"normal atferd" og hva som er "avvikende atferd" (Damsgaard og Kokkersvold, 2011). Den 

mest definerte medisinske betegnelsen i denne sammenhengen er muligens 

atferdsforstyrrelse, som er å anse som en psykiatrisk diagnose (Ogden, 2010). 

Atferdsforstyrrelse slik det defineres i ICD-10, innebærer de samme faktorene som knyttes til 
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atferdsvansker, men det stilles strengere krav til varighet, intensitet og frekvens, med 

debutalder tatt i betraktning, for at kriteriene for diagnosen oppfylles (Solholm, Askeland, 

Christiansen, Duckert, 2005, s. 587). Dette prosjektet tar ikke for seg betegnelsen 

atferdsforstyrrelser eller andre psykiatriske diagnoser knyttet til atferd, og dette vil dermed 

ikke beskrives noe nærmere her.  

 

Denne oppgaven vil i hovedsak benytte begrepet atferdsvansker, da dette er begrepet som 

anvendes i lovteksten i Lov om barneverntjenester (jfr. bvl § 4-24), i tillegg til at det er et 

begrep som er hyppig benyttet i barnevernfeltet forøvrig. I dette prosjektet deles begrepet 

atferdsvansker i introverte og ekstroverte atferdsvansker, samt lærevansker.  

Dette prosjektet tar inntar ikke for seg atferdsanalytisk perspektiv, da det er informantenes 

opplevelser og ikke selve atferden som drøftes og tolkes. 

 

Uviklingshemming 

Utviklingshemming er en diagnose som favner bredt, men som i hovedsak innebærer en 

forsinket eller svekket utvikling av kognitive evner og adaptive feridgheter, som kommer til 

syne i utviklingsperioden, altså før fylte 18 år. Enkeltsymptomer på utviklingsforsinkelse 

eller kognitive og adaptive svakheter er ikke tilstrekkelig, det kreves en helhetlig vurdering 

og utredning av evnenivå, tilpasningsferdigheter og fungering, alder tatt i betraktning 

(Grøsvik, 2015). I Norge anvendes diagnosesystemet ICD-10 for å stille diagnosen 

utviklingshemming. I ICD-10 brukes betegnelsen psykisk utviklingshemming: 

 

(F70-F79) Psykisk utviklingshemming 

Tilstand av forsinket eller mangelfull utvikling av evner og funksjonsnivå som spesielt er 

kjennetegnet ved hemning av ferdigheter som manifesterer seg i utviklingsperioden, 

ferdigheter som bidrar til det generelle intelligensnivået, for eksempel kognitive, språklige, 

motoriske, sosiale. Utviklingshemming kan forekomme med eller uten andre psykiske og 

somatiske lidelser. Graden av psykisk utviklingshemming blir vanligvis vurdert ut fra 

standardiserte intelligensprøver. Disse kan suppleres med skalaer som måler sosial 

tilpasning i et gitt miljø. 

(ICD-10, 2015) 

 

Det anslås at 1-3 % av befolkning har en utviklingshemming, hvor gruppen med lettere 

utviklingshemming er den største. Denne gruppen er også den vanskeligste å finne frem til og 
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å diagnostisere (Grøsvik, 2015). Tre kritierier må oppfylles for å sette diagnosen: Et betydelig 

svekket evnenivå, svekkede adaptive ferdigheter og alder. Sistnevnte henspeiler på at 

vanskene må ha vist seg i utviklingsperioden, altså før fylte 18 år (Grøsvik, 2015). Adaptive 

ferdigheter henspeiler på sosial modenhet og evne til tilpasning. Et svekket evnenivå tilsier et 

evnenivå som medfører vansker med å fungere sosialt og tilpasse seg hverdagens vanlige 

krav til fungering. Kravet medisinsk sett er at den mentale fungeringen skal ligge to 

standardavvik under gjennomsnittet for gjeldende alder. (Grøsvik, 2015).  

 

I ICD-10 graderes psykisk utviklingshemming etter alvrolighetsgrad, fra lett til dyp. Graden 

lett psykisk utviklingshemming defineres som følger i ICD-10: 

Lett psykisk utviklingshemming 
IQ anslagsvis mellom 50 og 69 (hos voksne, mental alder fra 9 til under 12 år), fører 

vanligvis til lærevansker i skolen. Mange voksne er i stand til å arbeide, ha gode sosiale 

forhold og gjøre en samfunnsnyttig innsats. 

(ICD-10, 2015).  

American Assosiation for Intellectual Developmental Disabilities (AAIDD) definerer den 

engelske betegnelsen intellectual disabilities på følgende måte: 

Intellectual disability is a disability characterized by significant limitations both 

in intellectual functioning (reasoning, learning, problem solving) and in adaptive behavior, 

which covers a range of everyday social and practical adaptable skills. This disability 

originates before the age of 18. 

(Drew og Hardman, 2007).  

I begge definisjonene ligger det et behov om en form for ivaretakelse, og i de fleste tilfeller et 

utvidet omsorgsbehov (Sigurdsen, 2015). Innenfor spesialpedagogikk brukes begrepet 

utfordrende atferd, som betegner atferd som skaper vansker for brukeren og miljøet rundt.  

Utfordrende atferd er kulturelt avvikende atferd som er så intens, frekvent eller langvarig at 

den fysiske sikkerheten til personen selv eller andre er alvorlig truet, eller atferd som i stor 

grad begrenser eller hindrer tilgang på vanlige tjenester i samfunnet  

(Helsedirektoratet, 2015) 
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Begrepet utfordrende atferd stigmatiserer i liten grad vedkommende som har vansker. 

Utfordrende atferd betegner at hvordan atferden oppleves er kontekstuelt betinget, i tillegg til 

at det stilles krav til varighet, intensitet og frekvens. Flere studier har funnet at det er en 

relativt høy forekomst av utfordrende atferd hos personer med utviklingshemming, og da 

atferd både av ekstrovert og introvert karakter (Strømgren og Dønnum, 2013). 

 

1.4 Oppgavens oppbygning 
I denne delen av prosjektet har jeg gitt en innledning i form av å redegjøre for bakgrunn og 

formål for prosjektet, jeg har vist til sentrale tema og lagt fram prosjektets problemstilling og 

forskningsspørsmål. Videre er sentrale begreper definert og forklart innenfor den rammen 

som de benyttes i dette prosjektet.  

 

I kapittel to presenteres teorigrunnlaget for oppgavens tema. Det er delt i avsnittene 

barnevern, utviklingshemming, ungdom og utvikling, og atferdsvansker.  

 

I kapittel tre presenteres metoden som er gjeldende for dette prosjektet, med en 

vitenskapsteoretisk ramme og redegjørelse for hva som konkret er gjort i forbindelse med 

prosjektet. Her tas det også opp en vurdering i forhold til reliabilitet og validitet, samt 

aktuelle etiske hensyn.  

 

I kapittel fire presenterer prosjektets funn og drøfting av disse opp mot teorigrunnlaget og i 

forhold til en kontekstuelt og en relasjonell tilnærming. Til sist i kapittelet vil jeg komme 

med noen refleksjoner og tanker om hva som har kommet fram i prosjektet og om veien 

videre. 

 

I kapittel fem presenteres en kort avslutning med egne refleksjoner. 

 

Vedlegg: 

• Litteraturliste  

• Kopi av intervjuguide som ble brukt under intervjuene 

• Kopi av infoskriv som ble utdelt til informantene  

• Kopi av svarbrev fra NSD 
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2 Teoretisk bakgrunn 
 

2.1 Barnevernets arbeid og tiltak 
Jeg vil her redegjøre for barneverntjenesten juridiske grunnlag som gir hjemmel til å gå inn i 

familier med frivillige eller tvangsbaserte tiltak generelt. Jeg vil gå gjennom gangen i en 

barnevernssak og se nærmere på lovparagrafene som omhandler atferdsvansker spesielt. Jeg 

vil også se nærmere på tverretatlig samarbeid. 

 

2.1.1 Barnevernets oppgave 
Barnevernets oppgave er nedfelt i lov 17.07.1992, om barneverntjenester (barnevernloven 
eller bvl.) § 1-1, som beskriver lovens formål:  
 
Bvl. § 1-1 Lovens formål 
Formålet med denne loven er 
- å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får  

nødvendig hjelp og omsorg til rett tid, 
- å bidra til at barn og unge får trygge oppvekstvilkår. 
 

(Lov 17.07.1992 om barneverntjenester, § 1-1) 

 

Barneverntjenesten skal etter formålsparagrafen jobbe både individorientert, ved å sikre at 

den unge får nødvendig hjelp til rett tid; og systemorientert, ved å bidra til at barn og unge får 

trygge oppvekstvilkår. Barneverntjenesten jobber etter tre overordnede prinsipper. Det er 

prinsippet om barnets beste, det biologiske prinsipp og minste inngreps prinsipp. Hva som er 

barnets beste er ikke alltid innlysende i en sak, men det skal etterstrebes å dekke barnets 

behov for omsorg og trygghet, og barnets beste skal alltid være et overhengende mål i de 

tiltak som iverksettes. Det biologiske prinsipp handler om at tilhørighet i familien og en trygg 

tilknytning til foreldrene skal etterstrebes. Minste inngreps prinsipp omhandler at 

barnevernets inngrep i familien ikke skal være mer omfattende enn nødvendig (jfr. bvl §§ 4-

4,2 og 4-3,2). 

 

Barneverntjenesten har et lovpålagt ansvar for alle barn og unge som oppholder seg i riket, 

uavhengig av statsborgerskap, bostatus og oppholdsstatus (jfr. bvl § 1-2). Med barn og unge 

menes de som er i alderen 0-18 år, i tillegg kan man motta ettervern fram til fylte 23 dersom 

man har en aktiv barnevernssak når man fyller 18 år (jfr. bvl. § 1-3).  
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2.1.2 Gangen i en barnevernssak 
Jeg vil her gjøre rede for gangen i en barnevernssak, slik den foretas av kommunal 

barneverntjeneste. 

 

Iverksetting av undersøkelse 

Når barneverntjenesten mottar en bekymringsmelding vedrørende et barn eller en ungdom, 

skal det innen en uke avgjøres om det skal åpnes undersøkelsessak eller ikke, og dernest 

innen tre måneder gjennomføres en undersøkelse hvis saken åpnes. Dersom det blir iverksatt 

en undersøkelse, har ikke de foresatte eller hjemmet barnet oppholder seg i mulighet til å 

motsette seg dette (jfr. bvl. 4-3, 3. ledd).  

 

Ved undersøkelsens slutt 

Barneverntjenesten er et organ innen den offentlige forvatning, og saksbehandlingen foregår 

etter gjeldende regler angitt barnevernloven kapittel 6 og i Lov 10.02.1967,om 

behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven eller fvl). Etter endte tre måneder 

skal barneverntjenesten avgjøre om saken nå skal avsluttes eller om det skal iverksettes 

hjelpetiltak, eller om det er nødvendig å overta omsorgen for et barn (jfr. bvl. §§§ 4-2, 4-3 og 

6-9).  

 

Sistnevnte beslutning fattes ikke av barneverntjenesten selv, men barneverntjenesten må 

prøve saken i Fylkesnemnda. Fylkesnemnda er et statlig domstolliknende organ som avgjør 

saker og fatter vedtak etter barnevernloven, helse-og omsorgstjenesteloven og 

smittevernloven (www.fylkesnemnden.no, 2017). Også vedtak etter barnevernloven § 4-24 

som omhandler plassering og tilbakehold i isntitusjon uten eget samtykke, fattes her. Også 

hjelpetiltakene barneverntjenesten iverksetter, må fattes i vedtak. Et vedtak er en avgjørelse 

som treffes under utøving av offentlig myndighet og som generelt eller konkret er 

bestemmende for rettigheter eller plikter til private personer (fvl, § 2a).  

 

I de aller fleste tilfellene som ender i tiltak fra barneverntjenesten, er der snakk om 

hjelpetiltak med det formål å bidra til en positiv endring for barnet og familien (jfr. bvl. § 4-

4,1). Dette kan for eksempel være å få barnet med på fritidsaktiviteter, bidra med leksehjelp 

eller gi oppfølging i form av råd og veiledning til foreldrene (jfr. bvl. §§ 4-4, 2 og 4-4,3). Alle 
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insentiver som kan bidra til å gjøre barnets eller ungdommens situasjon bedre, kan ha 

funksjon som et hjelpetiltak. Plassering i fosterhjem eller på insitusjon som skjer frivillig fra 

familiens side, inngår også som et hjelpetiltak (jfr. bvl. § 4-4a). 

 

2.1.3 Atferdsvansker i barnevernloven 
I barnevernloven §§ 4-24 - 4-28 omhandles tiltak vedrørende atferdsvansker. Barnevernloven 

§ 4-24 benytter begrepet atferdsvansker: 

 

Bvl. § 4-24 Plassering og tilbakehold i institusjon uten eget samtykke 

Et barn som har vist alvorlige atferdsvansker 

- ved alvorlig eller gjentatt kriminalitet, 

- ved vedvarende misbruk av rusmidler eller 

- på annen måte 

kan uten eget samtykke eller samtykke fra den som har foreldreansvaret for barnet, plasseres 

i en institusjon for observasjon, undersøkelse og kortidsbehandling (...) 

 

Lovparagrafen forholder seg utelukkende til ekstroverte atferdsvansker som merkes godt på 

miljøet rundt (Sigurdsen, 2015). Spesifikt nevnes at den unge må ha vist alvorlige 

atferdsvansker ved alvorlig eller gjentatt kriminalitet, vedvarende misbruk av rusmidler eller 

på annen måte. Jeg vil nå ta for meg hvert av disse punktene i en kort redegjørelse. 

 

Alvorlig eller gjentatt kriminalitet 

I lovens forarbeider påpekes det at det med alvorlig kriminalitet menes vold eller 

sedelighetsforbrytelser, som omhandler seksuelle overgrep eller andre former for ulovlige 

seksuelle handlinger. Kriminalitet er også skadeverk og tyverier eller nasking. Da 

enkeltstående episoder knyttet til sistnevnte i enhver sammenheng ikke kan anses som 

alvorlig, er kriteriet om gjentatt kriminalitet tatt med. Dette vil fange opp de som driver med 

skadeverk eller tyverier og liknende i et visst omfang (Ofstad og Skar, 2004, s. 212). Det 

vises til alvorlighetsgrad for å understreke at terskelen for å gå inn med tvangstiltak skal være 

høy (Sigurdsen, 2015, s. 212). 

 

Hva som regnes for å være kriminalitet er imidlertid ikke alltid selvforklarende. Selv om det i 

stor grad er snakk om formelle lovbrudd så er ikke ethvert lovbrudd å anse som direkte 
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kriminalitet (Sigurdsen, 2015, s. 215). For eksempel har alle barn og unge i Norge plikt til å 

gå på skolen, men de anses ikke som kriminelle dersom de av ulike grunner ikke følger dette. 

Det hyppigst forekommende lovbruddet begått av unge under 18 år i Norge i dag, er å kjøre 

uten førerkort, likevel er få av de som her blir tatt i målgruppen til barnevernet. Videre er det 

heller ikke fullstendig definert hvordan Fylkesnemnda i praksis skal forholde seg til 

uskyldspresumsjonen, i forhold til bevisførsel og juridiske rettigheter den unge har 

(Sigurdsen, 2015, s 215-220; Ofstad og Skar, 2004, s. 216).  

 

Når barneverntjenesten skal iverksette tiltak i forhold til kriminalitet, er det barnets behov for 

omsorg og hjelp til endring som skal stå i fokus og ikke strafferett. Heller ikke samfunnets 

behov for eventuell beskyttelse skal være førende her, det er hva som er til det beste for 

barnets situasjon og videre utvikling som skal legges til grunn (Sigurdsen, 2015, s.220).  

 

Rus 

Ser man på årsakene til at noen utvikler en skadelig avhengighet eller havner i et omfattende 

rusmisbruk, er det de samme risikofaktorene som ved utvikling av atferdsvansker som gjør 

seg gjeldende (Pedersen, 2006). Hjemmeforhold, foreldrenes forhold til rus, svak 

foreldreinvolvering og liten grad av mestring på skolen kan nevnes (Pedersen, 2006). 

Debutalder har også mye å si for utviklingen av et eventuelt misbruk, og tendensen er at jo 

tidligere en ungdom begynner med rus, jo større risiko er det (Pedersen, 2006).  

 

Om alkohol inngår i betegnelsen "rusmidler " her, er ikke spesifisert eller definert juridisk 

(Sigurdsen, 2015). I praksis gjelder det i hovedsak illegale rusmidler, men et omfattende 

alkoholforbruk vil også omfattes av paragrafen (Ofstad og Skar, 2004, s. 213).  

 

På annen måte 

Herunder inngår andre ekstroverte atferdsvansker som prostitusjon, vagabondering, 

utageringer og atferd som skaper store vansker for en selv og andre, eller omfattende 

skolefravær i tillegg til andre sammensatte vansker. Det skal alltid vurderes hvorvidt atferden 

har sammenheng med uheldige hjemmeforhold eller ikke, i forhold til om det er grunnlag for 

tiltak etter § 4-24 (Sigurdsen, 2015 s 247-248).  
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2.1.4 Tiltak  
Tiltak kan iverksettes med eller uten samtykke fra den unge selv eller den unges familie. Når 

en barnevernssak opprettes med bakgrunn i barnets eller ungdommens atferd, og ikke med 

bakgrunn i øvrige familiære forhold, skal barnet regnes som egen part i saken, uavhengig av 

alder. Det å være part i saken utløser partsrettigheter (jfr. bvl § 6-3,2). Tiltakene som 

iverksettes overfor atferdsvansker, skal være myntet barnets behov for omsorg og hjelp, og 

ikke ut i fra strafferett eller samfunnets behov for ro og beskyttelse (Ofstad og Skar, 2004, s. 

213). I forarbeidene til loven ble det presisert at det også i betegnelsen på annen måte er 

snakk om utpreget normløs atferd, altså ekstroverte atferdsvansker (Ofstad og Skar, 2004, s. 

218).  

 

Barnevernets arbeid kan sies å skulle ha en forebyggende funksjon. Også tiltak etter 

atferdsparagrafene kan også ha en forebyggende hensikt, for at atferdsvanskene ikke skal 

forverre seg ytterligere (Ofstad og Skar, 2004, s. 216). Det er sagt at et er enklere å forebygge 

enn å reparere, og at den beste måten å forebygge på, er å bygge (Helland og Øia, 2007). I 

dette ligger det føringer i forhold til barn og unges oppvekstvilkår på et generelt plan, at de 

skal bli sett og hørt av voksne også utenfor nærfamilien og at de skal ha et godt nok tilbud 

både i skolesammenheng og på fritiden. Ungdomstiden særlig er preget av stadig frigjørelse 

og testing av egne grenser, og de fleste har også ressurser til å møte sine behov og skape seg 

et sosialt miljø hvor ulike aktiviteter og frigjøringsprosessen i seg selv kan foregå uten høy 

risiko. Sosialpolitisk sett har det vært viktig å få med flest mulig av ungdommene på en sunn 

og oppbyggelig utvikling, men om det skal satses på gruppe- eller individnivå i denne 

sammenhengen varierer (Helland og Øia, 2007).  

