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Sammendrag 
Denne masteroppgaven handler om hvilke forståelser av foreldreskap som inngår i 

innvandrerungdommers fortellinger om foreldres oppdragelsespraksiser. Det er et særlig 

fokus på vold i oppdragelsen, og de unges fenomenforståelse av hva de fortolker som vold og 

hva som fortolkes som oppdragelse. Undersøkelsen belyser også de unges beskrivelser av 

forholdet til barneverntjenesten med vekt på tillit og manglende tillit. 

 

Denne undersøkelsen baserer seg på kvalitative data fra individuelle intervjuer og 

gruppeintervjuer som er gjennomført med ni ungdommer med innvandrerbakgrunn i alderen 

17-19 år som er bosatt på Østlandet. Kvalitativ metode er et egnet metodisk valg når formålet 

er å få innblikk i ungdommenes forståelser av foreldres oppdragelsespraksiser. Intervjuene 

ble transkribert og deretter analysert med utgangspunkt i tema som sto frem som sentrale i 

intervjuene.  

 

Analysen av empirien har vært induktiv ved at det er informantenes beskrivelser av sine 

forståelser av foreldreskap som har vært styrende for valg av teoretisk rammeverk. Narrativ 

teori, barndomssosiologi og kulturelle perspektiver med fokus på krysskultur, er teoretiske 

perspektiver som har blitt benyttet i analysearbeidet. Den narrative tilnærmingen innebærer å 

innta en analyseposisjon der fortellinger i det empiriske materialet leses utfra spørsmål om 

hvordan det som fortelles kan forstås og fortolkes. Barndomssosiologien vektlegger barn og 

unges aktørskap og fokus er på deres handlinger. Kulturperspektivet setter forståelsene og 

oppdragerpraksisene inn i en kontekst. 

 

Resultatene viser at ungdommene i denne undersøkelsen er nyanserte og har klare 

definisjoner av hva som er vold og hva som er  gode og forventede foreldrepraksiser. De har 

en agensposisjon som de reflekterer rundt. Ungdommene beskriver foreldrene som kloke 

veivisere og fysisk avstraffelse som velment oppdragerpraksis.  

 

Informantene i denne undersøkelsen formidler at de ikke har tillit til barneverntjenesten. Det 

begrunnes i at de ikke kjenner seg igjen i barnevernets problemforståelse knyttet til bruk av 

fysisk straff i oppdragelsen. 

 

 



	VI	

Forord 
Det er en glede å skrive denne lille takketalen til de som har gjort gjennomføringen og 

ferdigstillelsen av min Masteroppgave i psykososialt arbeid-selvmord, rus, vold og traumer  

mulig. 

 

Mange skal takkes, men først og fremst tusen takk til de ni informantene som generøst og 

modig delte sine erfaringer og forståelser av foreldreskap. Deres deltagelse er en forutsetning 

for at fagfeltet skal få økt kunnskap om barn og unges forståelser av ulike 

oppdragelsespraksiser. 

 

En stor takk til min hovedveileder ved NKVTS, Parvin Kiamanesh. Din faglige tydelighet og 

fokus på struktur satte meg på riktig spor etter permisjonen. Takk også for gjennomlesninger 

og konstruktive tilbakemeldinger underveis. 
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gjennomførbart. 

 

Mange tusen takk, Ane Heiberg Simonsen, for gjennomlesning, kommentarer og blikk både 
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Til Judith van der Weele, tusen takk for din interesse. Jeg setter stor pris på dine faglige 

refleksjoner og tilbakemeldinger.  

 

Hjertelig takk til mine nærmeste Svein, Margrete, Peder og Elise. Deres oppmuntrende ord, 
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1 Innledning  
Bekjempelse av alle former for vold og overgrep er et politisk satsningsområde. Høsten 2016 

ble Opptrappingsplanen mot vold og overgrep (2017-2021) presentert (Barne-likestillings og 

innkluderingsdepartementet, 2016). I tillegg foreligger handlingsplanen Et liv uten vold. 

Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2014-2017 (Justis-og beredskapsdepartementet, 

2013a). Barneombud Anne Lindboe skriver i en kronikk i VG 24.04.17 at vold mot barn 

koster samfunnet like mye som de fire største somatiske sykdommene. Hun viser til WHO 

rapporten ”European Report on Preventing Child Maltreatment”. Barneombudet retter 

oppmerksomheten mot forebygging av vold mot barn og ønsker at Norge skal være et 

foregangsland i dette arbeidet. Med dette bakteppe er det viktig å spørre barn og unge om 

deres erfaringer for dermed å holde oppe barneperspektivet. 

 
Det har i løpet av de siste tiårene vært et økende fokus på vold og overgrep i nære relasjoner 

og problematikken er satt på den politiske dagsorden. Det er utarbeidet handlingsplaner og 

gjennomført ulike kompetansehevende tiltak innenfor barnevern, politi og rettsvesen. 

Kunnskapen om konsekvenser av å leve med vold og overgrep, har ført til et sterkere rettsvern 

for barn som har levd med vold. Barns rettigheter er beskyttet i de generelle 

menneskerettighetene, og i FNs Barnekonvensjon (1989) er barn gitt et utvidet vern mot vold, 

overgrep og utnyttelse. FNs Barnekonvensjon gir Norge en plikt til å beskytte barn mot 

omsorgssvikt og alle former for vold fra foreldre eller andre omsorgspersoner. All bruk av 

vold mot barn, både fysisk og psykisk, er forbudt i Norge og det er ikke er rom for skjønn. 

Det framgår av barneloven, straffeloven og Barnekonvensjonen (Hoffman, 2010, Hennum, 

2012). 

 

Synet på hva som betraktes som vold mot barn, har endret seg de siste årene. I Norge hadde 

foreldre rett til å refse sine barn fram til 1972, da retten ble opphevet, men det ble ikke forbud 

mot fysisk avstraffelse av barn i oppdragelsen før innføringen av § 30 i Barneloven i 1987, 

med en ytterligere innskjerping av loven i 2010 (Kruse & Bergman, 2014). Der fastslås det at 

barn har rett til beskyttelse mot alle former for vold, også lettere klaps og slag i 

oppdragelsesøyemed (Aakvaag, Thoresen & Øverlien, 2016). Rettspraksis de senere årene 

viser at også det å utsette barn for å være vitne til vold i nære relasjoner, også omfattes av 

forbudet. Dette innebærer en styrking av barns rettigheter og en anerkjennelse av at det også 

er en krenkelse av barn å leve med vold. 
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Når et barn blir utsatt for vold kan det få alvorlige konsekvenser på flere måter. 

Psykologspesialist Stig Torsteinson skriver: Det er klar enighet om at småbarn utsatt for vold 

blir påvirket i sin nevrologiske, psykologiske og sosiale utvikling generelt og i sine 

forventninger til nære relasjoner spesielt” (Torsteinson, 2011, s. 60). Flere studier har vist en 

sammenheng mellom erfaringer med vold i barndommen og barns eksternaliserende og 

internaliserende vansker som atferdsproblemer, sinne og aggresjon. (Evans, S.E, Davies, C. & 

DiLillo, D., 2008, Mossige & Stefansen, 2007). Barn og unge som utsettes for vold og 

overgrep, vil også kunne få fysiske skader som en direkte konsekvens av voldsutøvelsen. Det 

å leve i en tilstand av konstant frykt eller beredskap, innebærer en kronisk stresstilstand, som 

vil kunne gi både kortsiktige og langsiktige konsekvenser. Vold og overgrep mot barn vil 

kunne få store konsekvenser for hjernens utvikling og for daglig fungering (Jakobsen, 2006, 

Blindheim, 2011). Oppdragervoldens største skadevirkning er frykten den påfører barnet (van 

der Weele, Ansar & Castro, 2011, s. 126). Det begrunnes i de potensielle skadevirkningene 

det kan ha for hjernens utvikling, men også for utvikling av selvet og barnets relasjonelle 

ferdigheter. Når  frykten knyttes til omsorgspersonen kan det også ramme barnets 

tilknytningsevne (van der Weele et al.). 

 

 

1.1 Bakgrunn for valg av tema 
Dette er den avsluttende oppgaven i masterstudiet psykososialtarbeid med fordypning i vold 

og traumatisk stress. Jeg ønsket å skrive en praksisnær oppgave som forhåpentligvis vil kunne 

gi kunnskap til praksisfeltet. De siste årene har jeg jobbet med vold og overgrep i nære 

relasjoner både på Statens Barnehus og i Familievernet. Min arbeidserfaring er preget av 

møter med mange barn og unge som har erfart vold i oppdragelsen og hvor dette har ført til en 

anmeldelse og etterforskning av en straffesak. Mange av barna og ungdommene jeg møter har 

innvandrerbakgrunn. Det har medført at jeg har blitt nysgjerrig på hvordan de opplever og 

forstår foreldrenes håndtering av dem, særlig i saker hvor det er spørsmål om det har 

forekommet vold. I arbeidet i familievernet møter jeg ofte foreldre som er henvist av 

barneverntjenesten fordi det er bekymring knyttet til deres utøvelse av foreldreskapet. I 

samtalene med foreldrene etterlyser de ofte alternativer til hva de kan gjøre for å få barn til å 

høre. Min interesse dreier seg også om hva de unge og foreldrene mener vil være gode 

hjelpetiltak. 
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1.2 Oppdragelse i endring 
Å være forelder innebærer å kunne legge rammene for barns oppvekst i hjemmet og regulere 

og stimulere barna til å inngå i aktiviteter eller avstå fra aktiviteter som ikke ansees som 

forenlig med en ønsket utvikling. Samtidig innebærer foreldreskapet å forholde seg til 

samfunnets normer og regler for hva som anses som god og nødvendig omsorg og 

oppdragelse. Praktiseringen av foreldreskap innebærer en rekke valg for foreldre, som blant 

annet er forankret i den oppdragelsen man selv har fått, det miljøet man kommer fra og det 

landet man er vokst opp i. Hva som betraktes som nødvendig for å oppdra barn og få dem inn 

i utviklingsbaner som er gode for dem er blant annet knyttet til rådende forestillinger om 

relasjonen mellom foreldre og barn og barns behov.  

 

Synspunkter om hvordan det ideelle barnet bør være, er både kulturavhengig og tidsavhengig 

(Hofman, 2010). Da min mor begynte på skolen i 1947, bandt læreren venstrehånden hennes 

på ryggen for at hun skulle lære seg å skrive med høyre hånden. Læreren var en autoritet og 

både min mor og mine besteforeldre aksepterte lærerens håndtering av det som ble forstått 

som et problem-  at hun ikke ville skrive med den høyre hånden. Da min datter begynte på 

skolen i 2000 så ble det aldri et tema at hun er venstrehendt. Dette viser at hva som betraktes 

som nødvendige metoder for å oppnå et ønsket mål, har en historisk og kulturell forankring. 

Et slikt perspektiv ligger til grunn for denne masteroppgaven som utforsker forståelser av 

foreldreskap og oppdragelsespraksiser blant ni ungdommer med innvandrerbakgrunn.  

Ungdommene har også til felles at de vokser opp i sammenhenger der flere ulike forståelser 

av relasjonen mellom foreldre og barn – og foreldres oppdragelsespraksiser råder. Foreldre vil 

trekke veksler på rådende forståelser fra egen barndom og forståelser som råder i samtiden de 

oppdrar egne barn. Tilsvarende vil ungdommene trekke veksler på forståelser som råder i 

sammenhenger de inngår i, her i Norge, og forståelser som dominerer i landet der foreldrene 

vokste opp. Som Hofman (2011) påpeker vil derfor de unges forståelse av foreldreskap være 

påvirket av den kulturen familien kommer fra i tillegg til den norske kulturen.	

 

 

     1.3 Problemstilling 
Bakgrunnen for valg av tema var et ønske om å utforske de unges forståelser av 

grenseoppganger mellom oppdragelsespraksiser og vold. Jeg vil undersøke det ved å se på 
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hvilke forståelser som ligger til grunn for de unges beskrivelser av hva de forstår som vold. 

Hensikten er ikke å kartlegge hva som faktisk skjedde i de konkrete situasjonene, men å få 

innsikt i ungdommenes forståelser av hva foreldre kan og bør gjøre som en del av et 

omsorgsfullt foreldreskap, og hva de mener bryter med det som er forventet. Fokus vil også 

være på ungdommenes forståelser av hjelpeinstanser som jobber med vold i nære relasjoner 

som for eksempel barnevernet. 

 

I oppgaven vil følgende problemstilling bli nærmere utforsket: 

 

• Hvilke forståelser av foreldreskap inngår i unge med innvandrerbakgrunns fortellinger 

om foreldres oppdragelsespraksiser?  

• Hvilke forståelser av barnevernet inngår i de unges fortellinger? 

 

 

 1.4 Avgrensning og begrepsavklaring 
Voldsutøvelse innen familien er et fenomen som forekommer i alle samfunn (Hofman, 2011).  

Til tross for de juridiske reguleringene er det fortsatt uklarhet rundt hvordan vold mot barn 

skal defineres og denne uklarheten preger også forskningsfeltet og praksisfeltet. (Aakvaag et 

al., 2016). Det finnes ingen definisjon av vold som vil favne hele spekteret av voldsutøvelse, 

både den fysiske og den psykiske (Pape & Stefansen, 2004). Det har vært hevdet at 

voldsbegrepet fortsatt er i endring, og at det har utviklet seg fra å omfatte aggressive 

handlinger til også å omfatte hvordan handlingen oppleves av den som utsettes for volden 

(Pape & Stefansen, 2014). Per Isdal (2000) definerer volden med vekt på voldens funksjon og 

hvilken virkning den har på den utsatte. Han beskriver vold som ”enhver handling rettet mot 

en annen person, som gjennom at denne handlingen skader, smerter, skremmer eller krenker, 

får denne personen til å gjøre noe mot sin vilje eller slutte å gjøre noe han eller hun vil” 

(Isdal, 2000, s. 36). WHO (2017) fokuserer på intensjonen bak handlingene og de 

helsemessige konsekvensene av volden, og inkluderer både fysisk og psykisk vold. Psykisk 

vold kan vise seg i form av utskjelling, trusler, ydmykelser eller krenkende atferd, som har til 

hensikt å kontrollere eller skremme. Det kan også handle om utestengning, innestenging, 

latterliggjøring foran andre eller følelsesmessig avvisning (Pinheiro, 2006).  
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En konsekvens av å legge til grunn en vid definisjon av vold er at omfanget blir forstørret. 

Det kan være utfordrende at handlingene som inngår i definisjonen er av svært varierende 

karakter (Justis- og beredskapsdepartementet, 2013b). Hvor grensen går for hva som skal 

defineres som vold er et omstridt spørsmål, og det er store kulturelle variasjoner i hva som 

faller inn under definisjonen (Pinheiro, 2006, Barne- og likestillingsdepartementet, 2013). 

 

Isdal (2000) bruker begrepet ”latent vold” for å beskrive situasjoner hvor den voldsutsatte 

lever i frykt for nye voldsepisoder. Denne frykten påvirker den utsattes handlinger og adferd. 

Hammerlin, (2002) skriver at for å få forståelse av vold som fenomen er det nødvendig med 

innsikt i hvilken relasjon og kontekst volden forekommer i, samt hvordan ulike voldsformer 

opptrer i sammenheng og skaper og opprettholder maktstrukturer mellom de som er berørt. 