 

2.1.5 Tverretatlig samarbeid 
Barneverntjenesten har lovpålagt plikt til å samarbeide med andre deler av forvaltningen som 

jobber med barn, unge og familier (jfr. bvl § 3-2). Barnevernet har som vist i 

formålsparagrafen i oppgave å både inneha et individperspektiv og et systemisk perspektiv. 

Naturlige samarbeidsintanser for barneverntjenesten er Nav, BUP, PPT, DPS, sykehus, skole, 

barnehage og frivillige organisasjoner. En oppgave lagt til det tverretatlige samarbeidet er 

utarbeidelsen av individuell plan (jfr. bvl § 3-2a), og utover dette samarbeides det om 

kartlegging og vurdering, hjelpetiltak, oppfølging og økonomisk bistand.  
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Ansvarsfordeling 

I det tverretatlige samarbeidet finnes det definerte ansvarsområder, men det er også gråsoner 

hvor ansvarsfordelingen ikke er tilstrekkelig fordelt (Sigurdsen, 2015). Barnevernloven, 

Helse- og omsorgstjenesteloven og Loven om psykisk helsevern inneholder alle tre 

inngripende tiltak overfor barn og unge med alvorlige atferdsvansker. I alle tilfeller hvor et 

barn eller en ungdom sliter med atferdsregulering er som nevnt det snakk om et utvidet 

omsorgsbehov i en eller annen forstand, og juridisk sett er ikke dette foreldrenes ansvar alene 

(Sigurdsen, 2015).  

 

Barnevernloven viser til barnevernets ansvar for barn og unge med alvorlige atferdsvansker. 

Dersom atferdsvanskene beviselig skyldes en utviklingshemming, reguleres dette av Helse- 

og omsorgstjenesteloven. Barn og unge med psykiske lidelser skal bli behandlet etter Loven 

om psykisk helsevern. Barnevernloven skiller seg ut da dette er den eneste av de tre lovene 

som spesifiserer alvorlighetsgrad og det nevnes rus, vold og kriminalitet som en del av 

vansken (Sigurdsen, 2015).  

 

Fire tenkte typetilfeller 

Det oppstår slik sett en sentral utfordring i arbeidet med å yte hjelp til ungdom med 

atferdsvansker, da vanskene ofte er komplekse og ikke har en klar årsak. Dette forekommer 

relativt hyppig, men likevel er føringene juridisk og faglig uklare. Det fører til at det kan 

oppstå tvil og uenighet etatene imellom vedrørende ansvarsfordeling, og i denne 

sammenheng hvilken lov som rettmessig skal anvendes. Sigurdsen (2015) viser til fire tenkte, 

men hyppig forekommende typetilfeller overfor ungdom med vansker hvor det i praksis 

oppstår tvil vedørende hvilken etat som har ansvar, og hvilken lov som skal tre i kraft.  

 

Det første typetilfelle Sigurdsen viser til, er når en ungdom har en utviklingshemming og 

samtidig alvorlige atferdsvansker som rus, vold eller kriminalitet. Personer med 

utviklingshemming skal motta hjelp etter Helse- og omsorgstjenesteloven, mens alvorlige 

atferdsvansker som rus og kriminalitet er barneverntjenestens lovmessige ansvar. Det andre 

typetilfelle er når en ungdom har alvorlige atferdsvansker og samtidig en psykisk lidelse. I 

følge Sigurdsen (2015) er denne kombinasjonen den hyppigst forekommende blant barn og 

unge med komplekse vansker. Atferdsvanskene håndteres etter Barnevernloven, mens 

psykiske lidelser faller inn under Lov om psykisk helsevern. Det tredje typetilfelle er ungdom 

med en utviklingshemming og en psykisk lidelse. I de tilfeller hvor denne kombinasjonen 
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oppstår, er det Lov om psykisk helsevern som regulerer psykiske lidelser, og Helse-og 

omsorgstjenesteloven som omfatter utviklingshemming. Typetilfelle fire er når en ungdom 

har en utviklingshemming, alvorlige atferdsvansker og samtidig en psykisk lidelse. Da gjør 

alle tre lover seg gjeldende, og det oppstår faglig uenighet vedrørende hva som er årsaken til 

den unges vansker, hva som vil være til det beste for ungdommen og hvilken etat som skal ta 

ansvaret for ungdommens situasjon.  

 

En kasteball 

Når det oppstår uenighet i saker som de ovennevnte, og den hjelpetrengende på grunn av 

uenighet og de omstendighetene som oppstår ikke opplever å motta rett hjelp til rett tid, blir 

vedkommende ungdom fort en kasteball i systemet. Årsaken til at dette skjer, er ikke 

nødvendigvis ansvarsfraskrivelse, det handler både om faglig tilnærming og forståelse til 

ungdommens situasjon og ungdommens vansker, og selvfølgelig er det også et økonomisk 

spørsmål. Hvilket lovverk som skal iverksettes, er også et spørsmål om hvem som skal ta 

regningen. Men det handler også om faglig uenighet og om de ulike fagpersoners integritet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	 17	

2.2 Lettere grad av utviklingshemming 
Her vil det redegjøres for hvilke kriterier som legges til grunn for å få diagnosen lettere 

utviklingshemming, hvilke årsaker som kan være bakenforliggende og hvilke utfordringer vi 

møter på i forhold til dette. Mennsker med utviklingshemming anses ofte som en gruppe, selv 

om de i praksis ikke er det (Sommerbakke, 2008, s. 14). Likevel brukes gruppebetegnelsen 

her, for enkelthetens skyld.  

 

2.2.1 Definisjon, diagnose og årsakssammenhenger 
Dilemmaer ved kategorisering 

Utviklingshemming er en bred diagnosebetegnelse som klassifiserer ulike mennesker med 

ulike behov, evnenivå og vansker (Grøsvik, 2015). Gruppen av mennesker med 

utviklingshemming er en av de største gruppene med funksjonshemminger i samfunnet. 

Gruppen er sammensatt og består av ulike individer med ulik bakgrunn, ulike utfordringer, 

ulike styrker, ulike vansker og ulike interesser (Gomnæs og Rognhaug, 2012). Det kan derfor 

være både utfordrende og noe absurd å skulle definere en gruppe mennesker etter bestemte 

kategorier og klassifiseringer. Når dette likevel gjøres, kan det begrunnes i et menneskelig 

behov for å forstå, og dette har tradisjonelt blitt gjort på den måten at vi forenkler, 

kategoriserer og setter betegnelser på det vi observerer (ibid.). For de menneskene som 

opplever å stå i et avhengighetsforhold til andre og kanskje føler på avmakt i denne 

relasjonen, kan det oppleves stigmatiserende å bli betegnet med i visse tilfeller 

stigmatiserende "merkelapper" . Særlig overfor en så mangfoldig gruppe som mennesker med 

utviklingshemming utgjør, er det spesielt viktig å være både bevisst og sensitiv, og dermed 

vite hvofor og hvordan man som fagperson benytter de ulike termene og begrepene (ibid.).  

 

Definisjon og forståelse 

Det foreligger per i dag ingen felles, internasjonal definisjon av utviklingshemming (Gomnæs 

og Rognhaug, 2012). Internasjonalt opereres det med flere ulike begreper som dels kan 

betegnes som overlappende, blant annet learning disabilities, mental retardation og 

intellectual disabilities (Drew og Hardman, ; AAIDD, 2010). De ulike termene og begrepene 

har sin opprinnelse i ulike fagtradisjoner. Innenfor medisin brukes mental retardation, mens 

det innenfor pedagogikk er mer vanlig å bruke learning disabilites. American Association on 

Intellectual and Developmental Disabilities (AAIDD) definisjon som det ble vist til i 

oppgavens innledning kan oversettes til norsk slik: 
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Utviklingshemming er en funksjonshemming karakterisert av siginifikante begrensninger 

både i intellektuel fungering og i evnen til tilpasning slik dette kommer til uttrykk i 

begrepsmessig, sosial og praktisk fungering. Funksjonshemmingen oppstår før 18 års alder 

(AAIDD 2010:5, Gomnæs og Rognhaugs oversettelse, 2012). 

 

Utviklingshemmingen kan forstås ut fra ulike tilnærminger. En forskjellstilnærming er som 

begrepet tilsier opptatt av forskjellene på såkalt typisk kognitiv utvikling og utviklingen til en 

med utviklingshemming, og ser på dette gjennom faktorer som mental alder, oppmerksomhet, 

hukommelse og språk (Grøsvik, 2015, s. 29). En tilnærming som fokuserer på 

likhetshypoteset vil på sin side hevde at de typiske kognitive utviklingsprosessene ser ut til å 

gjelde også for personer med utviklingshemming, bare at den her går langsommere (Grøsvik, 

2015, s. 29).  

 

Årsaker 

Diagnosen utviklingshemming er beskrivende, og berører ikke årsakssammenhenger. Det å 

analysere årsaksbildet er ofte krevende, og ikke alltid oppklarende. Årsakene til 

utviklingshemming varierer. I 80% av tilfellene er det snakk om organisk skade i hjernen, 

genetiske eller ervervede, og i 20% av tilfellene er årsaken usikker. Det skilles videre på om 

utviklingshemmingen har oppstått prenatalt, altså før fødsel, perinatalt, i løpet av fødselen, 

eller postnatalt, i perioden etter fødselen (Gjærum og Ellertsen, 2010). Av prenatale årsaker 

er disse genetiske eller påførte skader, multifaktorelle eller en konsekvens av infeksjoner for 

eksempel knyttet til mors kosthold under svangerskapet. Perinatale årsaker er ulike 

komplikasjoner som oppstår i forbindelse med fødsel som fører til skade på barnet. Av 

postnatale årsaker er disse som oftest på en eller annen måte påførte, det være seg sult, 

feilernæring, omsorgssvikt, vanskjøtsel eller andre ytre påvirkninger (Gjærum og Ellertsen, 

2010). 

 

Dilemmaer knyttet til stigmatisering 

Siden begynnelsen på 1990-årene har det foregått et skifte i fokus rundt utviklingshemming, 

fra et medisinsk utgangspunkt med diagnose, vansker, kunnskapsmangler og 

ekskluderingsfaktorer i sentrum, til et fokus på individualitet, selvbestemmelse, 

myndiggjøring, tilrettelegging av undervisning og inkludering (Sommerbakke, 2008, s. 15). 
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I definisjonen til AAIDD og i diagnosekriterine i ICD-10 framkommer det i begge tilfeller et 

behov om en form for ivaretakelse, og i de fleste tilfeller et utvidet omsorgsbehov (Sigurdsen, 

2015). I Norge forstås utviklingshemming ofte i dagligtale ut i fra behov for utvidet omsorg. 

Det går et skille i folks betraktning på om du mottar hjelpetiltak eller ikke, på om du jobber 

eller ikke, og på om du er i behov for andres ivaretakelse eller bor og fungerer selvstendig 

(Søndenaa, 2005).  

Mange av de som har en lettere utviklingshemming, diagnostisert eller ikke, klarer seg 

imidlertid selvstendig på den måten at de har en jobb og klarer seg uten å motta stønad eller 

spesielle hjelpetiltak (Søndenaa, 2005). Dermed blir de heller ikke oppfattet som en med 

utviklingshemming av samfunnet, noe som illustrerer nyansene som kan bidra til å gjøre en 

eventuell diagnostisering problematisk. Drew og Hardman (2007) viser også til at tilstanden 

kan være vanskelig å definere korrekt fordi den er kompleks og inneholder mange ulike 

kulturelle, sosiale og samfunnsmessige faktorer, i tillegg til at den stadig forandrer seg i takt 

med samfunnet og regjerende perspektiver og fagsyn. 

Hvordan allmennheten oppfatter utviklingshemming, er likevel fortsatt i flere tilfeller knyttet 

til stigmatisering. Det går ofte et skille i forhold til om en er i behov for bistand og om en er i 

arbeid eller ikke, og statistisk sett er det en kjennsgjerning at personer med 

utviklingshemming er blant de i samfunnet med lavest utdanning, laveste stillingprosentene 

og lavest lønn. Faktisk kan det se ut som at de faller ut allerede i grunnskolen (Kassah, 2008, 

s. 48). 

 

Diagnose og kriterier 

WHO anslår at rundt 1,5 % av verdens befolkning har en utviklingshemming. Brukes det 

samme tallet for Norge, vil vi kunne si at rundt 75 000 mennesker har en utviklingshemming, 

og at rundt 20 000 av disse har en alvorlig grad av utviklingshemming (Gomnæs og 

Rognhaug, 2012). WHO definerer utviklingshemming i ICD-10 etter en medisinsk 

tilnærming og forståelse. Utviklingshemming kategoriseres her i grader fra lett til dyp, 

fortrinnsvis etter IQ-skåre som erverves gjennom intelligenstesting. Imidlertid er ikke en IQ-

skåre nok i seg selv. En test som beregner IQ-skåre kan indikere kognisjon og adaptive 

ferdigheter, men det er flere forhold vedrørende barnet en slik test ikke vil kunne fange opp 

(Grøsvik, 2015). I tillegg til standardiserte vurderingsskalaer anbefaler WHO og ICD-10 at 

man bruker en bred kartleggingsmetode blant annet med intervju av nærpersoner eller en 
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grundig anamnese, for å danne seg et godt bilde av hvordan personen fungerer i dagliglivet 

(Eknes, Bakken, Løkke og Mæhle, 2015). Det anbefales at diagnostiseringen utføres 

tverrfaglig, med flere involverte nærpersoner og fagpersoner med kjennskap til barnet.  

 

I tillegg til IQ-skåre benevnes i tillegg mental alder i ICD-10, også et begrep relatert til 

testing av intelligens. Mental alder indikerer at barnets evner er testet opp mot aldersnormer 

for barn med en annen, i denne sammenheng yngre, kronologisk alder. Et ti år gammelt barn 

som gjennomgår intelligenstesting og skårer på samme nivå som aldersnormen fire år, får 

påvist en mental alder på fire år. Men tiåringen har i praksis langt mer livserfaring og 

kunnskap enn en reell fireåring. Begrepet mental alder brukes som et verktøy for å forstå 

barnets kognitive utvikling bedre, og for bedre å tilrettelegge tiltak og undervisning. I følge 

ICD-10 har en voksen person med lett utviklingshemming en mental alder på mellom 9 og 12 

år (Grøsvik, 2015).   

 

En diagnose utløser visse rettigheter, og et barn med utviklingshemming er intet unntak. 

Imidlertid er det slik at det er en funksjonsbeskrivelse av barnet som skal legges til grunn i 

forhold til tilretteleggingstiltak og utløsning av ressurser, og ikke de diagnostiske kravene 

(Grøsvik, 2015).  

 

Utfordringer knyttet til diagnostisering 

Det er knyttet flere utfordringer og barrierer til å diagnostisere et barn med 

utviklingshemming, både når det gjelder forståelse og analyse av vanskene, og når det gjelder 

selve testsituasjonen (Grøsvik, 2015, s. 26; Sundet, 2012, s. 124). Et hovedpoeng er at 

kriteriene for diagnosen i ICD-10 omhandler IQ-skåre etter intelligenstester, på tross av at det 

ikke foreligger noen enhetlig forståelse for hva intelligens egentlig er (Grøsvik, 2015, s. 29).  

 

Noe av årsaken til at det ikke finnes en enhetlig oppfatning av hva som regnes som 

intelligens, er at det i stor grad handler om god tilpasning og ferdigheter knyttet til det miljøet 

man er omgitt av (Sundet, 2012, s. 124). Dermed blir intelligens i stor grad kulturelt betinget. 

For eksempel er vesteuropeisk og angloamerikansk kultur opptatt av akademiske ferdigheter. 

Her er det også ansett som intelligent å kunne ta selvstendige valg, være kreativ og ha god 

mestringsevne i lesing, skriving og språk forøvrig. I andre kulturer er lydighet, disiplin og 

respekt for eldre regnet som intelligent atferd. I noen afrikanske kulturer er god retningssans 
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angitt som en viktig måleenhet for intelligens, mens hos eskimoene er kunnskap om kysten, 

dyrelivet og havet essensielt for å overleve (Sundet, 2012, s. 125).  

 

Ofte er intelligenstester krevende, både på den måten at de tar tid og at de stiller krav til 

oppmerksomhet og konsentrasjon. Barn og unge med utviklingshemming kjennetegnes 

nettopp på vansker med dette. I tillegg har de vansker knyttet opp til det å overføre kunnskap 

og tidligere erfaringer til en ny situasjon, noe som kan føre til at nye og ukjente situasjoner 

raskere fører til økt stress og ubehag (Grøsvik, 2015). Dersom barnet ikke har interesse for å 

gjennomføre en test, kan dette gå utover testresultatet i form av underyting. Motivasjon og 

interesse er avgjørende for å oppnå et pålitelig testresultat (Sundet, 2012, s. 130).  

 

Intelligenstester blir kritisert for å være kulturelt betingede, for å teste et snevert utvalg av 

menneskets evner og for å teste kunnskap istedet for intelligens. Kritiske røster har sagt at "jo 

fler tester du tar, jo flinkere blir du", for å vise til at det er kunnskaper som testes og ikke 

egentlig intelligens. Ut i fra det vi vet, kan det være at det ligger noe i det. En del tester har 

forsøkt å stille seg så nøytralt som mulig i forhold til kultur, kontekst og kunnskaper, for 

eksempel Ravens matrisetest som kun går ut på å finne det symbolet som skiller seg ut eller 

som passer inn i en gitt system av nøytrale symboler (Sundet, 2012, s. 125). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	22	

2.3 Ungdomstid og utvikling  
I denne delen vil jeg gjøre rede for hvordan ungdom flest har det i Norge i dag. Deretter 

redegjøres det for utviklingen som skjer fra barn til ungdom, og hvordan ungdomstiden 

oppfattes som en fase i sosialpsykologisk utviklingsteori, knyttet opp til Eriksons 

stadiemodell.  

 

2.3.1 Barn og unge i Norge i dag 
Det bor omtrent 1,13 millioner barn i Norge under 18 år idag. Dette utgjør 22 prosent av 

befolkningen i landet, og i underkant av 30 prosent av dem igjen er ungdom i alderen 12-17 

år. I 27 prosent av landets husstander bor det barn, og 76 prosent av barna bor sammen med 

begge sine foreldre (Statistisk sentralbyrå, 01.07.2016). 

Av de 1,13 millioner barn i Norge, mottok 53 439 barn tiltak fra barnevernet i 2015. Dette 

betyr at av alle barn i Norge mottar 4,73 % tiltak fra barneverntjenesten. Dette sammenfaller 

med barnevernets egen oppfattelse som anslår at rundt 5 % av barnebefolkningen faller 

innunder deres målgruppe (Ofstad og Skar, 2009). I aldersgruppen 13-17 år mottar nærmere 

40 prosent av de som har kontakt med barnevernet hjelpetiltak som er myntet på å styrke den 

unges utvikling, mens hjelpetiltak myntet på å styrke foreldrenes kompetanse mottas av 26 

prosent (Statistisk sentralbyrå, 01.07.2016).  