Innholdet i voldsbegrepet påvirkes også av hvilket perspektiv man anlegger, om det er et 

psykologisk, juridisk, sosiologisk eller samfunnsøkonomisk perspektiv (Thoresen & Hjemdal, 

2014). 

 

Vold i hjemmet kjennetegnes ved at den utøves på barnet eller ungdommens omsorgsarena, 

mellom de voksne eller mellom voksne og barn. Hjemmet er barnets omsorgsarena, og det er 

der de skal oppleve trygghet og utvikle tillit til sine omsorgspersoner. (Heltne & Steinsvåg, 

2011). I forskningslitteraturen er det vanlig å skille mellom oppdragervold og 

barnemishandling. Vold i oppdragelsen kan karakteriseres som intendert og omsorgsfull, den 

er instrumentell, og har et bestemt formål. I motsetning til impulsiv vold styrt av sinne og 

frustrasjon (van der Weele et al., 2011). Å kategorisere vold som en nødvendig del av 

oppdragelsen kan tildekke barnets opplevelse av handlingen (Sommerfeldt, Hauge & 

Øverlien, 2014). Hofman (2011) skriver at det ikke foreligger holdepunkter for å si at vold er 

kulturelt betinget, og at vold forekommer i alle kulturer. 

 

Forståelsen av vold som fenomen har gått fra kun å gjelde aggressive handlinger til i dag også 

å innbefatte effekten av handlingen og opplevd krenkelse (Pape & Stefansen, 2004). 

 

Vold er ikke éntydig definert, men forstås og inngår i en sammenheng som fortolkes og gis 

begrunnelser. Når det er unge som forteller om handlinger voksne gjør, deres foreldre, så vil 

hvordan de fortolker og forstår det foreldre gjør eller ikke gjør og sier eller ikke sier, knyttes 

til forståelser av foreldreskap. 
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Med nær relasjon menes noen i ens eksisterende eller brutte familierelasjon (Saur, Hjemdal & 

Heir, 2011). I tillegg til vold fra foreldre omfattes også vold fra eldre søsken mot yngre og fra 

nære familiemedlemmer i storfamilien, som for eksempel søskenbarn, tanter, onkler eller 

besteforeldre.  

 

Det finnes mange definisjoner av kultur,  i denne oppgaven vil Saloles (2013) definisjon bli 

benyttet: 

Kultur er et bestemt sett meninger, verdier, forestillinger, idealer og normer som 
deles, vedlikeholdes og skapes av mennesker som lever i et samfunn og som overføres, 
utvikles (og forkastes!) fra generasjon til generasjon. (Salole, 2013, s. 37)  

 
 
I definisjonen av innvandrer har jeg valgt å følge Statistisk sentralbyrås inndelinger. De 

bruker betegnelsen innvandrer om en person som er født i utlandet av to utenlandsfødte 

foreldre og fire utenlandsfødte besteforeldre. Det er situasjonen for tre av mine informanter. 

De seks andre informantene faller i kategorien norskfødt med innvandrerforeldre. I følge SSB 

er dette personer som er født i Norge av to utenlandsfødte foreldre og fire utenlandsfødte 

besteforeldre. Alle informantene har bodd i Norge mer enn 10 år og har sin skolegang herfra. 

Jeg har ikke funnet det nødvendig å skille mellom de to gruppene. I framstillingen veksler jeg 

mellom å kalle dem ungdom med innvandrerbakgrunn, informanter, ungdommene og de 

unge.  

 

Jeg ble opptatt av ikke å videreføre de forenklede oppfatningene majoriteten kan ha av 

innvandrerungdom og innvandrer foreldres oppdragelsesprakiser, men i stedet vise til 

variasjoner og kompleksitet som ungdommene forteller frem. Jeg forsøkte å løse det ved å 

velge en narrativ tilnærming til empirien som vektla de unges forståelser av foreldreskap. 

 

Øverlien (2012, s. 99) skriver om en studie av barn på krisesenter: ”Ved å velge bort en 

normativ stillingstaken og universelle forståelsesrammer som lett oppfattes som statiske, 

åpnes muligheten for en mer dynamisk forståelse av barns handlinger ut fra kontekst, 

situasjon, tid og spenningsfeltet mellom disse”. Et slikt perspektiv ligger til grunn for 

oppgaven, og jeg har lagt vekt på ikke å bedømme eller definere oppdragelsespraksisene som 

gode eller dårlige. Av samme årsak avgrenser jeg også mot å analysere ungdommenes 

forståelser og handlinger ut fra psykologiske teorier om voldens konsekvenser og teorier om 

resiliens. Det er med andre ord ikke vold i seg selv som er oppgavens fokus, men hvilke 
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forståelser ungdommene legger til grunn når de beskriver foreldreskap og 

oppdragelsespraksiser. 

 
Vold er en subjektiv opplevelse avhengig av individ og kontekst. Forståelser av hva som 

betraktes som vold, er historisk og kulturelt forankret. Det er bakgrunnen for at jeg i 

oppgaven tar sikte på å utforske de unges egne forståelser. 

	
 

1.5 Prosjektets relevans for sosialt arbeids praksis 
Skytte (2008) hevder at formålet med sosialt arbeid er å fremme sosial endring, bidra til å løse 

konflikter mellom mennesker gjennom myndiggjøring som kan gi økt personlig velferd og 

trivsel. En forutsetning for at sosialarbeideren skal kunne bidra til dette er at hun forsøker å 

tilegne seg kunnskap om og innsikt i den enkeltes normer og verdier. Dette gjelder særlig i 

samfunn som det norske som er preget av kulturell kompleksitet. Dette prosjektet vil kunne gi 

økt kunnskap om unges egne tanker om foreldreskap og hjelpebehov. 

 

Lovforbudet  mot all fysisk vold, også den som skjer i oppdragerøyemed, påvirker rammene 

for arbeidet med vold i nære relasjoner. I møte med familier med innvandrerbakgrunn kreves 

det, i større grad enn i møte med etnisk norske, en tilnærming som åpner for dialog og forsøk 

på å forstå ulike foreldrepraksiser og forventninger til relasjonen mellom barn og foreldre.  

 

I forskningen om vold i nære relasjoner, er barn og unge sjelden informanter. Det har vært 

forsket lite på vold mot barn og unge generelt, og svært lite på hvilke erfaringer barn og unge 

med minoritetsbakgrunn har (Berggrav, 2013, Hofman, 2011, Mossige og Stefansen 2007, 

2016). Hofman (2011) skriver at forskning antyder at man finner større grad av likheter enn 

forskjeller på tvers av kulturelle grenser i barns opplevelse av vold i familien.  

 

 

       1.6 Oppgavens struktur  
Dette  kapittelet inneholder  en kort presentasjon av kunnskap med relevans til undersøkelsen. 

Jeg har valgt å vektlegge forskning på foreldreskap og kunnskap om vold i nære relasjoner. I 

kapittel 3 redegjøres det for de tre teoretiske perspektivene som benyttes som verktøy inn i 

analysearbeidet for å få fram spesifikke elementer i empirien. Det er narrativ teori, 



	 9	

barndomssosiologi og kultur som en forståelsesramme. I kapittel 4 vil den 

forskningsmetodiske tilnærmingen bli redegjort for. Kapittel 5 gir en presentasjon av 

resultater og analyse, og kapittel 6 inneholder diskusjon av funn i lys av oppgavens 

problemstilling og kunnskap på fagfeltet. Det redegjøres også for mulige implikasjoner i det 

videre arbeidet. Til sist følger en avsluttende kommentar. 
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2 Bakgrunn og tidligere forskning 
I dette kapittelet presenteres forskning om barn og unge utsatt for vold og overgrep. Det vil 

først bli redegjort for omfangsundersøkelser av vold i nære relasjoner med fokus på ungdom. 

Jeg vil kort belyse hvilken betydning kultur kan ha for forståelsen av vold mot barn.  