 

I følge Ungdata-undersøkelsen som har blitt gjennomført av NOVA på rundt 190 000 

ungdommer i Norge årlig siden 2013, viser resultatene for 2016 at Norge har en veltilpasset, 

aktiv, hjemmekjær og overveiende fornøyd ungdomsgenerasjon, og at denne ordentligheten 

ser ut til å fortsette å stige slik den har gjort jevnlig siden årtusenskiftet. Over åtte av ti av 

ungdommene oppgir at de har et godt forhold til foreldrene sine, og et stort flertall er også 

fornøyd med lokalmiljøet sitt. Flertallet oppgir at foreldrene kjenner vennene deres, noe som 

ikke var så vanlig tidligere. Undersøkelsen viser også at de fleste ungdommer er med i 

organiserte aktiviteter, og at de i mindre grad enn tidligere har med seg venner hjem eller 

besøker andre venner. Denne utviklingen bekrefter at ungdom i dag trolig har et tettere bånd 

til sine foreldre enn ungdomsgenerasjonene før dem. Det som også skiller seg litt fra tidligere 

generasjoner er at det nå gir sosial status å være flink på skolen, det er færre som skulker og 

det brukes generelt mye tid på lekser. To av tre svarer også at de kommer til å ta høyere 
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utdanning, og enda flere enn dette igjen tror de kommer til å leve lykkelige liv (Bakken, 

NOVA-rapport 08/16). 

2.3.2 Utviklingen fra barn til ungdom 
For å beskrive og forstå hva som skjer i utviklingen fra barn til ungdom, har jeg valgt å ta 

utgangspunkt i Eriksons kjente utviklingsstadier, som har forankring i en sosial-psykologisk 

tilnærming. I denne forståelsen ses det både på indre og på sosiale prosesser.  

 

Eriksons stadiemodell 

Erikson deler menneskets sosiale og psykologiske utvikling inn i åtte stadier eller perioder. 

For hver periode vises det til hvordan identiteten dannes i samspill med omgivelsene og 

hvilken identitetskrise som oppstår i perioden. Det vises til enten et positivt eller et negativt 

utfall av hvert utviklingsstadiet, basert på hvordan personen blir møtt i samspill med andre og 

hvordan vedkommende da oppfatter seg selv (Engedal, 1999). Eriksons modell hevder at 

selve grunnlaget for videre utvikling legges i første leveår, noe som kan sies å være forenelig 

med det vi vet om nevrobiologisk utvikling og tilknytningsteori. Stadiet som gjelder pubertet 

og overgangen til ungdomstid, betegnes i Eriksons modell for ungdomsperioden. I denne 

perioden skal grunnlaget av tillit, selvstendighet og selvoppfattelse som ble lagt i 

barndommen settes på prøve, og man må forstå seg selv i forhold til nye sosiale roller, 

forventninger og krav (Engedal, 1999).  

 

Ungdomsperioden 

Utviklingen fra barn til voksen betegnes som voldsom. I løpet av få år skal den unge utvikle 

seg fysisk, mentalt og sosialt, og nye erfaringer og forståelseshorisonter bidrar til å utvikle en 

fastere identitet. (Engedal, 1999). Den unge vil også oppleve at det dukker opp nye krav og 

andre forventninger fra foreldre og andre voksne enn det gjorde tidligere (Wehn og 

Sommerschild, 1991).  

 

I følge Eriksons stadieteori er hovedoppgaven til en ungdom i puberteten å bygge seg en fast 

identitet. Den unge skal prøve og feile, og tilegne seg nye roller i samspill med andre (Aagre, 

2003). I ungdomsfasen skal man skape seg en ny forestilling om hvem man er og hva man 

kan, men samtidig inneha en opplevelse av å være den samme personen på tross av kroppens 

forandringer (Bunkholdt, 2000). Ungdomstiden er også tiden hvor man skal gjøre sine første 
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kjærlighetserfaringer, både i evnenn til å skape gode vennskap og intime forhold (Aagre, 

2003).  

 

I ungdomstiden legges premissene for resten av livet (Nilsson og Lühr, 1998). Vi skal ikke 

bare erverve utdanning og mer livserfaring, vi utvikler også sosial og kulturell kompetanse i 

løpet av ungdomstiden. Dette ser vi også i forhold til	fritidsvaner; det ungdommene gjør på 

fritiden, tar de	gjerne med seg inn i voksenalderen. Det ser også ut til at risikoatferd vedvarer 

(Sävfenbom, 2005).  

 

Identitet og personlighet 

I følge Eriksons modell er alternativet til postiv identitetsbygging i ungdomsperioden en 

negativ identitetsforvirring. Såkalte kriser i ungdomsperioden hvor identitet og 

selvoppfatning settes på prøve, er i utgangspunktet noe positivt som kan bidra til ytterligere 

vekst og bevisstgjøring rundt sin egen identitet. Men dersom den unge ikke nyttiggjør seg 

vanskelige erfaringer, og den negative utviklingen blir dominerende, fører dette i følge 

Erikson til identitetsforvirring (Jerlang, 1998). Dette kan føre til at den unge blir mer passiv, 

for eksempel overfor framtidsplaner og yrkesvalg, det kan føre til at den unge ikke tilpasser 

seg sosialt og at et ytterligere destruktivt livsmønster etableres (Jerlang, 1998; Aagre, 2003).  

 

Erikson er opptatt av identitetsbegrepet i sin stadieteori. Han forstod identitet som en 

konsistent og varig selvfortolkning, dannet både i samspill med andre og av erfaringer og 

indre prosesser i utviklingen (Engedal, 1999). Identitet henger sammen med personligheten 

vår. Personlighet er ikke en fysisk enhet, og den har vært gjenstand for diskusjon i 

fagmiljøene på om den egentlig finnes (Kvello, 2010). Personligheten består av trekk og ulike 

grader av egenskaper. Verdier, holdninger, mestringsstrategier og forsvarsmekanismer 

betegner ikke alene en personlighet, men de er alle med på å forme det fundamentet 

mennesket bygger seg selv på (Kvello, 2010).  

 

Atferd er ikke det samme som personlighet. Menneskets atferd er ofte situasjonsbetinget, 

men en persons atferdsmønstre kan aboslutt være en del av vedkommenes personlighet. Våre 

personlighetstrekk er nokså stabile i barneårene, men blir mer og mer stabile mot slutten av 

tenårene (Kvello, 2010).  
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Forskning viser at vi mennesker er sosiale vesner som liker å samhandle med hverandre, som 

danner samfunn og som liker å delta i felles virke mot felles mål (Kvello, 2010). Videre liker 

vi også å omgås mennesker som matcher vår personlighet, våre verdier, interesser og evner, 

og ofte finner vi venner og en samlivspartner som har omtrent samme nivå av belastninger 

som oss selv, og med samme evne og strategier som oss selv til å håndtere det (Kvello, 

2010). Det er med andre ord en menneskelig egenskap at vi finner sammen med de vi føler at 

vi har mest til felles med, også i ungdomstiden . 

 

Ungdomstid og utviklingshemming 

For en ungdom som har en utviklingshemming, er personlighets- og identitetsdannelse 

selvsagt like viktig som for alle andre ungdommer. Eriksons teori viser til at 

ungdomsperioden er en kritisk fase hvor mye skal etableres, både fysisk, mentalt og sosialt. 

For ungdom med utivklingshemming er en del av identiteten gjerne knyttet opp til en eller 

flere vansker, sett fra omgivelsene (Kittelsaa, 2008).  

 

Studier viser en tendens til at personer med lettere grad av utviklingshemming ikke setter seg 

selv i samme kategori som personer med et større hjelpebehov enn dem selv (Kittelsaa, 

2008). Det at andre likevel knytter ens identitet til en utviklingshemming eller til vansker, 

kan oppleves som negativt, stigmatiserende eller nedsettende. Det kan oppstå et forhold hvor 

det omgivelsene tenker om en, ikke er det samme som en tenker om seg selv (Kittelsaa, 

2008). Det kan ut i fra slike forhold oppleves som en kamp å jobbe med sitt 

identitetsprosjekt, og disse ungdommene er slik sett ekstra sårbare i sin identitetsdannelse 

(Kittelsaa, 2008).   
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2.4 Atferdsvansker  
I denne delen av oppgaven redegjøres det for hva atferdsvansker er, begrepsbruk i de ulike 

fagtradisjoner, hvordan ulike atferdsvansker kommer til syne og hva som fører til at barn 

utvikler atferdsvansker.  

 

2.4.1 Begrepsavklaring og definisjon 
Begrepene vi benytter oss av for å beskrive normbrytende eller utfordrende atferd er mange, 

og begrepene brukes både i dagligtale og i ulike faglige sammenhenger. Atferdsproblemer, 

atferdsvansker, psykososiale vansker, atferdsavvik, utfordrende atferd, asosial atferd og 

atferdsvansker er alle eksempler på noen av begrepene som er i bruk (Aasen, Nordtug, 

Ertesvåg og Leirvik, 2007). Atferd og atferdsvansker er et tema som går igjen blant annet i  

fagtradisjonene pedagogikk, spesialpedagogikk, psykologi, psykiatri, samfunnsforskning og 

medisin, noe som kan forklare den store begrepsbanken.  

 

Begrepet atferdsvansker blir tidvis diskutert og har vært gjenstand for debatter politisk og i 

fagmiljøer. De som stiller seg kritiske til å kategorisere atferd etter hva som er "riktig" og hva 

som er "galt", har ment at denne tankegangen springer ut fra moralske pekefingre og 

borgerskapets behov for orden og kontroll.  

 

I følge Ogden (2010) er atferdsvansker former for atferd som går "mot normalt", både 

statistisk, medisinsk og moralsk. Statistisk fordi det gjelder et fåtall som er marginaliserte, 

medisinsk fordi det blir assossiert med dårlig helse enten fysisk eller psykisk, og moralsk 

fordi det blir ansett som noe "galt", altså som en atferd som står i motsetning til det som er 

"riktig".  Det henvises som nevnt ofte til spesialpedagog Harald Rørviks definisjon av 

atferdsproblemer:  

 

Atferdsproblemer er atferd som er slik at samfunnet eller miljøet ikke kan akseptere den, 

fordi den skaper store vansker for miljøet (Rørvik, 1976) 

 

I dette prosjektet har jeg valgt å i hovedsak bruke begrepet atferdsvansker, da det er dette 

begrepet som benyttes i lovteksten i barnevernloven og generelt er hyppig brukt på 

barnevernfeltet. I forhold til utviklingshemming er det i det engelske challenging behavior, 
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på norsk utfordrende atferd. I rundskrivet til kapittel 9 i Loven om helse- og omsorgstjenester 

utgitt og oppdatert av Helsedirektoratet oktober 2015, defineres utfordrende atferd slik: 

 

Utfordrende atferd er en atferd eller handling som bryter med vanlige kulturelle normer til 

forventet væremåte utfra normer til forventet væremåte utfra kontekst eller situasjon, alder 

tatt i betraktning (Helsedirektoratet, 2015). 

 

2.4.2 Ulike former for atferdsvansker 
Ekstroverte atferdsvansker 

Atferdsvansker som begrep er som nevnt omfattende og favner bredt. Det er derfor ikke 

uvanlig å operasjonalisere begrepet. Dette gjøres på forskjellige måter, men et vanlig 

utgangspunkt er å dele atferdsvansker inn i ekstroverte og introverte vansker, eller sosiale og 

emosjonelle vansker. I visse tilfeller taes også lærevansker med som egen kategori (Ogden, 

2010). I denne oppgaven er også lærevansker tatt med, da dette gjør seg gjeldende spesielt 

overfor ungdom med symptomer på lettere utviklingshemming.  

 

Ekstroverte atferdsvansker, eller sosiale vansker, henspeiler på den type atferd som er godt 

synlig for miljøet rundt, og er kanskje dekkende for den mest tradisjonelle oppfatningen av 

atferdsvansker. Det omhandler mangel på impulskontroll, manglende struktur, aggresjon, 

bruk av vold, liten evne til langvarige relasjoner og vennskap, aggresjon, utagering og bruk 

av vold og tilsynelatende lite forståelse for andres følelser (Aasen, Nordtug, Ertesvåg og 

Leirvik, 2007). I barnevernfaglig sammenheng anses rus og kriminalitet som former for 

atferdsvansker, som utløser tvangstiltak hvis graden av alvorlighet tilsier det (Sigurdsen 

2015; Bvl § 4-24). Rus og kriminalitet vil bli tatt opp som egne temaer senere i oppgaven. 

 

Introverte atferdsvansker 

Introverte atferdsvansker er i stor grad sammenfallende med emosjonelle vansker (Sigurdsen, 

2015; Aasen, Nordtug, Ertesvåg og Leirvik, 2007; Kvello, 2010). Eksempler på introverte 

atferdsvansker er nervøsitet, overdreven bekymring, angst, passivitet, selvskading, 

nedstemthet, overdrevent kontrollbehov, depresjon, spiseforstyrrelser og andre psykiske 

vansker (Sigurdsen, 2015; Aasen, Nordtug, Ertesvåg og Leirvik, 2007; Kvello, 2010).   
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Lærevansker 

I oppgavens innledning viste jeg til Søndenaa som i sin forskning på innsatte med 

utviklingshemming i norske fengsler hadde byttet begrepet utviklingshemming med begrepet 

lærevansker. Ulike lærevansker kommer til uttrykk på ulike måter, og kan sies å sammenfatte 

både med ekstroverte og introverte atferdsvansker. Fellesnevneren er at det henspeiler 

spesielt på skolerelaterte vansker. Eksempler på lærevansker er skoletretthet, skolevegring, 

faglige vansker, vansker med oppmerksomhet og konsentrasjon, manglende evne til 

problemløsing og hukommelsesvansker (Ogden, 2010). Sosiale vansker vil også kunne spille 

en rolle i evne til faglig tilnærming. Vanskene vurderes ofte etter omfang og grad av 

alvorlighet eller styre (Aasen, Nordtug, Ertesvåg og Leirvik, 2007). Barn og unge med 

lærevansker blir ofte betegnet som underytere, de kommer oftere i konflikter enn andre barn 

og har ofte persepsjonsvansker blant annet grunnet svikt i realitetsorienteringen (Ogden, 

2010). 

 

Ikke alt er en vanske 

Det er imidlertid viktig å ta med her at ikke alt som kommer til uttrykk av det ovennevnte i et 

hvert tilfelle er sammenfattende med det å ha atferdsvansker. Mange følelsesuttrykk fra barn 

og unge anses som en del  normalvariasjonen (Sigurdsen, 2015). Barn og unge kan ha 

naturlige reaksjoner på vanskelige livshendelser eller på noe de opplever som urettferdig eller 

uinteressant. Det er først når uttrykkene vedvarer over tid og blir en del av den faste 

handlingsmønstre at det kan relateres utviklede vansker til atferden (Sigurdsen, 2015). Alder 

og modenhet er også faktorer som må taes med i en eventuell vurdering, og man skal alltid 

vise forsiktighet ved å konkludere negativt (Sigurdsen, 2015). 

 

 

2.4.3 Atferdsvansker i et kontekstuelt perspektiv 
En oppfatning i forhold til perspektiver på atferdsvansker, er at samfunnet har beveget seg fra 

et kontekstuelt perspektiv som var rådende på 70-, 80- og delvis 90-tallet, til et mer 

individorientert og relasjonelt perspektiv i den senere tid (Aagre, 2014). Den kontekstuelle 

innfallsvinkelen er imidlertid ikke fjernet, det er fortsatt aktuelt i fagfeltet å se på 

samfunnsstrukturer, sosiokulturelle klasseskiller og marginaliseringsprosesser, men det har i 

tillegg kommet mer kunnskap og et økt fokus på nevrobiologiske faktorer, kognitiv utvikling 

og kompetanse, samt betydningen av et godt samspill mellom foreldre og barn som 
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avgjørende for en god utvikling. Uavhengig av perspektiv er barn og unge med 

atferdsvansker ansett som en av samfunnets svakeste grupper som har et utvidet 

omsorgsbehov (Sigurdsen, 2015). 

 

Marginalisering 

Bourdieu (1979; norsk oversettelse i 1995) introduserte tanken om moderne klasseskiller som 

bidrar til en ubevisst sosial sortering etter symbolske markører som alkoholvaner og 

fritidsinteresser. I denne sammenhengen gjør sosial ekskludering og marginalisering seg også 

gjeldende, og atferdsvansker kan oppfattes som et resultat av sosiale og samfunnsmessige 

forhold. Det har i dette henseende vært hevdet at ideen om atferdsavvik handler om politiske 

og sosiale føringer med formål å sosialisere barn og unge inn i en sosiokulturell livsstil 

tilpasset middelklassens verdier (Aagre, 2014; Ogden, 2010).  I et kontekstuelt perspektiv 

betegnes atferdsvansker som atferd som bryter med forventninger og formelle eller uformelle 

normer (Sigurdsen, 2015).  

 

Marginalisering kan forklares som en prosess mot sosial utstøting og ekskludering fra viktige 

sosialiseringsarenaer (Helland og Øia, 2000). Som nevnt er ungdom i Norge i dag stort sett 

mer veltilpassede enn noen gang, og flertallet tilhører ressurssterke hjem hvor de mottar god 

nok omsorg og hvor foreldrene viderefører økonomisk og kulturell kapital. Men for de 

ungdommene siom vokser opp i hjem i med svak økonomi, er situasjonen en annen. Sett fra 

et kontekstuelt perspektiv velger de ikke selv å stå utenfor, men de presses ut fordi de ikke 

har de økonomiske eller kulturelle midlene som trengs for å delta.  

 

Ungdom i dag oppholder seg ofte på arenaer som koster penger, enten det er organiserte eller 

uorganiserte aktiviteter. Det er ikke bare fotball og korps som koster. Det å sitte på kafé, gå i 

svømmehallen, gå på kino, gå på kjøpesenteret eller å bli invitert i bursdag innebærer at man 

må ha økonomisk mulighet til delta. Ungdom i dag bør i tillegg ha tilgang på smart-telefon, 

wi-fi og populære streamingtjenester for å henge med sosialt, med andre ord er presset på 

økonomiske ressurser stort. Hernes (1975) pekte på det han kalte Matteus-effekten i forhold 

til ungdom som opplevde å bli marginaliserte, etter et bibelvers i Matteusevangeliet. Her står 

det et vers om at de som har mye skal få enda mer, mens de som har lite skal få enda mindre. 

Poenget med denne referansen var at ressursfattigdom og økonomisk fattigdom arves, og 

barn og unge hele livet preges av den sosiale tilhørigheten og konteksten de fødes inn i. 

Willis (1977) hadde den samme oppfatningen. Han utførte et kvalitativt studie med 
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arbeiderklasseelever i Storbritannia. Fra 1972 til 1976 fulgte han tolv gutter fra et 

arbeiderklassestrøk, som resulterte i avhandlingen "Learning to labor - How working class 

kids get working class jobs" (Willis, 1977). Ulikhetene i samfunnet reproduseres og 

middelklassens verdier og symbolske makt er rådende, til og med skolen kan sies å være av, 

med og for den dominerende middelklassen (Helland og Øia, 2000).  

 

Sosial læringsteori 

Gerald Patterson har vært sentral i forskningen på barn og atferdsvansker siden 50-tallet. 

Hans Social Interaction Learning Model (På norsk sosial interaksjons læringsteori, Ogdens 

oversettelse, 1999; forkortet SIL-modellen) tar for seg hvordan atferd læres og utvikles i 

interaksjon med omgivelsene, først i tilknytningen til foreldrene og senere med lærere og 

jevnaldrende (Ogden, 2010). Da Bronfenbrenner introduserte sitt økologiske perspektiv i 

1977, var dette sammenfallende med Pattersons teorier (Patterson, 1982; i Ogden, 2010).  

Patterson viser i SIL-modellen til det han omtaler som antisosiale barn og unge, og hvordan 

de på grunn av sin normbrytende oppførsel avvises av prososiale jevnaldrende. Nederlag i 

skolen, konflikter hjemme og på skolen, samt sosial avvisning fører til at disse barna finner 

hverandre, og det er ikke uvanlig at de danner grupperinger som kjennetegnes av antisosiale 

atferdsmønstre i ungdomsalder (basert på Patterson, 1993; i Ogden, 2010, s. 52).  

Da Bronfenbrenner kom med sin utviklingsøkologiske modell på 70-tallet, sammenfalt denne 

med Pattersons syn på læring og utviklin. Også hos Bronfenbrenner henvises det til 

sosialiseringsprosessen som en vesentlig faktor for hvordan barns utvikling utarter seg 

(Ogden, 2010). Bronfenbrenner viser forøvrig også til at individuelle egenskaper spiller en 

rolle og påvirker utvikling, men han vektlegger betydningen av sosialiseringen på de ulike 

mikrosystemene barnet beveger seg i, som skole, hjem og fritidsarenaer. Han vektlegger også 

kvaliteten på samspillet mellom de ulike mikrosystemene, i Bronfenbrenners modell kalt 

mesosystemet (Ogden, 2010).  

 

Tiltak i en kontekstuell tilnærming 

Tiltak myntet på atferdsvansker slik de forstås kontekstuelt, har tradisjonelt vært av 

universalforebyggende karakter, at samfunnet tilrettelegger for at storsamfunnet skal ha 

tilgang på goder og ressurser som også gagner de med dårligere økonomi og 

ressursfattigdom. Det å skape gode og inkluderende arenaner for å drive med positive 
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aktiviteter har tradisjonelt vært en viktig politisk linje. Tiltak myntet på å styrke nærmiljøet 

og gi folk gode boforhold har også vært sett på som viktige faktorer, og vi har et 

velferdssystem som skal ivareta de svakeste og løfte dem slik at forskjellene i noen grad 

utliknes (Helland og Øia, 2000). 

 

Samfunnsmessig har det vært en utvikling fra objektive sannheter og verdier, til subjektive 

opplevelser og verdier. Der det før fantes verdier og sannheter som var allmenngyldige, 

møter i dag kritikk og er i stor grad erstattet med en mer indivdidorientert tilnærming (Aasen, 

Nordtug, Ertesvåg og Leirvik, 2007). Noen samfunnsforskere hevder at individets stadig 

større plass har bidratt til en nærmest narsissistisk kultur, hvor det i stor grad handler om meg 

og mitt framfor fellesskap og samhold (Aagre, 2014).  

 

2.4.4 Atferdsvansker i et ralsjonelt perspektiv 
Jeg har nå sett på årsaker til atferdsvansker som tilskrives et kontekstuelt perspektiv. Jeg vil 

nå redegjøre for faktorer knyttet til individet som kan føre til utvikling av atferdsvansker.  

 

Samspill og tilknytning 

Allerede fra fødsel inngår vi mennesker i samspill med våre omsorgspersoner. Spedbarnet får 

respons på gråt, det får dekket behov som mat og søvn, og det er avhengig av å føle seg trygg 

(Kvello, 2010). Mødre som i stor grad lar seg stresse av spedbarnets gråt og som i stor grad 

opplever gråten som noe negativt, har en overveiende sjanse for å oppleve at barnet ved ett og 

et halvt års alder sutrer mer enn andre barn. Allerede ved tre års alder er det blant disse barna 

også en økt forekomst av atferdsvansker (Mackenzie og McDonough, 2009).  

 

I samspill med sine foreldre, utvikler barnet en tilknytningsstil som enten betegnes som trygg 

eller utrygg. En utrygg tilknytningsstil betegnes enten som unnvikende eller som ambivalent. 

Fenomenet ble beskrevet av John Bowlby på 50-tallet og videreutviklet av hans student Mary 

Ainsworth, som klassifiserte tilknytningsstilene i de kategorier vi bruker idag. Main og 

Solomon la i 1986 til en fjerde stil, som de valgte å kalle desorientert tilknytning, og som 

betegner den skadelidende tilknytningsstilen til traumatiserte barn (Kvello, 2010).  
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Stress og alarmberedskap 

Vi vet at tilknytningsstil spiller en stor rolle i barnets videre kognitive utvikling, men fortsatt 

mangler vi en fullverdig forståelse av hvordan hormonelle systemer og andre funksjoner i 

hjernen reagerer på å bli utsatt for stress, vanskjøtsel, neglekt, vold, misbruk og andre former 

for omsorgssvikt (Gjærum, 2010). Når vi blir utsatt for stress, også i spedbarnsalder, øker 

nivået av stresshormonet kortisol i kroppen, og kroppens alarmsystem slås på. Også 

dopaminnivået øker for å skjerpe oss og gjøre oss årvåkne. Alarmberedskapen vår er skapt 

for å gjøre oss skjerpet i ekstra krevende situasjoner.  

 

På tross av at vi ikke har et fullstendig bilde av hvordan dette foregår i hjernen på et 

spedbarn, foreligger det dekning for å hevde at økt stressnivå over en viss tid vil føre til 

varige endringer i hjernen, blant annet i forhold til antisosialitet (Gjærum, 2010; Kvello, 

2010). Hjernen vår kommer ikke "ferdig" utviklet ved fødsel, den har en voldsom utvikling 

bare i løpet av første leveår. Hjernen er plastisk, men det som stimuleres er også det som 

arkiveres og utvikles.  Slik sett kan vi forstå at et spedbarn som opplever å gå i kronisk 

"flight-or-fight"-modus, preges av dette og at det kan føre til varige, nevrobiologiske 

endringer, dersom det ikke oppdages og iverksettes velrettede tiltak  (Kvello, 2010; 

Nordanger og Braarud, 2014).  

 

Utviklingstraume 

I de senere årene har interessen for nevrobiologisk kunnskap på feltet økt også i utviklings- 

og traumepsykologi. Her brukes begrepet utviklingstraume for å forklare hva som skjer med 

et lite barn som blir utsatt for en skadelig omsorgssituasjon (Nordanger og Braarud, 2014). Et 

traume kan forklares som ekstraordinære psykiske påkjenninger, enten i form av noe brått og 

uventet, eller som gjentakende påkjenninger over tid (Dyregrov, 2007, s. 11-12). Små barn 

har behov for hjelp til regulere sine reaksjoner og affekter. Utviklingstraumer betegner det 

som skjer når de omsorgspersonene som skulle hjulpet barnet med regulering, isteder opptrer 

på en slik måte at barnet går i en indre alarmberedskap, beskrevet over som "fight or flight"-

modus. Svaret på hva barn med utviklingstraumer trenger, er regulerende omsorgspersoner i 

større doser og i en mer strukturert form enn det barn uten utviklingstraumer klarer seg med 

(Nordanger og Braarud, 2014). Dersom barnet ikke mottar nødvendig hjelp og behandling, 

vil det være overveiende sannsynlig at utviklingstraumet fører til skjevutvikling eller 

underutvikling av kognitive funksjoner (Nordanger og Braarud, 2014). 
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Eksekutive funksjoner 

Av de funksjonene som rammes i ovennevnte tilfeller, er eksekutive funksjoner ofte nevnt. 

Eksekutive funksjoner i hjernen omhandler kognitive prosesser som inkluderer initiering og 

planlegging av handlinger, evnen til å handle fleksibelt, dømmekraft, atferdsregulering, 

impulskontroll, løsningsstrategier og å evne til å tilpasse og regulere seg etter 

tilbakemeldinger (Ellertsen og Johnsen, 2010). Eksekutive funksjoner er også knyttet opp til 

arbeidsminne og oppmerksomhet. De som har vansker med eksekutive funksjoner beskrives 

som lite fleksible i sine handlingsmønstre, de har vansker med å planlegge og med 

impulskontroll, de kan oppleves repeterende og har svake løsningsstrategier. Diagnoser som 

knyttes til vansker med eksekutive funksjoner er ADHD, asperger syndrom og autisme, 

tourettes og utviklingshemming (Kvello, 2010; Ellertsen og Johnsen, 2010).  

 

Sentral koherens 

En annen funksjon i hjernen som rammes, er sentral koherens. Sentral koherens omhandler 

evnen til å finne en mening, til å forstå helhetlig og til å sette opplevelser, følelser og 

impulser i sammenheng (Kvello, 2010). De som utvikler en svak sentral koherens har vansker 

med å sette ting i kontekst og å tenke kontekstuelt og de har vansker for å skape seg en 

mening med det som skjer (Kvello, 2010). Asperger syndrom og autisme er diagnoser blant 

annet forbundet med å ha svak sentral koherens (Kaland, 2003).   

 

Kunnskap om hvilke funksjoner i hjernen som rammes av en uheldig omsorgssituasjon, gjør 

oss oppmerksomme på hvor avgjørende det å motta en god nok omsorg er for kognitiv 

utvikling. Det å utvikle vansker med eksekutive funksjoner og sentral koherens har betydelig 

negative konsekvenser for barnets liv (Kvello, 2010). Kognitiv kompetanse henger tett 

sammen med utviklingen av sosial kompetanse. I møte med de nærmeste omsorgspersonene 

utvikler vi trygghet og tillit, samt evne til samhandling og relasjon. Samspill og 

omsorgssituasjon er to vesentlige faktorer i et relasjonelt perspektiv på utviklingen av 

atferdsvansker.  

 

Genetisk og miljømessig arv 

Foreldre føder barna sine inn i både en genetisk arv, og inn i et miljø (Spurkland og Gjone, 

2014). Er foreldrene ressurssterke og intelligente, er det stor sannsynlighet for at de overfører 

intelligente gener til avkommet, likesom det er sannsynlig at de tilrettelegger miljøet og 

stimulerer til nysgjerrighet, selvstendig tenkning og høyere utdanning. De vil mest sannsynlig 
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introdusere barnet for stimulerende bøker, spill og leker, og de vil antagelig oppfordre til å 

prøve ut ulike fysiske aktiviteter. Slik sett blir barnas utvikling ikke bare preget av de genene 

de arver, men også av at foreldrene skaper et utviklingsfremmende miljø på bakgrunn av 

egen intelligens (Spurkland og Gjone, 2014).  

 

Foreldre som har psykiske vansker, som selv er asosiale, som sliter med rus, som stadig 

kommer i konflikter og som på andre måter har redusert omsorgsevne, har større 

sannsynlighet for å få barn som utvikler atferdsvansker enn andre foreldre (Kvello, 2010). 

Atferdsvansker kan som oftest, men ikke alltid, sees i sammenheng med sviktende omsorg 

(Sigurdsen, 2015).  

 

2.4.5 Å være i risiko 
Risiko henviser til forhold som bidrar til å øke sannsynligheten for at personer utvikler ulike 

vansker. Begrepet er brukt i blant annet medisin, for eksempel vil det å røyke utgjøre en økt 

risiko for å få lungekreft (Kvello 2010). Det er den samme tankegangen i sosialfaglig 

sammenheng, hvor ulike risikofaktorer påvirker personlighetsutviklingen og øke faren for 

utvikling av ulike vansker. Forskningsprosjekter utført i Norge viser at det særlig er tre 

risikofaktorer som disponerer for vedvarende atferdsvansker når de opptrer i barnets tidlige 

leveår. De tre risikofaktorene er a) vedvarende problemer i forholdet mellom mor og far, b) 

vedvarende helseproblemer hos foreldrene og c) vedvarende problemer i hjemmet knyttet til 

økonomi, arbeid og bolig (Kjeldsen, 2013). Med andre ord er risikofaktorer både knyttet opp 

mot en kontekstuell forståelse, og en relasjonell forståelse.  

Risikofaktorer slik de brukes i vurdering av den unges situasjon i barneverntjenesten, deles 

ofte i tre hovedgrupper; a) Risikofaktorer ved barnet selv, altså medfødte eller tidlig 

ervervede egenskaper eller trekk som følge av miljøpåvirkning, b) risikofaktorer ved familien 

og c) risikofaktorer ved det øvrige oppvekstmiljøet. De ulike risikofaktorene er dernest av 

ulik alvorlighetsgradeller styrke. Noen har også den egenskapen at de i de fleste tilfeller anses 

som relativt milde, men alvorlighetsgraden deres øker når de opptrer sammen med andre 

spesifikke risikofaktorer.  

Når et barn utsettes for flere risikofaktorer parallellt, kalles dette å være utsatt for kumulativ 

eller multippel risiko.Hvis barnet har mellom tre og fire tilstedeværende risikofaktorer, 
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omtales det som risikoutsatt. Dersom antall risikofaktorer er fem eller flere, er barnet i 

høyrisiko, og det er da svært sannsynlig at det utvikler vansker (ibid.).  

Som en motsats til risikofaktorer, finnes beskyttelsesfaktorene. De er delt i de tre samme 

gruppene som risikofaktorene, og omhandler blant annet familiens nettverk, fravær av 

psykiske lidelser, fravær av rus og vold, at foreldrene er i utdanning eller jobb, at nærmiljøet, 

barnehagen og skolen er opptatt av inkludering og mangfold, at foreldrene er gode 

omsorgsutøvere, og at barnet får bekreftelse og opplever mestring (Kvello, 2010).  

Vurdering og oppfattelse av risiko er et produkt av vestlig orientert tankegang og derfor 

kulturelt betinget, selv om flere risikofaktorer med god dekning kan sies å måtte gjelde barn 

over hele verden. Videre spiller flere faktorer en rolle når alvorlighetsgraden skal vurderes, 

som barnets kjønn og alder og i hvilken kontekst og kultur de opptrer i. Det er også 

forskjellig hvordan barn og unge reagerer på ulike former for risiko, noen er mer robuste og 

motstandsdyktige enn andre. Denne motstandsdyktigheten betegnes ofte som resiliens 

(Kvello, 2010).  

 

Prognose av risikoutsatte 

Som nevnt er det mest alvorlig når barnet er utsatt for flere risikofaktorer samtidig, hvor fem 

eller flere betegnes som høyrisiko (Kvello, 2010). Når det gjelder forskning på barn utsatt for 

høyrisiko, er resultatene svært ulike og dels også motsigende. Det å gradere risiko og dermed 

gi en prognose for hvordan det vil gå med utviklingen, er avhengig av så mange ulike 

faktorer at det nærmest betegnes som umulig å si noe helt sikkert. Det finnes mye kunnskap 

om barn og utvikling, og en oppdager tendenser som blir med på å legge føringer for videre 

arbeid, men det finnes ingen absolutte sannheter eller konkrete fasitsvar.   

I intelligenstesting opererer vi med begrepet standardavvik. Flere studier gjort på 

verdensbasis indikerer at kognitiv kompetanse, evnenivå og adaptive ferdigheter henger 

sammen med hvilken omsorgssituasjon barnet befinner seg i. Som en prognose viser 

forskning at en fireåring som er utsatt for null risikofaktorer, i snitt skårer to standardavvik 

høyere enn fireåringer som er utsatt for åtte eller flere risikofaktorer. Fireåringer med fem 

risikofaktorer eller flere i livet sitt, har mellom 5,7 og 12,3 ganger forhøyet risiko for å 

utvikle psyiske lidelser sammenliknet med jevnaldrende uten så mange risikofaktorer. (Basert 
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på Diener og Kim, 2004; Furstenberg m.fl. 1999; Hirshfeld-Becker m.fl., 2003; Mcmahon 

m.fl. 2003, Sameroff m.fl, 2004, presentert i Kvello, 2010). To standardavvik utgjør 30 IQ-

poeng, og dette igjen utgjør etter ICD-10 snittet mellom det å få påavist en 

utviklingshemming og det å ikke få påvist en slik diagnose. 
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3 Metode  
I dette kapittelet vil jeg sette prosjektet inn i en vitenskapelig ramme, før jeg går gjennom 

prosjektets faser og forklarer hva som har blitt gjort underveis i de ulike stadiene. Til slutt 

viser jeg til noen etiske betraktninger som har gjort seg gjeldende i prosjektet.  

 

3.1 Vitenskapsteoretisk ramme for prosjektet 
I denne delen av kapittelet vil jeg gjøre rede for den vitenskapelige rammen prosjektet 

befinner seg i. 

 

Begrepet metode stammer fra gresk og betyr opprinnelig ”et veivalg som fører til målet” 

(Kvale og Brinkmann, 2015). Som metode for dette prosjektet har jeg valgt å benytte 

kvalitative forskningsintervju, hvor informantene er fagpersoner ansatt eller tidligere 

yrkeserfaring fra barnevernfeltet. 

 

Når det gjelder den kvalitative forskningstradisjonen, er det her et overordnet mål å utvikle 

forståelsen av ulike fenomener knyttet til situasjoner og personer i en gitt kontekst, ut i fra 

deres virkelighet (Dalen, 2013). I dette prosjektet har det overodnede målet vært å få en bedre 

og bredere forståelse av barneverntjenestens opplevelse og oppfattelse av ungdom i risiko. 

Knyttet opp til kunnskap og ulike perspektiver ønsket jeg å få innsikt i hva de som jobber 

med dette til daglig selv sitter med av opplevelser, oppfatninger og erfaringer.  

Kvale og Brinkmann (2015) framhever den fenomenologiske tilnærmingen som ligger  til 

grunn i kvalitativ forskningstradisjon, sammen med det hermeneutiske perspektivet. Når det 

gjelder analytisk tilnærming og fortolkning gjør det hermeneutiske perspektivet seg 

gjeldende, en kort redegjørelse anses derfor som nødvendig.  

3.1.1 Hermeneutikk og fenomenologi 
Hermeneutikken læren om fortolkning og danner et vitenskapsteoretisk grunnlag i den 

kvalitative forskningstradisjonen (Dalen, 2013). Hermeneutikken har sitt utspring i den 

humanistiske fsgtradisjonen og søker å finne mening gjennom refleksjon, forståelse og 

fortolkning (Befring, 2007). I hermeneutisk analyse skal informantenes opplevelser, historier 

og utsagn løftes inn i en teoretisk kontekst og danne grunnlag for en dypere innsikt eller 

bredere forståelse (ibid.).  
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Fenomenologi er en filosofi grunnlagt av Edmund Husserl rundt 1900, og videreført og 

videreutviklet av blant andre Heidegger, Sartre og Merleau-Ponty. Det finnes mange 

fenomenologisk forankrede teorier, og i kvalitativ forskningstradisjon står fenomenologien 

først og fremst for interessen for å forstå situasjoner, personer, handlinger og sosiale 

fenomener ut i fra aktørenes egne perspektiver. Husserl introduserte begrepet livsverden, som 

en betegnelse på hvordan et menneske forholder seg til situasjoner og handlinger, og hvordan 

en oppfatter og forholder seg til egen livssituasjon (Dalen, 2013). Kvale og Brinkmann 

(2015) understreker at det kvalitative forskningsintervju blant annet har som formål å 

avdekke folks livsverden, ved å forstå verden ut i fra informantens synspunkter og ståsted. De 

fremhever Merleau-Pontys (1962) prinsipp som hevder at fenomenologisk metode først og 

fremst handler om å beskrive og gjengi så fullstendig som mulig, og ikke etterstrebe å 

forklare og analysere (Kvale og Brinkmann, 2015). 

En hermeneutisk-fenomenologisk tilnærming vil oppsummert bety at en som forsker 

etterstreber å gripe fatt i informantens livsverden og løfte frem vedkommenes subjektivitet, 

for deretter å forstå og fortolke dette i et teoretisk perspektiv, og dermed oppnå ny kunnskap, 

dypere innsikt og nye måter å betrakte ulike sosiale fenomener på (Kvale og Brinkmann, 

2015).  