 

 

2.1 Omfang 
I en omfangsundersøkelse fra 2015 om forekomsten av vold i Norge (Mossige og Stefansen, 

2016), rapporterte 21 prosent av elever i andre og tredje klasse på videregående skole at de 

hadde opplevd minst ett tilfelle av fysisk vold fra én av foreldrene. Sju prosent oppga fysisk 

vold fra begge foreldre, åtte prosent fortalte om grov vold fra minst én forelder og to prosent 

om grov vold fra begge foreldre. Undersøkelsen viser at minoritetsungdom fra vestlige og 

ikke-vestlige land oppga at de var utsatt for vold fra voksne oftere enn ungdom med foreldre 

med bakgrunn fra Norge eller Norden. Ungdom med mødre fra ikke-vestlige land, har seks 

ganger så høy risiko for å bli utsatt for grov vold fra mor, som ungdom med mødre med norsk 

eller nordisk bakgrunn (Mossige & Stefansen, 2016). Mossige og Stefansen skriver at det 

antas at den reelle forekomsten av opplevd fysisk vold fra foreldre, er høyere enn det som 

framkommer i rapporten, fordi de ungdommene som ikke fullfører videregående skole, ikke 

er representert i undersøkelsen.  

 

I en undersøkelse fra 2013 blant ungdommer i 16-17 årsalderen oppga 9,6 % av ungdommene 

at de hadde vært utsatt for fysisk vold fra foresatte (Myhre, Thoresen & Hjemdal, 2015). 

Svarprosenten i omfangsstudier er ofte lav blant minoritetsgrupper. Det knytter seg derfor 

usikkerhet til omfanget av vold i oppdragelsen (Berggrav, 2013, Hofman, 2011, van der 

Weele et al. 2011). 

 

Ingen av omfangsstudiene som har vært gjennomført gir grunnlag for å konkludere med at 

forhold ved kultur forklarer vold mot barn. Tilsvarende gir de heller ikke grunnlag for å 

konkluderer med at kultur ikke er en relevant forklaring. Spørsmålet bør ikke være om 

kulturelle forhold er årsaken til vold, men hva som kan gjøres for å forhindre at barn, 

uavhengig bakgrunn, blir utsatt for vold.  
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Manglende tillit mellom barnevernet og minoritetsbefolkningen er framhevet som et problem 

og som det jobbes med å forbedre ( Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, 

2012). En undersøkelse av ti flyktningfamiliers erfaringer med kontakt med barnevernet viste 

at de beskrev både tillit og mistillit, men at frykten for barnevernet var et gjennomgående 

funn (Fylkesnes, Iversen, Bjørknes, & Nygren, 2015).  

 

I NOU (2012:5) framgår det at barn med innvandrerbakgrunn oftere får hjelp av barnevernet 

enn etnisk norske barn. Omfangsstudier og antall barn som er registrert i 

barnevernsstatistikken, på krisesentrene og ved barnehusene sier lite om årsaker og 

kontekstuelle forhold. Det er viktig å øke kunnskapen både om hvilke faktorer ved 

minoritetsbakgrunnen som gir økt risiko for vold og om hvilke faktorer som beskytter. 

 

 

2.2 Betydningen av kultur 
Det er store kulturelle variasjoner i hva som defineres som vold, og i mange land skilles det 

mellom legitim fysisk avstraffelse og mishandling (Krug, Dahlberg, Mercy, Zwi, & Lozano,  

2002, Pinheiro, 2006, Neumayer, Meyer og Sveaas, 2008). Synet på hva som er god 

barneoppdragelse varierer og i mange land er det forventet at foreldre av og til må gripe inn 

fysisk for å irettesette barnet (van der Weele, et al., 2011). Dette kan både ha sammenheng 

med ulike tradisjoner og forståelser knyttet til bruk av vold i oppdragelsen, samt varierende 

grad av kunnskap om alternative oppdragelsespraksiser (Sommerfeldt, et al., 2014). 

 

Rugkåsa (2008) skriver at det norske samfunnet har liten tradisjon for å anerkjenne alternative 

kulturelle verdistandarder. Det innebærer at likhet og ulikhet ses i lys av normalitet og avvik, 

der minoriteten blir betraktet som det avvikende i majoritetens verdistandarder. Den kulturelle 

diskursen om ungdommens utviklingsbaner i Norge, innebærer en forståelse av at autonomi er 

en normativ standard på uavhengighet og individualitet (Aarset & Sandbæk, 2009, Hundeide, 

2003). Det kan fungere som en måte å definere en grense mellom majoritet og minoritet, hvor 

majoriteten forbindes med valgfrihet og selvstendighet og minoritet med tvang og 

avhengighet (Aarset & Sandbæk, 2009) Det medfører en normativ forventning om at 

ungdomsfasen skal innebære en form for opprør. Autonomi og opprør er ikke nødvendigvis et 

utviklingsmål for foreldre med innvandrerbakgrunn og kanskje heller ikke for barna deres 

(Salole, 2013). Ungdommene i denne undersøkelsen kan sies å leve i en annen diskurs preget 
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av offerkjærlighet, noe narrativene bærer preg av ved at de for eksempel forteller om en far 

som ”har gått fra land til land for å komme til Norge, så vi barna kunne få et bedre liv” eller 

gutten som begrunnet hvorfor han måtte vise sin mor respekt ved å si ”mor har kriga for 

meg.” Narrativene inneholder beskrivelser av foreldre som ofrer alt som et 

oppdragerverdisett, i motsetning til det man som en ytterlighet, kan beskrive som et 

selvrealiserende foreldreverdisett. Dette kan ses på som uttrykk for et kollektivistisk livssyn, 

hvor individet har et lykkelig liv dersom familiens livsprosjekt blir realisert og hvis familien 

som helhet fungerer godt (Skytte, 2008). Et av barneoppdragelsens viktigste mål i et 

kollektivistisk livssyn er å verdsette familien, mens i et mer individualistisk orientert livssyn, 

vektlegges selvbestemmelse og selvrealisering (Bø, 2008).  

 

I en gjennomgang av krysskulturelle studier tar Wikan (2007) for seg bruk av straff i ulike 

kulturer. Hun trekker fram respekt for eldre, og akseptering av autoritet som en overordnet 

norm i mange kulturer. Dette sammenfaller med hvordan informantene i denne 

masteroppgaven beskriver forståelsen av sin egen posisjon i foreldre-barn relasjonen. 

Ungdommene i denne undersøkelsen snakket fram en hierarkisk familiemodell, som 

innebærer at du som barn skal ha respekt for og adlyde de som er eldre enn deg, enten det er 

besteforeldre, foreldre eller søsken. Liknende funn trekkes fram av Hofman (2011) i hennes 

kunnskapsgjennomgang av forskning på barn som opplever vold i familien. Det framgår der 

at den hierarkiske familiestrukturen ser ut til å påvirke barns oppfatninger av respekt og 

lydighet og deres reaksjoner og handlinger. I denne oppgaven peker informantene i sin 

beskrivelse av den hierarkiske familiemodellen på oppdragelse som et mer kollektivt ansvar. 

Det bygger på en tillit til at også besteforeldre og søsken kan være gode oppdragere. 