Dette prosjektet kan sies å bygge på en hermeneutisk-fenomenologisk tilnærming, med vekt 

på det hermeneutiske perspektiv. Intervjuguiden er utformet med spørsmål som kan sies å 

være beskrivende, men også i stor grad opplevelsesorienterte. For å få den innsikten jeg 

ønsket, utformet jeg spørsmål som spør etter hvordan informantene forstår og opplever et 

fenomen eller en gruppe. Fenomenologisk sett er jeg ute etter å forstå det informantene 

opplever som sant, etter å få tak i deres virkelighet og beskrive den så godt som mulig.  

3.2 Kvalitativt forskningsintervju 
Som metode for dette prosjektet har jeg valgt å benytte kvalitative forskningsintervju. Dette 

var den metoden som egnet seg best til å belyse prosjektets tema, og som vil kunne gi best 

mulig svar på prosjektets problemstilling. Jeg kunne kanskje ha innhentet data og 

informasjon ved bruk av andre metoder, men de forskningsspørsmålene jeg ønsket svar på 

ville best bli belyst i samtale med fagpersoner. Dessuten krever prosjektetes størrelse i tid og 

omfang en avgrensning, dermed falt valget på den metoden jeg anså som den mest effektive 

og den best egnede i forhold til mine forskningsspørsmål.  
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Formålet med kvalitative forskningsintervjuer er å forstå elementer eller sider ved 

informantens dagligliv eller gjøren, fra informantens eget perspektiv. Intervjuformen kan 

likne en dagligdags samtale, men inneholder metode, struktur og teknikk (Kvale og 

Brinkmann, 2015). 

Et intervju er ikke enveiskommunikasjon, og som forsker er man en del av samtalen og er 

med på å danne formen og dermed også de svarene man får. Et intervju kan betegnes som et 

samarbeid, der forskeren sammen med informanten undersøker ulike tema og danner seg 

bilder og forståelser i fellesskap Kvale og Brinkmann, 2015). Likevel er det informanten som 

skal være i fokus, og hans eller hennes oppfatninger og opplevelser rundt gitte temaer danner 

grunnlaget for videre spørsmål og struktur. Samspillet kan også oppleves negativt og truende, 

kanskje særlig hvis forskeren kommer inn på temaer som oppleves inngripende, såre eller 

vanskelige. I denne sammenheng må forskeren være bevisst på den ene siden på den formelle 

biten; å ha opplyst informanten om samtykke og retten til å trekke seg, og på den andre siden 

på de konsekvensene det å gå inn på vanskelige tema kan utløse, som angstopplevelser eller 

forsvarsmekanismer (Kvale og Brinkmann, 2015).  

Et kvalitiativt forskningsintervju er ofte semistrukturert, det vil si at det innebærer noen 

nedfelte åpne spørsmål som forskeren vil gjennom, samtidig som forskeren stiller 

oppfølgingsspørsmål basert på informantens svar og interesser. Det er i en slik form vanlig å 

begynne med et åpent spørsmål som leder informanten inn på tema for intervjuet, og deretter 

gripe fatt i de elementer ved tema informanten bevisst eller ubevisst trekker frem som ekstra 

viktig eller sentralt for han eller henne (Kvale og Brinkmann, 2015).  

Gjennom intervjuet vil forskeren etterstrebe å forstå hva de ulike temaer betyr for 

informanten i hans eller hennes livsverden. Dette gjøres blant annet ved å stille både spørsmål 

som er rettet mot fakta, og spørsmål som er rettet mot betydning og mening. Som forsker skal 

en lytte både til det som faktisk sies, og til det som uttrykkes nonverbalt eller sies "mellom 

linjene" (Kvale og Brinkmann, 2015).  

Det kvalitative forskningsintervjuet skal gi så nyanserte beskrivelser som mulig. Dette betyr i 

praksis at en som forsker må stille spørsmål som går på hvordan informanten opplever det, 

føler det, tenker rundt det, handler rundt det og tenker rundt handlingene sine. Hvorfor 

opplever informanten situasjonen akkurat slik, og hva gjør at hun eller han handler akkurat 
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slik? Det må stilles spørsmål som belyser dette på en god og nyansert måte (Kvale og 

Brinkmann, 2015).  

3.3 Prosjektets faser  
I denne delen av dette kapittelet vil jeg gå gjennom prosjektets faser med henvisning til hva 

som har blitt gjort i dette prosjektet. Stadiene er presentert ut i fra at det er snakk om et 

kvalitativt forskningsprosjekt basert på forskningsintervjuer. Jeg vil først gi en kort 

gjennomgang av de ulike stadiene og gjennomføring, før jeg går inn i hvert stadie og 

beskriver hva som er gjort i dette prosjektet. 

 

3.3.1 Introduksjon til fasene 
Kvalitative forskningsprosjekter deles inn i stadier eller faser. Kvale og Brinkmann (2015) 

henviser til tre faser som igjen er delt i til sammen syv ulike stadier. Jeg valgte å bruke dette 

som utgangspunkt og verktøy underveis i prosjektet, og jeg opplevde at dette bidro til å holde 

en viss struktur og plan i arbeidet.  

 

De tre stadiene i prosjektet er innledende fase, gjennomføringsfasen og den analytiske fasen 

(Kvale og Brinkmann, 2015). Prosjektets innledende fase må tema og forskningens form og 

metode for prosjektet defineres. Så må det skje en utforming av problemstilling, og på dette 

grunnlaget et utvalg av informanter og utarbeidelse av intervjuguide. Deretter går man over 

til neste fase, som er gjennomføringen. I denne sammenhengen innebar det at jeg tok kontakt 

med informantene, avtalte møter og gjennomførte intervjuene intervjuene. Deretter begynte 

jeg på de analytiske fasene i prosjektet. Jeg opplevde at det forenklet analyseprosessen å 

forholde meg til de tre fasene Kvale og Brinkmann (2015) henviser til. Her deles analysen i i 

tre stadier; det eksplorerende stadie, hvor intervjuene lyttes til og transkriberes; det 

deskriptive stadie hvor datamaterialet kodes og kategoriseres; og det fortolkende stadiet hvor 

man ser etter mønstre og strukturer, og meningsfortolker det materialet som er kodet.  

 

3.3.2 Innledende fase 
Den første den innledende fasen viser til, er å undersøke tema grundig. Her leste jeg meg opp 

på fag, forskning og aktuelle artikler, og jeg fant etter hvert essensen som var relevant for det 

jeg ville finne ut av. Det neste stadiet i den innledende fasen er planlegging, og her bestemte 

jeg meg for at jeg ville ha en kvalitativ tilnærming med forskningsintervju som metode. 
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Valget ble tatt på bakgrunn av det jeg ønsket å finne ut, og de tema jeg ville at prosjektet 

skulle gå inn i. 

 

Utvalg av informanter og utarbeidelse av intervjuguide  

Da dette prosjektet som omhandler barneverntjenesten, var det et naturlig utvalg å velge 

informanter som er fagpersoner som enten jobber eller har jobbet på barnevernfeltet. Jeg var i 

prosjektets tidlige fase inne på å trekke inn flere informantgrupper, som personer med 

erfaring som brukere av barneverntjenester eller pårørende til ungdom i risiko. Etter hvert 

som prosjektet tilspisset seg og tok form i forhold til tema og problemstilling, kom jeg fram 

til at jeg ville begrense det til å kun omhandle fagpersoner med en felles yrkeserfaring, da det 

først og fremst var faglige aspekter og tilnærminger jeg ønsket å gå inn i. Dette ble også mer 

håndterbart prosjektets størrelse og omfang tatt i betraktning, samt at det ville gjøre 

prosjektets tema mer konkretisert og tilspisset.  

 

Det jeg ønsket å vite mer om, ble formulert som problemstilling og forskningsspørsmål. 

Deretter begynte jeg å formulere spørsmål til informantene på dette grunnlaget. Først 

utarbeidet jeg et førstutkast til en intervjuguide, med fokus på spørsmål som gikk direkte på 

begrepet utviklingshemming overfor ungdom i risiko. En helt klar utfordring i forhold til 

dette var at begrepet utviklingshemming, som ikke er hyppig brukt i barneverntjenesten. Jeg 

jobbet en stundt med hvordan jeg skulle få svar på det jeg lurte på og ville undersøke, uten å 

bruke begreper som i tillegg til å oppfattes som ledende også ville føre til at det oppstod 

misforståelser. Etter samtaler med personer i fagmiljøet og med min veileder, kom jeg fram 

til at det å ta utgangspunkt i begrepet utviklingshemming i intervjuguiden ville avgrense 

spørsmålene mine, gjøre dem ledende og ikke minst utfordrende å svare på. I tillegg ville jeg 

antagelig i liten grad motta all den informasjonen jeg ønsket om hvordan barneverntjenesten 

jobber overfor ungdom i risiko og tiltak myntet på denne gruppen generelt.  

 

Jeg endte til slutt med å  konkretisere spørsmålene i intervjuguiden til å omhandle områdene 

ungdom i risiko og psykisk helse, rus, forståelse, adaptive og sosiale ferdigheter, og dernest 

spørsmål knyttet til tverrfaglig og tverretatlig samarbeid i saker som omhandler ungdom i 

risiko. På denne måten fikk jeg både spørre informantene om ungdommenes sosiale 

kompetanse, om deres mentale fungering og om det arbeidet barneverntjenesten gjør. Til sist 

tok jeg med et spørsmål knyttet til allmenn oppfattelse av det å ha vansker, og informantenes 

opplevelse av bruken rundt begreper her.  
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Min metode i intervjuene var basert på at intervjuene skulle være semistrukturerte, det vil si 

at oppfølgingsspørsmål som ikke er nedfelt i intervjuvguiden ville kunne forekomme dersom 

informantens svar eller fokus tilsier at dette er nødvendig. Dette forekom for eksempel i 

intervjuet med informant 1, som var opptatt av tema rundt ungdom med vansker knyttet til  

kriminalitet. Da jeg ønsket en bedre forståelse av dette, spurte jeg han mer om dette selv om 

det ikke stod i intervjuguiden. Hensikten med en semistrukturert intervjuform er nettopp at 

man som forsker har muligheten til fleksibilitet der der det ønskes en bredere utdypning av et 

svar eller det dukker opp temaer man ikke hadde tenkt ut på forhånd.  

 

Da intervjuguiden var ferdig utformet, sendte jeg den inn sammen med en søknad om å 

gjennomføre prosjektet til Norsk Senter for Forskningsdata (NSD). Prosjektet ble godkjent, 

og jeg kunne begynne å kontakte mine informanter. 

 

3.3.3 Gjennomføringsfasen 
Jeg endte opp med å bruke fire informanter til prosjektet. Informantene ble kontaktet per 

telefon. I forkant av intervjuene fikk de lese gjennom et informasjonsskriv om tema for 

prosjektet, om behandling av data og om deres rettigheter som informanter. 

Informasjonsskrivet ble underskrevet av samtlige. Intervjuene varte mellom 30 og 90 

minutter, så det var med andre ord litt forskjellig hvor mye informantene pratet. Intervjuene 

ble gjennomført på nøytrale steder, ikke på arbeidsplassen eller hjemme hos noen. 

Intervjuene ble tatt opp på mp3-spiller med kodelås. På den måten hadde jeg både fått større 

frihet til å være tilstede i intervjuene uten å være altfor opptatt med å notere. 

 

3.3.4 Analyse  
Eksplorerende fase 

Det første stadie i denne fasen er det eksplorerende stadiet, det vil si det utforskende. I 

etterkant av hvert intverju skrev jeg ned notater og såkalte memos, mine refleksjoner og 

umiddelbare reaksjoner på det informanten hadde sagt. I regi av universitetet hadde jeg 

deltatt på kurs i et datakodingsprogram, Nvivo, i forbindelse med masterprosjektet. Jeg valgte 

å bruke Nvivo i den analytiske delen av prosjektet. 
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Jeg gjennomførte også transkriberingen så raskt som mulig etter hvert gjennomførte intervjui 

dette programmet. Transkriberingen ble gjort etter en transkriberingsnøkkel hentet hos 

Svennevig (2001). Han bruker her det såkalte "du bois-systemet" og jeg brukte også dette. 

Transkriberingsnøkkelsen innebærer at teksten kodes i forhold til pustepauser, høy eller lav 

stemme, nøling, avbrytelser, latter, tempo i utsagnet og stort sett alt annet som kommer til 

uttrykk verbalt, som ikke en ren tekst fanger opp (Svennevig, 2001). Transkripsjonene ble 

nedfelt i Nvivo. 

 

På tross av at det var nyttig for en korrekt gjengivelse, opplevde jeg transkriberingen som 

svært krevende, men det lettet arbeidet at intervjuene var tatt opp på bånd. Jeg valgte å lytte 

til intervjuene to ganger før jeg begynte med transkribering, og jeg hadde også muligheten 

underveis til å stoppe opp, ta pauser og lytte til sekvenser på nytt.   

Også alle memos og notater gjort underveis og i etterkant ble nedfelt. Nvivo har et system for 

at disse ble linket til riktig informant og riktig utsagn. 

 

Deskriptiv fase 

Da transkriberingene var gjort og memos og notater var nedfelt, kunne jeg begynne på 

kodingen av datamaterialet. Dette innebærer å utarbeide noen vesentlige kategorier ut knyttet 

til de ulike tema som tas opp, og deretter kategorisere de ulike informantenes utsagn deretter. 

Jeg valgte å kode datamaterialet etter type atferdsvanske og type årsak. Kategoriene jeg 

brukte var introverte atferdsvansker, ekstroverte atferdsvansker og lærevansker, samt årsaker 

knyttet til individet, årsaker knyttet til familien og årsaker knyttet til nærmiljø/system. Videre 

hadde jeg med en ytterligere kategori, som jeg kalte utviklingshemming. I denne kodet jeg de 

utsagn som stemte overens med vansker og årsaker knyttet til det å ha en utviklingshemming, 

uten at dette ble nevnt eksplisitt. Nvivo tillater at samme utsagn kodes flere steder, noe som 

gjorde det mulig å gjøre det på denne måten.  

 

I tillegg til å bruke Nvivo, valgte jeg også å visualisere kodingsprosessen, som et verktøy for 

min egen del. Jeg printet ut alle intervjuene, og konstruerte en tavle med de ulike kategoriene. 

Så klippet jeg ut utsagnene og limte dem opp der de hørte hjemme, med streker i fargekoder 

mellom utsagnene som tilhørte flere kategorier. Dette ble først og fremst gjort fordi jeg selv 

følte at jeg ville komme nærmere datamaterialet når det ble visualisert. Jeg opplevde at denne 

visualiseringsprosessen vekket nye refleksjoner og koblinger mellom utsagn jeg ikke hadde 
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tenkt over da jeg satt foran skjermen og utførte omtrent de samme operasjonene. Slik sett ble 

det en nyttig operasjon for prosjektet. 

 

Fortolkende fase 

I den siste delen av analysen, skal forskeren tolke det som hittil har kommet fram, ved å lete 

etter mening, innta perspektiver og innta en meningskonsentrasjon. Her valgte jeg i første 

omgang å se etter de helt konkrete mønstrene, altså i hvilke kategorier det lå flest svar, hva 

hovedvekten av datamaterialet sentrerte seg rundt. Deretter så jeg etter mønstre knyttet til en 

relasjonell forståelse, og en kontekstuell forståelse. Jeg lette også etter øvrige perspektiver 

som kunne være med å belyse informasjonen. 

 

3.3.5 Reliabilitet og validitet 
I kvalitativ forskning stilles det ofte spørsmålstegn vedrørende forskningens reliabilitet. Det 

at et forskningsintervju transkriberes og deretter kodes i et dataprogram, er ikke alene en 

sikkerhet for at alle elementer i intervjuet blir tatt med på riktig måte. Nyanser mellom 

verbalt og nonverbalt språk gjør seg gjeldende i behandlingen av datamaterialet i kvalitativ 

forskning, og det er ikke sikkert at det opprinnelige budskapet nedtegnes akkurat slik 

informanten egentlig mente det, på tross av nøye transkribering. Ideelt sett skulle man 

kanskje hatt to medtranskribenter som foretok hver sin transkribering av de samme 

intervjuene, for så å sammenlikne resultatet (Kvale og Brinkmann, 2015).   

 

Det å måle validiteten i en transkribering er ikke en enkel oppgave (Kvale og Brinkmann, 

2015). Om den skriftlige gjengivelsen av det muntlige materialet er "korrekt", er kanskje ikke 

mulig å besvare med et ja eller nei. Transkriberingen og analysen skal foretas så objektivt og 

presist som mulig, men likevel er det vanskelig å skulle påberope seg en sann og objektiv 

"oversettelse". Validiteten ligger kanskje mer i det å finne fram til den meningen 

informantens budskap bærer, med avgjørende elementer som tonefall, pauser og nonverbal 

kommunikasjon tatt i betraktning i transkriberingen. 

 

I dette prosjektet er det benyttet fire informanter som alle har yrkeserfaring fra 

barnevernfeltet. De resultater og funn dette prosjektet kommer fram til, kan ikke 

generaliseres til å gjelde alle barneverntjenester, heller ikke alle som jobber i barnevernet. Til 

det er utvalget for lite representativt og forskningen for snever. Men de refleksjoner som her 
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gjøres, kan likevel anses som et bidrag til faglig og samfunnsengasjerende debatt, og det som 

kommer fram kan anses å være en stemme for noen synspunkter og erfaringer som eksisterer 

på feltet, dersom de tas for å være nettopp det.  

 

3.4 Etiske betraktninger  
I dette prosjektet er det fagpersoner som er informanter. De skal snakke om sine erfaringer, 

både i forhold til vanskelige utfordringer og det som oppleves å fungere godt. Intervjuet skal 

være en samtale hvor intervjueren skaper rom for alle typer erfaringer informantene sitter 

med, uten å virke dømmende eller gi inntrykk av å ha bestemt seg på forhånd for hva som er 

"riktig" svar eller "riktig" praksis.  

Intervju som metode fordrer at det foreligger etiske hensyn som skal tas i forhold til dette. 

Det skal foreligge god informasjon om hva intervjuene omhandler og hvordan de skal 

benyttes i etterkant. Informantene skal være godt informerte om prosjektet og hensikten med 

intervjuene, og de skal ha fått informasjon om muligheten til å trekke seg i forkant eller 

underveis. Etter intervjuet skal informanten sitte igjen med en opplevelse av å ha gitt nyttig 

informasjon og gitt et godt bidrag til prosjektet eller oppgaven. Ivaretakelse av informanten 

og informantens opplevelse av intervjuet er viktig også for at informasjonen man får skal 

være så uavhengig, frittalende og nyttig som mulig. Det er også viktig å behandle all 

informasjon fra intervjuene konfidensielt, det skal oppbevares på en slik måte at det ikke 

deles med uvedkommende. Informantene skal være informert om at jeg i hele prosessen er 

underlagt taushetsplikt.  

De informantene jeg har valgt å bruke til dette prosjektet, har som nevnt utelukkende vært 

fagpersoner med yrkeserfaring fra barnevernfeltet. Tre av dem har utdanning som 

barnevernpedagog, men også en informant med sosionomutdanning er representert.  