 

I den normative majoritetskonteksten er den hierarkiske relasjonen mellom barn og foreldre 

ikke like framtredende i dag som den var for noen tiår siden. I Norge på 50-tallet var 

autoriteten i familien knyttet til far og i tillegg var den relasjonell og hierarkisk. Fars utøvelse 

av foreldreskap innebar å korrigere og disiplinere, og formålet var å regulere adferd. Det var 

forventet at barn lyttet til sine foreldre og dersom de ikke gjorde det, kunne det føre til fysisk 

straff som ris på baken (Hauge, 2010). Dette viser at ”Utøvelsen av foreldreskap og relasjoner 

mellom familiemedlemmer må sees i sammenheng med sosiale endringer og de forståelser 

som til enhver tid råder i samfunnet” (Hauge, s.1119). Ungdommene i denne undersøkelsen 

beskriver foreldre som vektlegger verdier fra egen oppvekst og hjemlandet i sine 
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oppdragelsespraksiser, og de gir uttrykk for at de respekterer foreldrekulturen. Det er i tråd 

med flere studier blant ungdomsskoleelever og videregående skole, som viser at de fleste 

unge med innvandrerbakgrunn har et uproblematisk forhold til sine foreldre og deres 

kulturbakgrunn (Engebrigtsen og Fuglerud, 2007, Prieur, 2004, Bredal 2006, Bø, 2008). 

 

 

2.3 Krysskultur  
Hverdagen for barn, unge og familier med innvandrerbakgrunn, er slik at de tilhører 

minoritetsbefolkningen og dermed må forholde seg til den etnisk norske befolkningens 

normative dominans, ved forståelsen av hva som er godt foreldreskap. Et eksempel kan være 

at det er viktig for barn å være ute nesten uansett hvordan været er og matpakke skal 

inneholde sunn mat som forstås som mat med lite sukker. Dette gjelder også for hvordan man 

skal få barn til å lytte og gjøre som foreldrene ønsker. Ungdommene i denne undersøkelsen 

vokser opp i et samfunn, der noen forståelser av foreldreskap dominerer. Dette kommer til 

uttrykk i empirien, ved at de trekker fram at foreldrene er fra en annen kultur, som en 

forklaring på hvordan foreldre har håndtert situasjoner. 

 

Fysisk avstraffelse er, i tråd med dette, å anse som kulturelt betinget. Å vektlegge 

kontekstforståelse vil kunne åpne for økt kunnskap, om hvordan ungdommene i denne 

oppgaven begrunner og beskriver vold i oppdragelsen. 

 

Quereshi (2009) hevder at mennesket både er et produkt av og skaper av ny kultur. Han 

argumenterer for at våre handlinger er knyttet til kultur, men samtidig er de også påvirket av 

konteksten handlingene utspiller seg i. Konteksten består av summen av sosiale, økonomiske 

og kulturelle faktorer som utgjør premissene for handling. ”Kontekstforståelse betyr å gripe 

folks praksis individuelt og kollektivt samtidig”, (Quereshi, 2009 s. 215). Kulturelle forhold 

er en viktig del av vår forståelse av vold i oppdragelsen, og forståelsen vil kunne bidra til 

endring (Jørgensen & van der Weele, 2009). 

 

Prieur (2004) omtaler barn og unge med innvandrerbakgrunn som balansekunstnere. Hun 

skriver at en helhetlig forståelse innebærer å anerkjenne at de er produkter, både av en 

individuell og en kollektiv historie, som innebærer at de ikke bare kan forstås ut fra nåtiden, 

men heller ikke bare utfra fortiden. I møte med unge med innvandrerbakgrunn, er det viktig å 
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se hvilken posisjon de har i forhold til å forstå og fortolke sine foreldres 

oppdragelsespraksiser.  
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 3 Teoretiske perspektiver 
I dette kapittelet presenteres de teoretiske tilnærmingene som er lagt til grunn i denne 

oppgaven. Narrativ teori, kulturpsykologi og barndomssosiologien med fokus på barns 

aktørskap, er de tre teoretiske tilnærmingene i analysen. Disse ble valgt fordi de understøtter 

oppgavens problemstilling ved sitt fokus på meningsskaping, informantenes aktørskap og 

kulturens betydning for hvordan de unge forstår og beskriver sine erfaringer. 

 

 

3.1 Narrativ 
 Å konstruere og fortelle historier er en grunnleggende menneskelig aktivitet for å formidle 

erfaringene vi gjør oss. Vi forteller historier om små og store opplevelser som vekker glede, 

sorg eller er av hverdagslig karakter. Mennesket søker mening i tilværelsen, og meningen og 

meningssammenhengene er ikke gitt, men må skapes blant annet ved at vi bearbeider og 

foreller historier (Bruner,1990). I forskningssammenheng anses fortellinger ikke bare som et 

middel til å formidle erfaringer, men også som et redskap til å skape mening, forståelse og 

innsikt (Riessman, 2008). Narrativ teori legger til grunn at vi ikke bare forstår oss selv, men 

også andre, gjennom å lage narrativ.  

 

Det finnes en rekke definisjoner og forståelser av hva et narrativ er. Sarbin (1986) definerer 

det som en selvbiografisk fortelling om noe som har skjedd. Riessman (2002) forstår narrativ 

som en logisk sekvens av hendelser, som får mening i relasjon til hverandre. Riessman (2002) 

bruker begrepet narrativ synonymt med fortelling og historie. Det vil jeg også gjøre i denne 

framstillingen. Malterud (2011) beskriver narrativ som fortellinger, som et forløp med en 

serie av hendelser, som er organisert fram mot en slags avslutning. Hendelsene er ikke 

nødvendigvis kronologiske, og slutten kan være åpen eller mangetydig. Narrativ kan være 

komplekse og ordrike, eller de kan bestå kun av en enkelt setning som beskriver noe 

vanskelig (Labov & Waletsky, 1997). Bamberg (2004) argumenterer for at historiene kan 

være ”big” eller ”small” - store eller små historier. Det de har til felles er at de har en mening 

for den som forteller. Videre er kausalitet et viktig element i narrativ, enten eksplisitt, som et 

tydelig poeng i historien, eller implisitt. Implisitt kan det komme til uttrykk, ved at vi har en 

tendens til å oppfatte kausale sammenhenger, selv der det faktisk ikke foreligger (Elliot, 

2005). 
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Menneskers foretrukne formidlingsform av erfaringer, er fortellingen, og ved å vektlegge 

relasjon, informasjon, tid og sted, vil man kunne få hele historier (Bruner, 1990). 

Informantene i denne undersøkelsen var informert om hensikten med intervjuet og ønsket å 

formidle seg. Dette utgangspunktet har påvirket hvilke historier som ble fortalt. Et kjennetegn 

på at man vil få høre en fortelling, kan være det som Øverlien (2012) beskriver som en 

inngangskode, for eksempel ”Hør her” eller ”Det var sånn". En av mine informanter innledet 

en fortelling med utsagnet: ”Tenk deg når du var 2 år, 1 år, du vet ikke en gang hva som 

skjedde i verden”. En utgangskode kan være ”Det var det” eller som en av informantene i 

denne undersøkelsen sa: ”Man kan ikke gjøre noe med det, det er bare å gi respekt.” 

Setninger som avrunder fortellinger og indikerer at hele fortellingen er fortalt. Non-verbale 

signaler som for eksempel kroppsspråk, stemmeleie og nøling, kan også ha funksjon som 

inngangs- og utgangskoder. 

 

Konstruksjon av narrativ er påvirket av tid og kontekst, hvilken sammenheng det blir 

formidlet i, til hvem det blir formidlet, hvorfor det formidles og når det formidles. Narrativ 

må forstås i lys av disse forholdene, og en konsekvens av det er at historiene vil endre seg 

fordi tid og kontekst endrer seg (Gubrium & Holstein, 2009, Malterud, 2011, Øverlien 2012). 

Innen narrativ teori vektlegges også det dialogiske aspektet ved narrativ, ved at den historien 

fortelles til, vil ha betydning for narrativets utforming (Bruner, 1990, Riessman, 2008, Hydén, 

2000, Øverlien, 2012).  

 

 

3.1.1 Narrativer om foreldreskap og analyse av narrativ 
I denne undersøkelsen formidler ungdommene sine historier til meg som er en etnisk norsk 

middelklassekvinne på alder med deres foreldre. Fortellingene de unge gir oss som forskere, 

er dermed én av flere mulige. Hendelsene gjenoppleves ved at historien fortelles, noe som og 

gir en annen kontekst som kan bidra til at erfaringene settes inn i en annen forståelsesramme. 