Hvilke fenomener som skal studeres, hvor tilgjengelige informantene er og hvilken bakgrunn 

og innsikt forskeren selv har i møte med de fenomener som skal studeres kan være 

avjgørende (Dalen, 2013). Selv har jeg erfaring fra saksbehandling i barneverntjeneste i 

tillegg til at jeg har studert spesialpedagogikk, så jeg har helt klart innsikt og noen etablerte 

faglige forforståelser overfor de tema prosjektet berører. Det at jeg som forsker sitter med 

mye av den samme yrkeserfaring og fagbakgrunn som  mine informanter har vært nyttig i den 
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forstand at jeg innehar innsikt i systemet og vet hvordan det fungerer i forhold til lovverk og 

rutiner, og det har helt klart vært en fordel i forhold til å utarbeide et godt teoretisk grunnlag. 

På den ene siden kan det å ha den samme fagbakgrunnen vært en styrke i den forstand at jeg 

har hatt forforståelser og innsikt som har kommet godt med i å utarbeide det teoretiske 

grunnlaget, og for å få innsikt i nettopp de elementene og fenomene jeg ønsker. Videre hadde 

det mye å si i forhold til utarbeidelsen av intervjuguiden. Da jeg visste at informanten som 

skulle intervjues også var en fagperson med de samme innarbeidede faguttrykk og begreper 

som meg selv. Dette gjorde det kanskje lettere å vite hva jeg skulle spørre om, hvordan 

spørsmålene skulle formuleres og i forhold til tolkningen av svarene de ga.  

På den andre siden kan det å sitte med den samme fag- og yrkesbakgrunnen selv være en 

svakhet ved prosjektet. Det å skulle intervjue fagpersoner med samme bakgrunn og 

yrkeserfaring og som dermed med stor sannsynlighet tenker i de samme baner, kan bidra til at 

intervjuene preges av å forbli i etablerte faglige sannheter og at tolkningen blir for snever. 
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4 Presentasjon og drøfting av funn 
 

I denne delen av oppgaven vil jeg gi en først gi en kort beskrivelse av mine informanter. 

Deretter presenteres mine funn i dette prosjektet, i samme rekkefølge og kategorier som ble 

benyttet i intervjuguiden  

 

4.1 Om informantene  
I dette prosjektet har jeg brukt fire informanter som er strategisk valgt på bakgrunn av 

yrkeserfaring, som er intervjuet etter en intervjuguide utarbeidet på forhånd. Intervjuene har 

vært semistrukturerte, det vil si at jeg som forsker har tillatt meg å la informantene lede 

intervjusamtalen, og fulgt opp deres besvarelser med tilleggsspørsmål ikke har stått i 

intervjuguiden. Intervjuene har hatt som mål å få innsikt i hvilken faglige tilnærming 

informantene har til ungdom med atferdsvansker med fokus på hvordan de utøver denne 

tilnærmingen i praksis, og hvordan de har opplevd å jobbe med denne ungdomsgruppen. Jeg 

har også spurt etter hvilke tanker og refleksjoner de har gjort seg om ungdommenes 

kognisjon, adaptive ferdigheter og sosiale fungering. I løpet sine karrierer har informantene 

yrkeserfaring blant annet fra barneverntjeneste, fra sosialt og forebyggende arbeid og fra 

miljøterapeutiske institusjoner, og de har bred erfaring fra samarbeide med andre instanser 

som blant andre skole, politi og barne- og ungdomspsykiatri (BUP). Tre av informantene er 

barnevernspedagoger, en er sosionom.  

 

I dette prosjektet har valgt å kalle informantene for informant 1, 2, 3 og 4. Informant 1 og 2 

har arbeidserfaring fra forebyggende og sosialt ungdomsarbeid i felt, mens informant 3 og 4 

har erfaring fra saksbehandling i kommunal barneverntjeneste. Informantene består av to  

kvinner og to menn.  

 

4.2 Funn med utgangspunkt i intervjuguiden 
Her vil jeg presentere funn fra forskningsintervjuene, basert på informantenes utsagn. 

Funnene presenteres etter samme mal og kategorier som ble brukt i intervjuguiden. Analyse 

og drøfting opp mot gjeldende teori skjer i selve teksten. Jeg har valgt å sitere informantene 

gjennom hele presentasjonen, ved sette informantenes utsagn i egne avsnitt og i kursiv. Dette 

er gjort for å tydeliggjøre hva informantene har svart.  
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4.2.1 Årsakssammenhenger  
Herunder spurte jeg hva informantene tenker om årsakene til at nettopp de ungdommene de 

har jobbet med, har havnet i risiko. Samtlige av informantene knytter i hovedsak årsakene til 

ungdommenes vansker til ugunstige eller belastede familieforhold som en hyppig årsak. 

Informant 1 nevner i tillegg sosioøkonomiske forhold og fattigdom. 

 

"Ungdom fra ressurssvake familier føler seg stigmatiserte og faller utenfor, ofte fordi de 

vokser opp i familier med svak økonomi og derfor ikke har tilgang til de arenaer som  

flesteparten av andre barn og unge bruker mye tid på. Det koster både foreldrenes tid og 

penger å være med på fotball eller korps, men det er ikke helt gratis å gjøre vanlige ting som 

å gå på kino, i svømmehallen eller ta en tur i slalombakken heller" (Informant 1). 

 

Informant 2 trekker strek mellom det å komme fra en belastet familie, med det å føle seg 

ensom og kanskje også hjelpesløs, i det han sier at disse ungdommene mangler essensiell 

foreldrestøtte.  

 

"Når en ungdom opplever å stå alene, blir det vanskelig å stake seg ut en stø kurs, og man 

blir liksom gående uten en rød tråd i livet sitt" (Informant 2). 

 

Informant 2 er inne på en relasjonell årsaksforklaring, som ligger i det at ungdommen lider 

under foreldrenes vansker. Informant 3 og 4 nevner noen risikofaktorer knyttet til det å vokse 

opp med foreldre som selv sliter psykisk. Informant 4 peker på en sammenheng mellom 

foreldrenes fungering og familiens økonomi, som kan sies å presentere en kontekstuell 

tilnærming til ungdommens vansker. 

 

"Når foreldre sliter psykisk eller i forhold til rus, har de ofte vanskelig for å beholde en jobb 

og ha en fungering i arbeidslivet. I dagens samfunn oppholder barn og unge seg ofte på 

fritidsarenaer som koster penger, enten det er organiserte eller uorganiserte arenaer. De 

barna som vokser opp i hjem hvor de voksne har vansker med å fungere, lider familien ofte 

også av en svak økonomi. En konsekvens er at barna faller ut på alle arenaer, på alle måter. 

Ikke har de økonomi til å delta, og ikke har de foreldre som stiller opp og støtter dem" 

(Informant 4). 
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Når det gjelder forhold ved individet og en relasjonell tilnærming, er det å ha en 

utviklingsforsinkelse eller et lavere intellektuelt nivå å anse som en risikofaktor (Kvello, 

2010). Det å være utsatt for omsorgssvikt eller utvikle en utrygg tilknytning er videre knyttet 

til risiko. Høy impulsivitet, hyperaktivitet, oppmerksomhet-og konsentrasjonsvansker er også 

å anse som risikofaktorer (ibid.).  

 

Samtlige av informantene sier at ungdom med diagnoser som asperger syndrom, tourettes, 

ADHD, angst og tvangslidelser ser ut til å kunne ha en forsterket risiko for å utvikle 

atferdsvansker, slik de opplever det. Alle har erfaring fra å jobbe med ugndommer med 

foreliggende eller mistanke om en slik diagnose. Informant 1 ser det særlig i sammenheng 

med sosial fungering og det å falle utenfor fellesskapet blant jevnaldrende: 

 

"På grunn diagnosen kan disse ungdommene ha store vansker med å fungere sosialt og 

kommunisere med andre på en ålreit måte, de sliter med å danne gode vennskap uten at de 

alltid skjønner hvorfor det er sånn" (Informant 1).  

 

Informant 3 sier at det kan være utfordrende å jobbe med ungdom i risiko fordi fokus ofte ser 

ut til å bli at man skal finne riktig diagnose. Det kompliserer seg ytterligere med 

barnevernsbarna fordi det å bli utsatt for omsorgssvikt i seg selv har stor innvirkning på 

atferd og væremåte, i følge informant 3. 

 

"Jeg har hatt saker der ungdom har vært så skadet av omsorgssituasjonen hjemme at de har 

mange av de samme atferdsmønstre og handlingsmønstre som en med autisme, uten at de 

faktisk har en slik diagnose" (Informant 3).  

 

Kompleksiteten som her synliggjøres, støttes av gjeldende teori vedrørende diagnostisering, 

som påpeker at det ofte er en vanskelig prosess da det er mange ulike faktorer å ta hensyn til i 

forståelsen av fenomenene atferd og handlingsmønstre (Sigrudsen, 2015). Videre påpeker 

informant 3 at det kan oppstå faglig uenighet ikke bare i selve forståelsen av atferdsvanskene, 

men også i forhold til fokus underveis i arbeidet rundt ungdommene. Informant 3 sier hun 

noen ganger sitter med en opplevelse av at det å finne riktig diagnose er viktigere enn å finne 

riktig hjelpetiltak. 
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 "Litt av problemet er at systemene rundt ungdommen har et stort fokus på diagnoser og det å 

diagnostisere. Jeg har inntrykk av at mange tror det vil løse seg for ungdommen dersom han 

eller hun bare får en diagnose (...) Selvfølgelig kan det være enklere å forstå vansker som 

teoretisk sett plasseres i et system, men ungdommen det gjelder har jo fortsatt de samme 

vanskene, uansett hva man velger å kalle det. Problemene vedvarer uansett, om man skulle få 

en diagnose eller ikke. Det er nesten rart at vi ikke har et større fokus på hva som er riktig 

hjelp, enn på hva som er riktig merkelapp" (Informant 3). 

 

Utover de årsakssammenhengene som hittil er nevnt og vist til, der informantene viser til 

både kontekstuelle og relasjonelle årsakssammenhenger, er tema rundt diagnoser og fokus på 

dette i fagfeltet noe de tar opp og er opptatt av.  

 

Der det i følge informantene også noen ganger slik at det ikke foreligger en åpenbar årsak, og 

det kan være vanskelig å forstå hva som gjør at en ungdom havner i risiko. Informant 2 og 4 

nevner begge at de har jobbet med noen ungdommer som kommer fra tilsynelatende gode og 

ressurssterke hjem, men som likevel har havnet i risiko uten at årsaken er helt åpenbar. 

Informant 4 nevner også dette og sier at disse sakene ikke er mange, men at når de oppstår 

kan det være utfordrende å vite hva man skal gjøre for å hjelpe, fordi det ikke er noen 

åpenbare steder å begynne.  

 

Oppsummering av årsakssammenhenger 

Kort oppsummert kan en si at årsaksbildet slik informantene ser det er sammensatt, men at en 

ugunstig og belastet familiebakgrunn nevnes av samtlige. Alle informantene er dermed enige 

rundt familieforhold som en vesentlig årsakssammenheng i forhold til utvikling av 

atferdsvansker. Videre nevnes sosioøkonomiske årsaker, som at samfunnet vi lever i koster 

penger på alle arenaer, og at belastede familier ofte er de som også har svakest økonomi. Til 

sist nevner to av tre informanter at ungdom de jobber med mistenkes å ha eller har en 

diagnose, og viser til at det å ha en diagnose som rammer sosial fungering kan være sårbart 

og bidra til at man faller utenfor og havner i risiko.  Samtlige av informantene vektlegger 

ungdommens oppvekstvilkår hjemme og familiebakgrunn som en gjentakende hovedårsak til 

ungdommens vansker. Dette kan også sees i sammenheng med at informantenes 

arbeidserfaring er fra barnevernfeltet, hvor gruppen barn og unge med mindre gunstige 

hjemmeforhold naturlig nok er overrepresentert. Informantenes oppfatning støttes også av 
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forskning, som viser til at barn og unges atferdsvansker i de fleste tilfeller kan sies å ha en 

sammenheng med sviktende omsorg hjemmefra (Sigurdsen, 2015).   

 

4.2.2 Psykisk helse og rus 
I denne delen av intervjuet har jeg spurt om hvordan informantene opplever ungdommenes 

psykiske helse, og om hvordan de har opplevd deres forhold til rus. Jeg vil først gjøre rede for 

hva de sa om psykisk helse, før jeg skal gå over til hva de sa om rus.  

 

Psykisk helse 

Alle informantene sier at flertallet av de ungdommene de har jobbet med som har hatt 

psykiske vansker, også har foreldre som har psykiske vansker. Ungdommenes psykiske 

vansker sees i sammenheng med foreldrenes psykiske vansker av samtlige informanter. 

 

"Noen ganger er det helt tydelig at ungdommens dårlige fungering er et resultat av å vokse 

opp med en psykisk syk og ustabil forelder" (Informant 2).  

 

Når jeg spør om spesifikke vansker de har erfaring med, nevner alle informantene at det som 

hyppigst forekommer er angst, slik de opplever det. Informant 2 nevner i tillegg 

tvangslidelser og informant 3 og 4 nevner depresjon. 

 

"Flere av de ungdommene jeg har jobbet med, har hatt angst. Angst og lavt selvbilde er ting 

jeg opplever at går igjen. Også er det jo mange som har mye sinne og mye aggresjon" 

(Informant 3). 

 

Informantenes erfaring stemmer godt med det vi vet om risikofaktorer knyttet til barnets 

familie, hvor moderate og alvorlige psykiske lidelser hos foreldrene anses som betydelig 

risiko (Kvello, 2010).  

 

Det at ungdommene sliter med blant annet angst og depresjon, kan både forstås relasjonelt og 

kontekstuelt. I et relasjonelt perspektiv kan årsakene knyttes til hjemmeforhold, til uheldig 

omsorg og lite støtte hjemmefra. Ut i fra et kontekstuelt perspektiv kan plagene relateres til 

deres marginale sosiale stilling, at ensomheten og passiviteten er en konsekvens av sosial 

ekskludering eller stigmatisering.  



	52	

Som vist til i teorikapitellet handler ungdomsperioden om å bygge en fast identitet, og om at 

grunnlaget som ble dannet i barndommen skal settes på prøve i nye sosiale roller og 

situasjoner, overfor nye krav og forventninger. En ungdom som ikke har et godt grunnlag fra 

barndommen, kan utvikle en negativ identitetsforvirring, som igjen fører til økt passivitet og 

at et destruktiv livsmønster etableres (Jerlang, 1998). Informantenes utsagn om 

ungdommenes introverte atferdsvansker som angst, depresjon og lavt selvbilde sammenfaller 

med dette synet og kan sees denne i sammenhengen.  

 

Rus 

Rus er tatt med som tema i dette prosjektet fordi det sees i tett sammenheng med 

atferdsvansker, og som en del av utfordrende atferd.  

 

Samtlige informanter har erfaring med at ungdommene ruser seg, og samtlige nevner 

cannabis som det de oppfatter som det vanligste rusmiddelet blant ungdom utover alkohol. I 

det norske samfunnet er rus i forbindelse med alkohol i stor grad assosiert med positivt sosialt 

samvær, det å avstå totalt fra alkohol kan av mange oppfattes som et standpunkt i å stå 

utenfor (Pedersen, 2006). Når det gjelder illegale rusmidler, er bruken i større grad assosiert 

med marginalisering, kanskje særlig når bruken blir omfattende og synlig for omgivelsene 

(Pedersen, 2006).  

 

Informantene i denne oppgaven nevner heller ikke alkohol når jeg spør etter ungdommenes 

forhold til rus og rusbruk. Samtlige sier som nevnt at de opplever cannabis som det hyppigst 

forekommende rusmiddelet i ungdomsmiljøene de kjenner til. Informant 1 har et innspill jeg 

finner spesielt interessant for dette prosjektet.  

 

Av de ungdommene han har jobbet med som har vært på ruskontrakt på grunn av sitt 

omfattende bruk av cannabis, har flertallet vært gutter som også hatt asperger syndrom, 

tourettes eller ADHD. De samme guttene har også i de fleste tilfeller gått yrkesfag på 

videregående, og flere har også droppet ut av videregående eller stått i risiko for dette. 

Ruskontrakt er en skriftlig avtale mellom ungdommer som har blitt tatt for  besittelse eller 

bruk av illegale rusmidler og politiet, som omhandler å gå til jevnlige urinprøver og motta 

oppfølging i stededet for andre strafferettslige konsekvenser. 
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"Disse guttene, for de er alle gutter, er overraskende åpne om at de liker å ruse seg. De 

bruker kanskje rusen som en slags flukt, men de sier selv at de trenger hasjen for å få slappet 

av. I de periodene de har en aktiv ruskontrakt og går på tisseprøver, snakker de mye om hvor 

godt det skal bli å bli ferdig så de kan røyke seg ei feit en igjen. Jeg opplever faktisk at noen 

av dem blir roligere av det også, jeg kan på en måte klare å se hva de mener med at de liker 

å ruse seg" (Informant 1). 

 

Informant 2 sitt svar kan sees i sammenheng med dette, da han sier at ungdommene selv ikke 

alltid ser på egen rusbruk som et problem, og han opplever også at det i mange tilfeller er 

snakk om en virkelighetsflukt. Videre sier han at mange av ungdommene han har jobbet med, 

tilhører miljøer hvor rus er svært vanlig og brukes hyppig, noe bidrar til å opprettholde 

rusbruken over tid.  

 

Informant 3 svarer at i de sakene hvor rus er en del av bekymringsmeldingen til barnevernet, 

så får barnevernet vite mye om bruk og ungdommens forhold til rus. Dette gjelder mange av 

sakene hun har jobbet med. Men i saker der rus ikke er en direkte del av 

bekymringsmeldingen, vet barnevernet etter hennes syn for lite. 

 

"De fleste ungdommer vet jo at barnevernet har makt til å gå inn med tvangstiltak overfor 

rus, så det er kanskje ikke hit de kommer for å prate om det, med mindre det er en oppgitt del 

av barnevernssaken. Da er vi på den andre siden ganske tungt inne. Men generelt tror jeg at 

vi vet for lite om ungdommenes rusbruk" (Informant 3). 

 

Informant 4 svarer at andre rusmidler enn alkohol, og da spesielt hasj, oppleves å ha blitt mer 

og mer vanlig i ungdomsmiljøene de siste årene, og at det brukes mer illegale rusmidler nå 

enn tidligere. Dette synet stemmer ikke helt overens med internasjonal forskning, som i stor 

grad hevder at bruken av illegale rusmidler alltid har vært der siden den dukket opp i 

etterkrigstiden, og at mennesker fra alle samfunnslag og ulik sosiokulturell bakgrunn benytter 

seg av både legale og illegale rusmidler (Pedersen, 2006). Forskning viser også at de 

ungdommene som oppgir at de drikker mest alkohol, er de samme som oppgir å bruke mest 

cannabis (Bye, 2012).  

 

Skal man se nærmere på hvem som klarer å opprettholde et høyt rusbruk og likevel ha en god 

fungering, og hvem som ikke mestrer det, ser det ut til at sosioøkonomiske forhold i stor grad 



	54	

er en avgjørende faktor. Internasjonalt har forskere i flere ulike studier sett nærmere på 

hvordan tilhørighet sosialt, samt økonomisk og kulturell kapital har for folks rusbruk 

generelt, og drikkevaner spesielt (Pedersen, 2006).  