Narrativ teori har videre fokus på personlige meningskonstruksjoner. Mine analyser ble til 

gjennom lesing av ungdommenes fortellinger og gjennom å ha fokus på hva som eksplisitt 

fortelles frem i fortellingene, men også på hvordan de unges mer implisitte forståelser av seg 

selv og av foreldreskap inngår i fortellingene.  
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Målet har vært å få tak i deres forståelser av foreldreskap med fokus på hvordan 

oppvekstkonteksten blir gjort relevant. Hva er det ungdommene selv mener? Hvilke bilder av 

foreldreskap tegner de opp? Vi tolker opplevelser og erfaringer i den hensikt å skape mening, 

og hvis vi ikke lykkes med det vil verden oppleves som uforutsigbar og uoversiktlig. Ved å 

fortelle historier kan vi skape en følelse av orden og sammenheng, fordi vi kan organisere 

hendelsene og sette dem i system som blir begripelig. Mening danner utgangspunkt for 

handling. Holmgren (2010) skriver at hvis man ikke forstår det som foregår, så er det 

vanskelig å vite hva man selv skal gjøre. Fokus i analysen vil derfor også være på 

sammenhengen mellom forståelse og aktørskap hos de unge. 

 

Når mennesker erfarer hendelser som bryter med deres grunnleggende antagelser for 

virkelighetsforståelser, vil de ha en tilbøyelighet til å konstruere narrativ for å gjøre erfaringer 

forståelige i lys av kulturelt kjente tolkninger og forståelsesrammer (Mossige, 1998). Mossige 

viser til Bruner som sier ”Note that it is only when constituent beliefs in a folk psychology 

are violated that narratives are constructed” (Bruner, 1990, s. 39). 

 

Å konstruere narrativ er derfor forsøk på å forstå og reflektere over det uventede (Bruner, 

1990). Et av fokusområdene i empirien er hvilke handlinger som bryter med forventet godt 

foreldreskap. Det vil kunne forstås som noe uventet slik Bruner (1990) beskriver det.  

 

Interessen for narrativ innen forskning, har økt bevisstheten rundt betydningen av kontekst, 

kultur og subjektive opplevelser (Øverlien, 2012). Hvilke historier som konstrueres, henger 

sammen med den kulturelle konteksten. Kulturen utgjør et rammeverk for hvilke historier 

som er mulige å fortelle, og hvilke vi unngår å fortelle. Innenfor en kultur foreligger det visse 

fortellinger om hvordan vi kan forstå ulike fenomener (Mossige, 1998).  

 

Tema i dette prosjektet er innvandrerungdoms fenomenforståelse av foreldreskap med fokus 

på hva som er legitimt for foreldre å gjøre, og hvilke handlinger som bryter med forståelsen 

av godt foreldreskap. Handlinger som bryter med godt foreldreskap, kan betraktes som 

spesielle tilfeller i hverdagen. Grunnleggende antagelser blir brutt, dersom ungdommene 

utsettes for fysisk eller psykisk vold fra sine omsorgspersoner. Det er også et tabubelagt tema, 

fordi det i Norge er straffbart å utøve fysisk og psykisk vold også i oppdragerøyemed. På den 

måten blir det narrative perspektivet relevant i dette prosjektet.  
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Narrativ vi konstruerer om oss selv og våre liv, skaper en helhet i våre opplevelser som har en 

identitetsskapende funksjon. Identitet utvikles i relasjon med andre, gjennom at historier 

fortelles og gjenfortelles. Vår identitetsutvikling påvirkes av hvordan våre fortellinger blir tatt 

imot og forstått av andre (Bruner, 1990, Riessman, 2008, Øverlien, 2012). Konstruksjon av 

narrativ åpner opp for ulike tolkninger og forståelse av hendelser. Dette innebærer at 

fortellingen kan endres gjennom alternative tolkninger av historien og aktørenes posisjoner 

(Øverlien, 2012). Hvordan vi organiserer narrativ betegner Jansen & Haavind (2011) som 

narrativ konfigurering. Erfaringene kan organiseres på en slik måte at det gir mulighet for 

utvikling eller at det virker begrensende. Et eksempel vil kunne være at personen beskriver 

seg som offer for vold i oppdragelsen, og har fokus på begrensninger eller fokuserer på egne 

mestringsstrategier og aktørskap. Narrativets organisering vil dermed ha betydning for 

menneskers selvforståelse og utvikling (Jansen & Haavind, 2011). Et annet aspekt ved 

narrativ er hvordan våre personlige narrativ er forankret i vår kulturelle virkelighet (Jansen, 

2013). I analysen vil jeg se nærmere på hva som kjennetegner minoritetsungdommers 

kulturelle virkelighet. 

 

Riessman (2008, s. 188) viser til Denzin som skriver: ”Narratives do not establish the truth 

of….such events, nor does narrative reflect the truth of experience.” Dette skal ikke forstås 

som at narrativ er usanne, men at fortellingene blir til i en sammenheng og i forhold til noen. 

Det betyr at jeg ikke forstår narrativ som en objektiv representasjon, men som en sosial 

praksis som er tids- og kontekstavhengig, og dermed er en del av en større sammenheng 

(Øverlien, 2012). Analysen av narrativene vil fokusere både på fortellingens innhold og på 

dens funksjon. I tråd med Øverlien (2012) så er det informantens historie som er grunnlaget 

for analysen. Hva har informantene valgt å formidle og hvordan gjør de det? Intensjonen er 

ikke å klargjøre de objektive faktiske forhold, men å få innsikt i ungdommenes subjektive 

forståelser av foreldreskap. Foreldrene kommer ikke til orde i denne undersøkelsen, og det 

kan argumenteres for at dersom de hadde gjort det, ville det kommet fram andre fortellinger 

om de samme hendelsene. 

 

I framstillingen vil jeg bruke narrativ og fortelling synonymt. 
 
 

 

 



	 19	

3.2 Barndomssosiologi  
1900-tallet var preget av endringer i synet på barn og unge, både i samfunnslivet generelt og i 

barndomsforskningen. Barns posisjon i samfunnet som aktører, ble stadig mer fremtredende. 

Forskere fra flere fagfelt argumenterte for at barn og unge selv måtte gis mulighet til å 

beskrive sine liv og selv formidle hvordan de opplever, fortolker og skaper mening. Det førte 

til et tverrfaglig paradigmeskifte som ofte henvises til som barndomssosiologien (Hauge, 

2016, Øverlien 2012). Barndomssosiologien posisjonerer barn som aktive, meningsskapende 

eksperter på sitt eget liv. Barn har status som subjekt og handlende aktører, med en aktiv rolle 

i konstruksjon av sin egen verden (James & Prout, 1990). Innenfor dette perspektivet 

oppfattes barn og barndom som sosialt og kulturelt konstruerte fenomener, som påvirkes av 

situasjon, tid og kontekst og dermed er i stadig endring. Det er ikke én barndom, men et 

mangfold av barndommer som vil variere ut fra ulike forhold som kjønn, etnisitet, 

tidsperioder og andre samfunnsbetingelser. Denne tilnærmingen understreker at 

barndommens vilkår er ulike og må forstås i en bred kulturell kontekst (Mayall, 2002, James, 

Jenks & Prout, 1998). Samtidig finnes det likheter i barndom på tvers av kultur og andre 

livsbetingelser som bl.a. består i at det foreligger et generasjonsperspektiv, som er med på å 

konstituere barn som sosial gruppe i samfunnet (James et  al., 1998, Prout, 2002).  

 

Barndomssosiologien har fokus på barns hverdagsliv og utvikling her og nå, og legger til 

grunn at de både påvirker og påvirkes av sine sosiale og strukturelle omgivelser (Prout, 2002). 