 

4.2.3 Forståelse og adaptive ferdigheter 

Herunder ble informantene spurt om hvordan ungdommene har forklart og satt ord på sin 

egen situasjon, om deres evne til å ta valg på vegne av seg selv, deres forhold til mestring og 

selvstendighet, samt om det var noe de opplevde som spesielt vanskelig for ungdommene å 

klare eller forholde seg til.  

 

Syn på egen situasjon 

Informant 1 sier her at det naturlig nok er ulikt fra ungdom til ungdom, men at han særlig 

overfor ungdommer med omfattende rusbruk kan bli overrasket over hvor fornøyde de selv er 

med situasjonen.  

 

"Tilsynelatende melder de at de har det helt topp så lenge de har noen kamerater å ruse seg 

sammen med og de ikke blir tatt og må gå inngå ruskontrakt" (Informant 1). 

 

Informant 2 sitt svar kan sees i sammenheng med informant 1 sin opplevelse, når han sier at 

at ungdommer med relativt store rusproblemer sett utenfra, for det meste fraskriver seg 

ansvar for situasjonen selv, slik han opplever det. 

 

"De forklarer jo ting som skjer med dem gjerne som uflaks. Hvis de blir tatt for å kjøre i rusa 

tilstand, var det uflaks og jævlig kjipt at de ble tatt. De nevner sjeldent at det kanskje var litt 

dumt å kjøre i rusa tilstand" (Informant 2). 

 

Informant 2 legger reflekterende til at dersom ungdommene skulle ha begynt å endre på 

livsmønstrene sine og kutte ut rusen, måtte de kanskje samtidig påtatt seg ansvar for at 

situasjonen er som den er. Det har de i føgle informant 2 ikke alltid mental evne til, eller det 

ville blitt for mye å forholde seg til.  

 

Informant 4 utviser en litt annen oppfatning. Hun sier at ungdommer i kontakt med 

barnevernet sjeldent ilegger familien sin ansvar eller skyld, de forklarer sin egen situasjon 

heller ut i fra seg selv eller utenforliggende faktorer. Informant 3 svarer også at ungdommene 
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i barnevernet svært sjeldent legger ansvar og skyld på familien sin, men at de ofte har noen 

ytre unnskyldninger for å opprettholde livet med rus, skolefravær og andre vansker. Mange 

ungdommer skylder i følge informant 4 på systemet; at det er Nav, boligkontoret, staten eller 

barnevernet som skaper problemer for familien. 

 

Ut ifra et relasjonelt perspektiv kan det anslås at ungdommenes lojalitet til foreldrene er et 

symptom på en utrygg tilknytning, hvor ungdommen er redd for å bli avvist eller få andre 

negative konsekvenser hvis han eller hun skulle sagt noe som gjorde foreldrene opprørte 

(Kvello, 2010). Det kan også være at det er en sosialt tillært holdning, at man ikke skal stole 

på systemet. Ut i fra et kontekstuelt perspektiv kan det være at ungdommen ikke opplever å 

få noe hjelp, og at de faktisk er irriterte på systemet og opplever byråkratiet som urettferdig 

eller håpløst.  

  

Mestringsevne  

Under dette punktet i intervjuet ble informantene spurt om hvordan de opplevde 

ungdommenes evne til å takle motgang og evne til å ta gode valg. Informant 2 svarte på en 

måte som illustrerer godt hvordan disse ungdommenes mestringsevne blir forstått. 

 

 "Ingen ungdommer vel har utviklet en god evne til å takle motgang! Men de ungdommene 

som har støtte og hjelp hjemmefra har rollemodeller og får hjelp til å utvikle 

mestringsstrategier på den måten. Når en ungdom opplever å stå alene, er det fort vanskelig. 

Dem har færre strategier, i tillegg kommer de jo oftere opp i vanskelige situasjoner enn 

andre ungdommer" (Informant 2).  

 

Svarene informantene gir under punktet forståelse og adaptive ferdigheter, kan sees i 

sammenheng med en relasjonell forståelse og det vi vet om barns utvikling av kognitiv 

kompetanse. Kognitiv kompetanse omhandler evne til å bearbeide inntrykk og informasjon, 

for så å programmere en hensiktsmessig atferd ut i fra det (Gjærum og Grøsvik, 2010). Barn 

utvikler kognitiv kompetanse i samtaler og samhandling med sine omsorgspersoner (Kvello, 

2010). Her utvikles også det som kalles eksekutive funksjoner, som betegner kognitive 

prosesser som planlegging og gjennomføring av handlinger og atferd, evne til dømmekraft, 

evne til fleksibilitet og regulering etter omgivelsene, og til å kunne nytte seg av tidligere 

kunnskap og tilbakemeldinger i prosessen (Kvello, 2010). Eksekutive funksjoner handler 

enkelt forklart om evne til styring og kontroll, og vansker her er typisk vansker med å 
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planlegge, lite evne til fleksibilitet og tilpasning, og repeterende handlingsstrategier på tross 

av at de gir et dårlig resultat (ibid.). Samtlige informanter svarer at dårlig evne til å takle 

motgang kan sees i sammenheng med det å ha lite foreldrestøtte, noe som støttes av forskning 

som sier at utviklingen av kognitiv kompetanse nettopp skjer i samhandling med barnets 

omsorgspersoner. Som informant 2 sier, mangler de ungdommene han refererer til gode 

rollemodeller for å utvikle mestringsstrategier. Informant 4 trekker fram et eksempel på 

hvordan vansker med eksekutive funksjoner kan komme til uttrykk, ved å vise til en ungdom 

hun hadde jobbet med. 

 

"Vi hadde en ungdom som kom i kontakt med barnevernet på grunn av omfattende rusbruk. 

Hun hadde vokst opp med adoptivforeldre fordi hun mistet moren sin allerede da hun var 

baby, men dette brukte hun konstant som en slags unnskyldning for alt hun gjorde eller ikke 

gjorde. Hvis bare moren min hadde levd, så hadde jeg jo gått på skolen, kunne hun si. Hvis 

moren min hadde levd, så hadde jeg jo ikke rusa meg. Hun fungerte på den måten at hun ikke 

tok aktivt avstand fra noe som helst! Det gjorde jo at hun stadig havnet i situasjoner som 

både var vonde og traumatiserende. Det var som om ingenting betydde noe for henne fordi 

alt liksom skulle vært annerledes fra starten av. Og dette brukte hun nærmest som en rett til å 

gi faen" (Informant 4).  

 

Eksempelet over betegner en ungdom med store kognitive vansker, som ikke makter å 

komme ut av sine destruktive handlingsmønstre. Vanskene hennes får store negative 

konsekvenser for hennes atferdsmønstre, slik forskning bekrefter at det kan være for barn og 

unge med vansker med eksekutive funksjoner. Svak kognitiv kompetanse og vansker med 

eksekutive funskjoner knyttes videre til svekket sosial kompetanse, atferdsvansker og 

diagnoser som ADHD, autisme, asperger og utviklingshemming (Kvello, 2010; Ellertsen og 

Johnsen, 2010). Vanskene som her beskrives kan både sies å være ekstroverte og introverte, 

fordi hun både hadde det vanskelig mentalt sett, i tillegg til at hun slet med rus og generell 

fungering. 

 

Informant 2 svarer også at han opplever ungdommenes handlingsmønstre som innebærer at 

de tar de samme uheldige valgene igjen og igjen, og han snakker videre om at det er en stor 

miljøterapeutisk utfordring å bryte denne formen for negative handlingsmønstre.  

Informant 1 nevner også utfordringer i det miljøterapeutiske arbeidet når det gjelder å få 

ungdommene med på aktiviteter og prosjekter.  
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"Disse ungdommene ofte går ut og inn av hva de ønsker å holde på med, de har vansker med 

å fullføre prosjekter og det kan være vanskelig å få dem med på aktiviteter som skal virke 

forebyggende, over tid" (Informant 2).  

 

Informantenes utsagn samsvarer godt med foreliggende teori vedrørende ungdom som har 

vansker med kognitiv kompetanse og eksekutive funksjoner. Dette utsagnet sammenfaller 

med det vi vet om utviklingen i ungdomsperioden, at de skal prøve og feile og finne ut av hva 

de vil og hvem de vil være. Dette kan også sees i sammenheng med informant 2 sitt utsagn 

om at ingen ungdommer egentlig har utviklet gode evner til å takle motgang eller ta gode 

valg på vegne av seg selv. Men for barn og unge som mangler omgivelser som tilrettelegger 

for en god kognitiv utvikling, vil det kunne gi betydelig negative konsekvenser. 

 

Informant 3 fortalte også om en ungdom hun opplevde som et godt eksempel på hvordan 

dårlig evne til å takle motgang kan komme til syne. 

 

"Jeg var hjemme hos en familie som bestod av en mor og hennes sønn i tenårene. Moren 

pratet selvfølgelig om sønnen sin, sammen med meg i stua. Da hun skulle hente noe på 

kjøkkenet, tok hun uventet gutten på fersken i å tyvlytte på oss bak døra. Det gutten da gjør, 

er å gå inn i et slags anfall hvor han faller mot gulvet og ruller rundt mens han lager noen 

merkelige lyder. Slik jeg kjente gutten, forstod jeg det umiddelbart som et påhitt for å flytte 

fokus fra det at han ble ferska. Jeg vurderte at det beste ville være å ignorere det og la han 

være i fred, for ikke å gjøre det enda verre for han. Men moren ble selvfølgelig hysterisk og 

kastet seg ned på gulvet sammen med gutten mens hun dro i han og skrek hun også. 

Etterhvert avlsuttet gutten scenen og forsvant inn på rommet sitt. Den episoden ga meg mye 

informasjon om hvordan samspillet mellom mor og sønn fungerte" (Informant 3).  

 

Informanten sier hun tolket hendelsen som en gjenspeiling av samspillet mellom mor og 

sønn, og vurderte at de begge må ha hatt vansker med å takle motgang, med ta i bruk 

hensiktsmessige handlingsstrategier og med selvkontroll. Hun ble imidlertid mer bekymret 

for mors kompetanse og fungering enn for guttens. Informanten sier hun tenkte at for guttens 

del var det en snartenkt strategi for å slippe en ubehagelig og flau konfrontasjon. Det var ikke 

verdens beste strategi riktignok, men likevel så hun at det forelå en plan bak det. Moren 

derimot, utviste stor mangel på å lese situasjonen og forstå hva som skjedde. Informanten sier 

at hun hadde håpet at moren ville gi gutten rom til å avlsutte seansen og trekke seg unna. Men 



	58	

moren tok seg ikke tid til å vurdere situasjonen,  eller til å reflektere over guttens hensikter 

med den overraskende opptreden. 

 

Dette kan i et relasjonelt perspektiv sees som et eksempel på hvordan samspill som ikke er 

spesielt fungerende kan komme til uttrykk. Selv om det ut i fra ett utsagn ikke er lett å danne 

seg et helhetlig bilde av hvordan denne familien fungerer, er det lett å anta at de har vansker i 

forhold til samspill og kommunikasjon. Hvordan moren forstår gutten kan kanskje overføres 

til hennes forståelse i andre situasjoner, noe informanten reflekterer over i det hun sier at hun 

i størst grad ble bekymret for morens kognitive og sosiale fungering. 

 

Ungdommenes positive og sterke sider 

På spørsmål om ungdommenes sterke sider, svarer informant 3 slik: 

 

"Dette er det jo alt for lite fokus på i barnevernverden, vi jobber jo primært med svakheter, 

problemer og vansker og har kanskje ikke så lett for å se etter sterke sider" (Informant 3). 

 

Hun påpeker videre at barneverntjenesten kanskje også har en litt lavere terskel eller 

annerledes syn når det kommer til hva de regner for å være et tegn på mestring eller god 

vurdering.  

 

"Det var en ungdom som ringte meg etter at jeg hadde prøvd å få tak i han i lengre tid. Før 

jeg rakk å si noe som helst begynte han samtalen med å rope - hei du, din jævla bitch! Andre 

i andre bransjer hadde kanskje blitt irriterte på noe sånt, men på kontoret hos oss ble vi 

kjempeglade for at han faktisk hadde tatt opp telefonen og ringt! Vi tok det som et tegn på at 

han endelig skjønte at vi var der og kanskje kunne hjelpe han" (Informant 3). 

 

Dette eksempelet viser at hva som er mestring og hva som er kompetanse, varierer ut i fra 

kontekst. Informanten selv påpeker at barneverntjenesten kanskje har litt andre standarder for 

hva som regnes som mestring, men at dette også gir mulighet for takhøyde overfor brukerne.  

 

Informant 1 og 2 nevner begge ungdommenes motoriske ferdigheter som et eksempel på 

sterke sider. Ungdommene tilegner seg fysiske ferdigheter fort og ofte er kjempeflinke på 

skateboard, sparkesykkel, fotball, breakdance og andre ting, i følge informantene. Dette 
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stemmer overens med det vi vet om den motoriske utviklingen, som er på topp i det man når 

ungdomsalder (Ellertsen og Johnsen, 2010; Kvello, 2010).  

 

Informant 4 svarer at flere av ungdommene hun har jobbet med har vært såkalt "gatesmarte". 

For eksempel har de hatt gode egenskaper innenfor jevnalderledelse og organisering av mer 

eller mindre lyssky aktiviteter, uten at de har brukt evenene sine på den mest ønskelige måten 

sett fra samfunnets side. Det er også relevant i forhold til hvilke tiltak som skal iverksettes, da 

det ofte er aktivitetsrettet miljøterapi eller andre former for forebyggende aktiviteter eller 

aktivisering i behandlingsøyemed som benyttes (Helland og Øia, 2000; Sävfenbom, 2005). 

 

4.2.4 Sosiale ferdigheter og nettverk 
Herunder spurte jeg om informantenes opplevelse av ungdommenes nettverk, om deres evne 

til å inngå i vennskap og om deres forhold til familien og andre nære mennesker.  

Informant 1, 3 og 4 svarer på dette at de ungdommene de jobber med ofte har venner som 

sitter i samme båt som dem selv, at de strever med noe av det samme i livene sine. Det er et 

naturlig sosialt fenomen at vi mennesker helst omgår mennesker som likner oss selv og 

matcher oss når det gjelder interesser, personlighet, evnenivå, sosiokulturell bakgrunn og 

også grad av vansker eller belastninger (Ogden, 2010; Kvello, 2010; Aasen, Nordtug, 

Ertesvåg og Leirvik, 2004; Sigurdsen, 2015).  

 

Ungdommenes vennskap og relasjoner til jevnaldrende beskrives av informantene som ofte 

noe overfladiske, ungdommene ser ut til å kunne bytte ut venner de ikke føler at de får noe ut 

av eller for eksempel har hatt en krangel med.  

 

"I forhold til ungdomsmiljøet sett under ett, ser disse ungdommene ut til å falle litt utenfor, de 

blir oppfattet som annerledes enn de andre og er ikke dem som blir invitert på fest" 

(Informant 1).  

 

Informant 2 har mange av de samme poengene i sitt svar. Han er også inne på dette med 

overfladiske vennskap og sier at han tror det henger sammen med at det å ha venner er svært 

krevende, man må stå i relasjoner, ordne opp i konflikter og gi mye av seg selv. Ingen av 

disse egenskapene er spesielt godt representert hos de ungdommene han jobber med, så han 

kan forstå at de har vansker med å inngå i gode vennskap. Han nevner også at de av andre 
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ungdommer fort blir oppfattet som "raringer". En svak sosial fungering og dårlig evne til å 

inngå i langvarige relasjoner, kan relateres til et relasjonelt perspektiv i forhold til årsaker, og 

til mulige konsekvenser. En svak sosial fungering kan henge sammen med utrygg tilknytning 

og dårlig evne til tilpasning. 

 

Både informant 1 og informant 2 snakker om oppvekst, og at det oftest ser ut til å være 

enklest for disse ungdommene på barneskolen. Her presenteres et mer kontekstuelt perspektiv 

på hvorfor man faller utenfor sosialt, og hvorfor dette så ofte oppstår i ungdomsperioden.  

 

"Så lenge man er barn er det fokus på at alle i klassen skal bli invitert i bursdag, det er 

generelt en sterk vokseninvolvering som selvøfølgelig gagner disse barna. Men på 

ungdomsskolen blir det verre for dem å finne sin plass, de foreldreskapte barneflokkene 

splittes, det dannes nye vennskap basert på helt andre ting og det finnes ikke lenger 

lekegrupper og fellesbursdager. Jeg opplever at når disse ungdommene kommer på 

videregående, da har dem falt helt ut sosialt" (Informant 2). 

 

Informant 3 svarer at ungdommenes vennenettverk varierer, noen har mange venner mens 

mange også sliter med ensomhet og utenforskap.  

 

"Det har streifet meg noen ganger, hvor mange av barnevernsungdommene i byen her som 

kjenner hverandre. Det har selvfølgelig logiske forklaringer, mange av dem har jo møttes på 

akuttplasseringer, institusjoner og på krisesentre i oppveksten. Men ofte kommer de også fra 

de samme strøkene. Ikke bare det faktisk, kommer de fra et bestemt strøk så kommer de 

gjerne fra den samme gata og de samme blokkene. Hva kommer dette av?" (Informant 3). 

 

Økt ekskludering fører til økt ensomhet. Her bekreftes det vi vet om at vi mennesker i stor 

grad finner våre likemenn i sosiale relasjoner, kanskje gjelder det også en bevisst eller 

ubevisst tanke rundt hvor vi velger å bosette oss, slik informant 3 reflekterer rundt. Informant 

3 sier videre at det at mange av barnevernsbarna har opparbeidet seg et relativt stort nettverk 

hvor de kjenner mange ungdommer fra ulike steder, noe som gjør sitt til at de ofte selv virker 

relativt fornøyde med nettverket sitt og føler at de kjenner mange. Men denne typen nettverk 

kan være både fluktige, stadig i endring og relativt belastede, ifølge informant 3, særlig når 

det å ha kontakt med barnevernet er en fellesnevner.  
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I en kontekstuell forståelse vil en her kunne se på barneverntjenesten og dets tiltak også som 

en nettverksbygger, som på denne måten bidrar til at brukerne inngår og opprettholder et 

negativt nettverk. 

 

Informant 4 snakker også om ungdommenes evne til vennskap og nære relasjoner, at dette 

ofte er vanskelig for dem. I tillegg opplever hun at de ofte har dårlig fungerende foreldre som 

ser på ungdommens løsrivelse som en smertefull avvisning. Det som skulle vært naturlig og 

fint, blir slik sett oppfattet som truende og skremmende, i følge informanten.  

 

"Jeg har jo jobbet med flere ungdommer som helt konkret eller implisitt har fått valget av 

forelderen: Bli hos meg, eller dra og kom aldri tilbake. Hvordan skal en ungdom gjennomgå 

en sunn løsrivelsesprosess under slike forhold?" (Informant 4).  

 

Ungdomstiden handler som nevnt om å bygge sin identitet, om å utforske sine egne grenser 

og danne sin egen personlighet (Engedal, 1999; Kvello, 2010; Ogden, 2010; ). Det handler 

som informant 4 er inne på om løsrivelse og stadig større selvstendighet. For ungdommen blir 

det å løsrive seg og vokse opp her et spørsmål om liv og død, og ifølge informant 4 er dette 

svært utfordrende for ungdommen det gjelder. I en relasjonell forståelse kan det være med på 

å forklare hvorfor det å inngå i gode vennskap og ha en god sosial fungering ofte er 

vanskelig. Informanten viser til at det også er svært utfordrende for barnevernet å skulle 

jobbe med denne typen livssituasjoner på en god måte.  