De er aktive aktører som selv iakttar, tolker, bedømmer og handler i relasjon til omgivelsene 

(Näsman, Cater, & Eriksson, 2010). Denne forståelsen av barn som aktører, bryter med 

tradisjonell sosiologisk tenkning om hvordan barn innlemmes i kultur og utgjør også et 

alternativ til utvikingspsykologiens mer reduksjonistiske syn på barn som er underveis, og 

som en gang skal bli til noe. Innenfor det barndomssosiologiske perspektivet, forstås barn 

som ”beings” i motsetning til ”becomings” (James et al. 1998) Det kan argumenteres for at en 

forståelse av barn som aktører, kan ses som en reaksjon på det mer tradisjonelle offersynet på 

barn i vanskelige situasjoner. Fokus er på barns mulighet til å påvirke og handle i relasjon til 

omverdenen (Øverlien, 2012).  

 
I tråd med Øverlien (2012) omfatter min bruk av barndomssosiologien som teoretisk 

perspektiv, en interesse for og vektlegging av barns rettigheter. Endringer i synet på barn fra 

midten av 1900 tallet og utover med et økt fokus på barn som rettighetssubjekter, ble 



	20	

formalisert i FNs konvensjon om barns rettigheter som ble ratifisert av Norge i 1991 (Hauge, 

2016). Barnekonvensjonen er av stor betydning, både nasjonalt og globalt, for hvordan vi 

forstår barn og barndom i dag. Diskurser om barn og barndom innenfor forskning og 

barnepolitikk, setter barns behov her og nå i fokus og anerkjenner barndom som en livsfase av 

med egen verdi, framfor å se det som en del av veien mot voksenlivet (Kjørholt, 2010, Tiller, 

1989).  

 

Barndomssosiologien anerkjenner at barn og unges erfaringer og synspunkter, gir et annet 

kunnskapsgrunnlag enn voksnes (Hauge, 2016). Sårbarheten knyttet til kategorien barn, 

ungdom og offer, kan gjøre det vanskelig for dem å beskrive sine egne handlinger (Øverlien, 

2012). Denne undersøkelsen omhandler vanlige, gode foreldrepraksiser, som en inngang til å 

utforske hva ungdommene forstår som brudd på forventningene, til hvordan foreldre kan 

oppdra sine barn. Ved å velge barndomssosiologien som teoretisk perspektiv, ønsker jeg å 

løfte frem barns aktørskap gjennom narrativene de formidler. Fokus er rettet mot barns 

handlinger eller fravær av handlinger ved vold i oppdragelsen, tolkningene barn gjør og 

betydningen tolkningen har i deres liv (Øverlien & Hyden, 2009). Jeg er også interessert i 

deres beskrivelser og forståelse og å se dette i en kontekstuell sammenheng. Informantene i 

denne undersøkelsen er med ett unntak, over 18 år, slik at de er voksne i juridisk forstand. 

Oppgavens grunnlag er deres beskrivelser av sine erfaringer som barn, og det må ses i lys av 

at de har hatt mulighet til å bearbeide opplevelsene (Hardt & Rutter, 2004).  

 
I barndomssosiologi er begrepene aktørskap og handling sentrale. En aktør er en person som 

på en eller annen måte handler (Øverlien, 2012). I tråd med Øverlien (2012)) har jeg i denne 

framstillingen valgt å definere begrepet handle bredt ved at det omfatter mer enn fysiske 

handlinger. Jeg ønsker også å belyse fravær av fysiske handlinger som har sin bakgrunn i 

forståelser av foreldreskap og relasjonen mellom de unge og deres foreldre 

 

 

3.3 Perspektiver på kultur  
Denne undersøkelsen legger til grunn at kultur er noe vi alle har og det er noe vi gjør (Dahl, 

2013). Vi hører alle til i ulike grupper og det er fellesmenneskelig og viktig for vår identitet. I 

møtet med mennesker som oppsøker hjelpeapparatet er det viktig å være bevisst på egen 

kultur, det vil si, hvilke forståelser en selv legger til grunn når en vurderer hva som er 
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akseptabelt og forventet. Dette innebærer både å kjenne til hva som kjennetegner egen kultur 

og samtidig være oppmerksom på likheter og forskjeller hos de man møter. 

 

Kultur er et mye brukt begrep i dagligtale og i faglige sammenhenger, for eksempel innenfor 

sosialt arbeid, sosiologi og psykologi, men begrepet er ikke alltid klart definert. Salole (2013) 

hevder at begrepet ofte brukes upresist i den offentlige diskursen. Hun argumenterer videre 

for å benytte begrepet krysskulturelle barn når vi snakker om barn som i barndommen lever 

eller har levd, med regelmessig påvirkning fra to eller flere kulturer (Salole, 2013, s. 29). 

Begrepet er oversatt fra amerikansk, cross cultural kids, og henspeiler på sammensmeltingen 

av verdenssyn som utgjør kjernen i disse barnas oppvekst og utvikling. Krysskulturelle barn 

er ingen homogen gruppe, og det er individuelle variasjoner samt forskjeller innad i gruppene. 

Samtidig kan det argumenteres for at det er fellesnevnere som har betydning for deres 

oppvekst. De eksponeres for og må i større eller mindre grad tilpasse seg, en variasjon av 

kulturelle referanserammer. Det er utfordringer knyttet til en slik oppvekst, og på samme tid 

fordrer det utvikling av ressurser og ferdigheter (Salole, 2013). Informantene i dette prosjektet 

omfattes av denne kategorien. En viktig felles faktor i disse familiene, er at migrasjon er en 

del av deres familiehistorie. De er migrasjonens barn, for enten har de flyttet selv eller så har 

familien det (Lidén & Bredal, 2009). Disse barna og ungdommene har ofte én kultur hjemme, 

og samtidig lever de utenfor hjemmet, med majoritetssamfunnets forventninger på 

hverdagsarenaene. Det er denne kulturkrysningen som er fellesnevneren (Lidén & Bredal, 

2009). Mulighetenes barn (Kumar, 1997) er en annen betegnelse som har til hensikt å fange 

opp krysskulturelle barns bevisste og ubevisste ferdigheter og kunnskap, det handler bl.a. om 

språk- og kulturkompetanse samt kjennskap til ulike verdisett. 

 

En konsekvens av en slik tilnærming er at også foreldreskapet må forstås i sin kontekst. Javo 

(2010) skriver at formålet med omsorg og oppdragelse av barn, er å forankre dem der de 

vokser opp, og sørge for nødvendige ferdigheter, for å kunne fungere der de bor. 

Foreldreskapets hva og hvorfor beskriver foreldres ideér og forestillinger om oppvekst, 

omsorg og oppdragelse som tar utgangspunkt i kulturell bakgrunn (Salole, 2013).  

 

Mitt faglige og verdimessige ståsted er at alle foreldre ønsker det beste for sine barn, men 

forståelser av hva som er et godt foreldreskap er normativt ladet. Synet på hva som er bra, hva 

som er viktig og hva som er skadelig, vil variere. Og hvorfor er det bra? Og hvordan handle 
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for å gjøre det som er bra? Foreldreskap handler mye om å regulere og stimulere dagliglivets 

aktiviteter, regulere utetider, søvn, mat, mobilbruk, alkohol og stimulere til deltagelse i 

fritidsaktiviteter. Dette er normative forståelser som i et samfunn, vil være gyldige og 

anerkjent som viktig, for å kunne anses som gode foreldre. De kan beskrives som modeller for 

foreldreskap, og de er ikke universelle. Det forhandles hele tiden om hva som anerkjennes 

som gode måter være foreldre på. I tillegg vil forståelsen av hvordan foreldre kan utøve sitt 

foreldreskap på best mulige måte, variere. Det er forskjeller som har sammenheng med 

kulturen i den enkelte familie, kultur både i et mikro- og et makroperspektiv, sosial klasse, by 

og land for å nevne noen. Samtidig er det noen forståelser som får en dominerende status, for 

eksempel er det viktig å regulere barns bruk av mobil, data og tilgang til sosiale medier. Det 

ligger da en implisitt forståelse av at foreldre som evner å regulere dette, tar mer ansvar enn 

de som ikke setter grenser. 