 

4.2.5 Samarbeid med øvrige instanser 
Herunder spurte jeg informantene hvilke erfaringer de hadde med tverretatlig samarbeid, om 

de tenker at noe burde blitt gjort annerledes i forhold til dette og om de har noen eksempler 

på hva som har fungert spesielt dårlig, eller spesielt godt.  

 

Informant 1 og 2 er begge av den oppfatning av at kommunene de jobber i har et godt faglig 

fokus, og at det tverretatlige samarbeidet fungerer godt slik de opplever det. Informant 2 

trekker fram nettverket mange norske kommuner og bydeler har som en styrke, at de som 

jobber der blir kjent med hverandre og blir trent til å samarbeide om ulike utfordringer.  

 



	62	

"Det er klart det er mye lettere å ringe saksbehandler Petter som du veit godt hvem er, enn å 

liksom ringe til barnevernet"(Informant 2)  

 

Informanten sier dette for å illustrere hvordan et godt arbeidsnettverk kan fungere. En 

utfordring han peker på videre, er når utfordringene krever at man må utføre arbeidsoppgaver 

som er litt på siden av det man vanligvis driver med, og som man kanskje også må tenke ut 

selv, den typen ting er det ikke alltid så lett å få folk med på. Et eksempel han drar frem, er 

når kommunen han jobber i skulle opprette et prosjekt med sommerjobber til ungdom. Alle 

var enige i at det var et kjempeflott prosjekt, men ansvarsfordelingen fungerte ikke optimalt 

fordi ingen egentlig hadde som mandat å jobbe med dette, samtidig som prosjektet krevde at 

flere instanser var inne og gjorde en innsats og sin del av jobben. Nav skulle stå for utbetaling 

av lønn, en rekke kommunale etater skulle stille med arbeidsplasser med egnede 

arbeidsoppgaver og ungdomshusene skulle ta ansvaret for å følge opp ungdommene i forkant 

av og underveis i arbeidsperioden.  

 

Informant 3 snakker også om ulike utfordringer, selv om hun også opplever at mye er bra og 

fungerer godt. En utfordring hun peker på i forhold til barnevernet, er at andre instanser ofte 

ser ut til å tenke at hvis barnevernet er inne i en sak, så kan de "slippe den". Hun sier videre at 

barnevernet her har et ansvar selv for tydeligere å kommunisere hvordan de jobber, og være 

klare på at de er avhengige av et samarbeid rundt ungdommer også etter at barnevernet er 

involvert.  

 

Både informant 3 og 4 snakker om ulike faglige syn som en utfordring. For eksempel kan en 

psykolog på BUP være opptatt av at ungdommen skal tenke og resonnere selv, og selv 

komme fram til løsninger på vegne av seg selv. For de fleste barnevernsbarn fungerer dette 

nokså dårlig, de står uten "kompass" og er helt avhengig av å få konkrete råd og tydelig 

veiledning. Dette nevnes både av informant 3 og 4 som en utfordring. På enkelte 

behandlingsinstitusjoner nevner informant 3 at ungdommen blir sittende mye alene på 

ettermiddag- og kveldstid, og barnevernet skulle nok ønske seg mer aktivisering og en mer 

miljøterapeutisk tankegang i disse tilfellene. Disse ungdommene er avhengige av involvering 

og andres engasjement og inititativ, ihvertfall i en periode slik at de kan oppleve hvordan det 

kan gjøres. Eksemplene viser at ulik faglig forståelse fører til frustrasjon på ungdommens 

vegne, kanskje mer enn det oppleves som hindrende for selve samarbeidet.  
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4.2.6 Ord og uttrykk brukt om ungdom med atferdsvansker 
I dette siste spørsmålet spurte jeg informantene hvordan de har opplevd at ungdommene de 

jobber med har blitt omtalt og forstått, og om de noen gang har hørt uttrykkene "ikke den 

skarpeste kniven i skuffen" eller liknende skjellsettende uttrykk.  

 

Samtlige informanter sier noe om at de opplever en forskjell fra "før" og nå, uten at "før" er 

nærmere definert. Informant 1 sier det slik:  

 

Der man før kunne si at en ungdom var litt enkel eller håpløs, høres det oftere nå at "det er 

vel noen bokstaver" (Informant 1).  

 

Han utdyper med å si at det med dette menes ADHD eller andre diagnoser. Informant 2 

bekrefter også at det er en endring og en større faglig bevissthet rundt dette nå slik han 

opplever det. Men han sier at spesielt skoler og lærere ikke bare har satt merkelapp på 

ungdommen, men på hele familien. "Vi kjenner den slekta" er noe som ofte har blitt sagt, 

hevder han. Informant 3 har for det meste hørt uttrykket "enkel" brukt på ungdommene sine, 

mens informant 4 peker på at det er en forskjell på hvilke begreper man bruker seg imellom i 

lunsjen og hvilke begreper man bruker utad til brukere og i rapporter.  
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5 Avslutning 
I dette kapittelet oppsummeres funnene ved å svare på prosjektets problemstilling: 

 

Hvordan forstår og møter barneverntjenesten ungdom med atferdsvansker og symptomer på 

lettere utviklingshemming? 

 

Avslutningsvis tar jeg med noen refleksjoner for veien videre.  

 

5.1 Forståelse av ungdom med atferdsvansker 
Informantene jeg har intervjuet i dette prosjektet, innehar både et relasjonelt og et 

kontekstuelt perspektiv på ungdommer med atferdsvansker. Overfor årsakssammenhenger 

kom dette godt til syne, da det ble vist til både nevrobiologiske faktorer og grunnlaget som 

legges i et godt samspill, og til kontekstuelle faktorer som et inkluderende oppvekstmiljø og 

positive nettverk.  

 

Informantene beskriver både ekstroverte og introverte atferdsvansker, og knytter dem til 

historier fra deres egne erfaringer. Vanskene beskrives ofte som komplekse, men at de i stor 

grad kan relateres til den unges hjemmeforhold.  

 

I forhold til tverretatlig samarbeid hadde informantene mange av de samme erfaringene, det 

var mange tilfeller hvor det fungerte godt, spesielt i kommuner hvor man kjente hverandre.  

 

Informantene hadde i liten grad kjennskap til begrepet utviklingshemming, og brukte heller 

ikke dette i særlig grad overfor de ungdommene de jobbet med. De var imidlertid godt kjent 

med diagnoser som ADHD, tourettes og asperger syndrom, som de hadde en opplevelse at 

var nokså vanlige diagnoser blant ungdommene deres. De brukte heller ikke begrepet 

lærevansker, og heller ikke utfordrende atferd. De refererte til ungdommens vansker som 

atferdsvansker.  

 

Vanskene som beskrives av informantene, kan i stor grad relateres til det å ha en lettere 

utviklingshemming, selv om ikke dette begrepet ble brukt. Atferdsvanskene kan komme til 

uttrykk i form av mentale og sosiale vansker hos begge gruppene, og i begge gruppene er 
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årsaksfaktorene i mange tilfeller uklare og ikke definerbare. Begge gruppene kan betegnes 

som ekskluderte og marginaliserte, som sliter med utdanningsløpet og med tilpasning i 

samfunnet ellers i forhold til sosiale relasjoner, arbeid og fritid. Det er vist til at uheldig 

omsorg kan gi en atferd og en fungering som sammenfaller med det å ha utviklingshemming.  

 

I analysen i dette prosjektet framkom det at informantene i forhold til årsakssammenhenger i 

størst grad viste til relasjonelt orienterte årsaker, med hovedgrunn i familiære årsaker og en 

uheldig omsorgssituasjon. I forhold til atferdsvansker ble disse beskrevet både som 

ekstroverte og introverte, med omtrent lik fordeling mellom de to. I forhold til ungdommenes 

hverdag og situasjon i sin ungdomstid, viste de i noe større grad til kontekstuelle faktorer som 

forverret og vanskeliggjorde situasjonen, som ekskludering og marginalisering, tilhørighet i 

miljøer med omfattende rusbruk. Her ble det også nevnt at det i ungdomstiden var et økende 

problem med vansker i forhold til skole og utdanning, og dertil manglende forståelse for disse 

ungdommenes fungering og behov i skolen og delvis også på BUP.  

 

5.2 Refleksjoner 
Dette prosjektet har tatt for seg hvordan ansatte i barneverntjenesten møter og opplever 

ungdom med atferdsvansker, hovedsakelig ut i fra relasjonelle og kontekstuelle 

forståelsesmodeller. Et underliggende fokus har vært likheter og ulikheter i forhold til om 

vanskene relateres til en utviklingshemming, og om de ikke gjør det. Herunder ligger også 

likheter og ulikheter i barnevernfaglig og spesialpedagogisk tilnærming, og hva 

barnevernfaget eventuelt kan ta med seg av kunnskap og erfaringer fra det 

spesialpedagogiske feltet.  

 

I løpet av prosjektet har jeg fått en større innsikt i hvordan fagpersoner reflekterer rundt 

ungdommenes vansker, og særlig det de opplever som et overdrevent fokus på fagfeltet om 

diagnoser har vært et interessant innspill. Det har kommet fram at når fokuset blir på det å 

finne riktig diagnose kontra det å finne riktig hjelp, og dette er slik jeg tenker et tankekors å 

ta med videre i barnevernfaglig og ikke minst tverretatlig arbeid.  

 

I forhold til diagnoser og de utfordringene informantene peker på, kan kanskje en bedre 

innsikt i hvordan utviklingshemming forstås mulig føre til økt forståelse og økt kompetanse  
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også overfor de ulike diagnosene som forekommer, og dermed bidra til en bedre 

tilrettelegging og mer spissede hjelpetiltak.  

 

Mye av det arbeidet som gjøres i dag vedrørende ungdom med atferdsvansker er basert på 

kunnskapsbasert og evidensbasert tilnærming. Slik informantene svarer og reflekterer på 

mine spørsmål, er de grunnleggende opptatt av å forstå ungdommene ut i fra den unges 

ståsted, og de etterstreber å forstå ugndommen ut i fra et helhetlig perspektiv, både relasjonelt 

og kontekstuelt. Min erfaring fra dette prosjektet er at innsikten og forståelsen for 

ungdommenes vansker kunne blitt beriket dersom barnevernfaget i ytterligere grad hentet 

spesialpedagogiske synspunkter og tilnærminger til atferdsvansker og utfordrende atferd. 

 

Sett i lys av det jeg var inne på i begynnelsen av prosjektet, at det i følge Sundenaa sitter over 

1000 fanger i norske fengsler som har en utviklingshemming, misforstått eller oversett, kan 

dette prosjektet anses som et bidrag på veien videre i forhold til å øke forståelsen av 

utviklingshemming og lærevansker i barnevernet. Som nevnt har jeg fått et inntrykk av at det 

gjøres mye riktig på feltet, men det hadde kanskje vært positivt for ungdommene dersom 

deres atferdsvansker også hadde blitt vurdert opp mot å være uttrykk for en 

utviklingshemming eller en lærevanske. Ikke for å sette på nok en merkelapp, som 

informantene melder at de har utfordringer med, men i forhold til nye perspektiver og 

utarbeiding av mer treffende tiltak overfor denne gruppen.  

 

Som Sigurdsen har sagt det;  

 

Uavhengig av hva man velger å kalle det, så er det her snakk om ungdommer med et utvidet 

omsorgsbehov. 
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Vedlegg / Appendiks 
Vedlegg 1: Informasjonsskriv til informantene : 

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet 

 

 Ungdom atferdsvansker og symptomer på lett 

utviklingshemming i møte med barnevernet. 

	

Bakgrunn og formål 
Dette	prosjektet	er	min	masteroppgave	i	Spesialpedagogikk	ves	Institutt	for	
spesialpedagogikk,	Universitetet	i	Oslo.	Jeg	ønsker	å	intervjue	personer	som	har	
erfaring	med	å	jobbe	med	ungdom	i	risiko,	og	vil	stille	spørsmål	som	omhandler	disse	
ungdommenes	forståelse,	psykiske	helse,	sosiale	og	adaptive	ferigheter	og	nettverk,	
samt	hvordan	man	som	ansatt	opplever	arbeidet	og	samarbeidet	rundt	disse	
ungdommene.		
Bakgrunnen	for	at	jeg	ble	interessert	i	ungdom	i	risiko	med	symptomer	på	lett	
utviklingshemming,	er	at	jeg	selv	har	barnevernfaglig	bakgrunn,	og	nå	har	gått	
fordypning	i	utviklingshemming	på	masterstudie.	Her	har	jeg	tilegnet	meg	ny	kunnskap	
om	mennesker	med	lett	utviklingshemming,	som	jeg	selv	ikke	var	bevisst	da	jeg	jobbet	
som	saksbehandler.	I	de	siste	årene	vært	et	økende	fokus	på	at	rundt	10%	av	innsatte	i	
norske	fengsler	har	en	utviklingshemming,	og	jeg	ble	nysgjerrig	på	hvor	denne	gruppen	
befinner	seg	før	de	ender	opp	som	kriminelle	og	innsatte.		
Vi	aner	at	gruppen	med	lett	utviklingshemming	er	underdiagnostisert.	Ungdom	i	risiko	
kjenner	vi	i	barnevernet	som	ungdom	i	fare	for	å	falle	utenfor	skole	og	jobb	fordi	de	
dropper	ut	av	skolen,	ruser	seg,	mangler	et	godt	nettverk,	sliter	med	psykiske	vansker,	
tilhører	et	destruktivt	miljø	eller	har	vanskelige	hjemmeforhold.		
Lettere	utviklingshemming	forklares	slik	i	ICD-10:	(F70)	Lett	psykisk	
utviklingshemming	
IQ	anslagsvis	mellom	50	og	69	(hos	voksne,	mental	alder	fra	9	til	under	12	år),	fører	
vanligvis	til	lærevansker	i	skolen.	Mange	voksne	er	i	stand	til	å	arbeide,	ha	gode	sosiale	
forhold	og	gjøre	en	samfunnsnyttig	innsats	.		
Kan	noen	av	ungdommene	som	kommer	i	kontakt	med	barneverntjenesten	fordi	de	er	i	
risiko,	ha	en	lett	utviklingshemming	som	kan	anses	som	en	årsak	eller	bidrar	til	å	
forsterke	deres	vansker?	Hvordan	jobber	barneverntjenesten	med	disse	ungdommene,	
og	på	hvilken	måte	tas	det	hensyn	til	deres	evnenivå	når	barnevernet	finner	og	
iverksetter	tiltak?	Og	hvordan	samarbeider	de	ulike	instanser	om	disse	ungdommene?	
For	å	finne	ut	mer	vil	jeg	intervjue	noen	med	erfaring	fra	å	jobbe	med	ungdom	i	risiko	i	
barnevernet,	for	å	lære	mer	om	barnevernets	forståelse	og	opplevelse		av	denne	
gruppen.	
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Hva innebærer deltakelse i studien? 
Å	delta	på	denne	studien	vil	si	å	stille	opp	på	et	intervju	med	spørsmål	knyttet	til	fem	
kategorier;	Din	egen	erfaring,	ungdommenes	psykisk	helse	og	rus,	ungdommenes	
forståelse	og	adaptive	ferdigheter,	ungdommenes	sosiale	ferdigheter	og	samarbeid	med	
øvrige	instanser.	Jeg	ønsker	å	gjennomføre	intervjuene	ansikt	til	ansikt,	men	det	kan	
også	gjøres	per	telefon	dersom	det	å	møtes	ikke	lar	seg	gjennomføre.	Intervjuene	vil	bli	
tatt	opp	på	bånd,	som	vil	bli	anonymisert.		
	
Hva skjer med informasjonen om deg?  
Alle	personopplysninger	vil	bli	behandlet	konfidensielt.	Opplysninger	jeg	mottar	om	deg	
vil	bli	oppbevart	på	en	passordbeskyttet	PC	under	prosjektets	varighet.	Alle	
opplysninger	vil	anonymiseres	i	oppgaveteksten.			
	
Frivillig	deltakelse	
Det	er	frivillig	å	delta	i	studien,	og	du	kan	når	som	helst	trekke	ditt	samtykke	uten	å	
oppgi	noen	grunn.	Dersom	du	trekker	deg,	vil	alle	opplysninger	om	deg	bli	anonymisert.	
	
Dersom	du	har	spørsmål	til	studien,	ta	kontakt	med	iúniversitetslektor	og	veileder	for	
prosjektet,	Ulf	Gomnæs	ved	ISP:	Mail:	u.t.gomnas@isp.uio.no.	Telefon	22858110	
Studien	er	meldt	til	Personvernombudet	for	forskning,	NSD	-	Norsk	senter	for	
forskningsdata	AS.	
	
	
Samtykke	til	deltakelse	i	studien	
	
	
	
Jeg	har	mottatt	informasjon	om	studien,	og	er	villig	til	å	delta		
	
	
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	
(Signert	av	prosjektdeltaker,	dato)	
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Vedlegg 2: Intervjuguide 
 
Intervjuguide 
Denne oppgaven tar for seg ungdommer i risiko, med fokus på mulige årsaker til at de 
befinner seg i en risikosone. Oppgaven har et spesielt fokus på årsaker av individuell 
karakter, og vil herunder gå nærmere inn på ungdommenes psykiske helse, adaptive 
ferdigheter og sosiale ferdigheter.  
 
 
1. Intro 
- Kan du begynne med å fortelle litt om dine yrkeserfaringer i forhold til å jobbe med 
ungdom i risiko?  
- Har du selv noen tanker om hvorfor nettopp disse ungdommene har havnet i en risikosone? 
- Hvilke tiltak benyttes overfor ungdom i risiko?  
- Hvilke hensyn vurderes i valg av tiltak? 
 
 
2. Psykisk helse og rus  
- Hvordan er din erfaring i forhold til psykisk helse hos denne gruppen?  
- Hvilken erfaring har du med denne gruppen i forhold til diagnoser? (Har det foreligget 
diagnose eller mistanke om dette?)  
- Hvordan har forholdet vært til rus blant de ungdommene du har jobbet med? 
 
 
3. Forståelse og adaptive ferdigheter 
- Hvordan har ungdommene selv forklart sin egen situasjon? 
- Hva har de mestret i sin egen hverdag? Hva har de strevet med? 
- Hvordan har du opplevd ungdommenes evne til å planlegge? 
- Hvordan har du opplevd ungdommenes evne til å takle motgang? 
 
 
4. Sosiale ferdigheter 
- Hvordan vil du beskrive ungdommenes nettverk? 
- Hvordan vil du beskrive ungdommenes vennskap? 
- Hvordan vil du beskrive ungdommens forhold til familien sin? 
 
 
5. Samarbeid med øvrige instanser 
- Hvordan er dine erfaringer med tverr-etatlig samarbeid rundt disse ungdommene? 
- Hva fungerte bra i samarbeidet? 
- Hva kunne vært gjort på en annen måte?  
- Har du noen gang hørt, fra kollegaer eller andre, en ungdom i risiko omtalt som "ikke den 
skarpeste kniven i skuffen", "grunn", "enkel", "PU Light" eller andre liknende betegnelser? 
- Hvis ja , har du noen tanker om hva som kan ligge bak en slik betegnelse? 
 
 
6. Avslutning 
- Er det noe du ønsker å tilføye som du føler ikke har kommet godt nok fram i besvarelsen?  
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Vedlegg 3: Tilbakemelding fra NSD  
 

 
	
 