 

 

3.4 Oppsummering 
Disse tre perspektivene er nyttige i arbeidet med analyse av empirien ved at de til sammen gir 

en forståelsesramme for fortolkningen av ungdommenes historier. Narrativ teori retter 

oppmerksomheten mot fortellingene om foreldreskap og deres meningsskapende funksjon. 

Barndomssosiologien bidrar med fokus på å løfte fram de unge som handlende aktører. 

Kulturperspektivet setter fortellingene og forståelsen av foreldreskap inn i en kontekst.  
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4 Metode 
I dette kapittelet vil jeg presentere hvordan undersøkelsen ble til og begrunne de metodiske 

valg som er gjort for å få svar på problemstillingen. Innledningsvis vil kvalitativ 

forskningsmetode bli beskrevet. Videre presenteres framgangsmåten ved rekruttering, 

innsamling av data, undersøkelsens utvalg og intervjuene. Kapittelet belyser hva som er gjort 

for å sikre pålitelighet, gyldighet og generaliserbarhet. Det vil fremkomme hvordan 

personvernet er ivaretatt og hvordan nødvendige etiske hensyn er tatt. Jeg vil beskrive 

framgangsmåten ved transkripsjon og koding og forklare hvordan materialet ble analysert. 

Dette kapittelet redegjør også for mitt faglige ståsted i dette feltet. 

Min masteroppgave er basert på datamateriale fra prosjektet: ”Minoritetsungdom som 

opplever vold i oppdragelsen: Utsatthet, beskyttelsesmekanismer og hjelpebehov” (MINUT).  

ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS).  

 

NKVTS fikk i 2014 i oppdrag av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) å 

prioritere og initiere nye prosjekter som belyser vold i nære relasjoner, i familier med annen 

etnisk bakgrunn enn norsk. Forskningen skulle ha fokus på omfang, risikofaktorer, 

konsekvenser, hjelpebehov og forebygging. MINUT prosjektet ved NKVTS ble igangsatt på 

bakgrunn av dette oppdraget fra BLD. Prosjektet ønsket å få de unges perspektiver på 

utfordringene ved det å ha minoritetsbakgrunn, når det gjelder mestring av vold, hva de 

opplever som styrkende og beskyttende ved sine ulike kulturelle tilhørigheter når det gjelder å 

mester vold, og hva de mener vil være gode hjelpetiltak for barn og unge i minoritetsfamilier 

som lever med vold. 

Jeg kom med i prosjektet da rekrutteringen av informanter hadde startet, men jeg var også 

med og rekrutterte informanter, for å få den erfaringen som kvalitativ forsker. MINUT-

prosjektet var rammegivende for min oppgave. Jeg sto dog fritt i min masterstudie, med tanke 

på hvorvidt jeg ønsket å rekruttere egne informanter og ved valg av forskningsspørsmål, teori 

og analyse. Utvalgskriteriet ungdom var hensiktsmessig for meg, da det ville ha krevd mye 

arbeid å innhente tillatelse fra NSD, til å intervjue barn under 16 år.  
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4.1 Kvalitativt design 
Kvalitativ forskning egner seg godt til å studere personlige og sensitive temaer i menneskers 

liv. Det kan gi en dypere innsikt i hvordan mennesker opplever sin situasjon, og hvordan de 

forstår sine erfaringer (Thagaard, 2013). Hensikten med kvalitative studier, er å utforske 

meningsinnholdet i sosiale og kulturelle fenomener. Formålet er å frambringe rike og dype 

beskrivelser og opplevelser fra informantenes livsverden, for deretter å søke mening og 

fortolke betydningen av de fenomenene informantene beskriver (Kvale & Brinkmann, 2009, 

Malterud, 2011, Ringdal, 2007).  

 

Formålet med denne undersøkelsen er å øke kunnskapen om innvandrerungdoms forståelser 

av foreldreskap, med særlig fokus på hva de ser på som gyldige måter å regulere barnas og 

ungdommenes adferd. En hensiktsmessig tilnærming vil være å gi informantene mulighet til å 

fortelle fritt om temaet, og som forsker innta en åpen og nysgjerrig posisjon uten å ha for 

mange antagelser på forhånd. Dette er en induktiv strategi som innebærer å ta utgangspunkt i 

empirien og utvikle en forståelse av de temaene vi utforsker (Thagaard, 2013, Jacobsen, 

2005). Med bakgrunn i at formålet er å utforske ungdommenes subjektive forståelser og deres 

beskrivelser av foreldreskap, er det naturlig å gå direkte til primærkilden. Kvalitativ 

forskningsmetode, nærmere bestemt kvalitative forskningsintervju, vurderes som den mest 

hensiktsmessige metoden. Det kan hevdes at en annen tilnærming som for eksempel en 

spørreundersøkelse, ikke ville gitt den samme innsikten.  

 

 

       4.1.1  Det kvalitative forskningsintervju 
Det kvalitative forskningsintervjuet er egnet til å få fram menneskers erfaringer, tanker og 

opplevelser samt betydningen av disse (Kvale & Brinkmann, 2009, Dalen, 2011). Intervjuet 

har en viss struktur og en hensikt. Strukturen kjennetegnes ved metodisk bevissthet rundt 

spørreformen og en fokusering på interaksjonen mellom intervjuer og informant. Hensikten er 

å innhente kunnskap om informantens livsverden, kunnskap som senere vil bli fortolket av 

forskeren (Kvale & Brinkmann, 2009). Denne informasjonen er ikke ferdig lagret og klar til å 

formidles, men gjennom å tilrettelegge for refleksjon, skjer det en form for 

kunnskapsproduksjon (Holter, 1996). Aase & Fossaskåret (2014, s.103) skriver at ”intervjuet 

etterlater seg en tekst som er forhandlet frem mellom intervjuer og informant.” Samtalen blir 

dermed inngangen til og veien mot en forståelse av informantenes opplevelser og forståelser. 
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Denne studien består av gruppeintervju og individuelle intervju om aktuelle tema for å sikre 

at det framkommer informasjon om det man ønsker. Samtidig gir dette rom for fleksibilitet 

for intervjuer til å kunne følge opp med spørsmål, der dette ble ansett som hensiktsmessig. 

Dette gir også anledning for informantene til å bringe inn temaer som oppleves som viktige. 

Min erfaring er at dette fungerte godt i praksis ved at det bidro til å holde fokus på tema 

underveis. Ungdommene var dermed innom de samme temaene, samtidig som intervjuguiden 

var fleksibel, slik at de unge kunne bringe inn andre temaer. 

 

Det er forskerens ansvar å etablere rammen for intervjuet og legge til rette for at relasjonen 

mellom forsker og informant blir slik at informanten opplever å kunne snakke fritt om 

personlige erfaringer, er trygg og blir møtt med respekt (Kvale & Brinkmann, 2009). Denne 

dynamikken er avhengig av at forskeren inntar en lyttende rolle og viser interesse for 

informantens synspunkt (Hydén, 2000). Resultatet vil kunne preges av forskerens stil, 

erfaring og evne til å skape tillit (Kvale & Brinkmann, 2009). Jeg har i mange år hatt samtalen 

som verktøy i møte med barn, unge og voksne som har vært utsatt for vold eller selv utøvd 

vold. Det er vesentlige forskjeller mellom denne type samtaler og forskningsintervjuet, men 

den sosiale relasjonen mellom terapeut og klient og mellom informant og forsker, vil i begge 

tilfelle ha betydning for hvilken informasjon som framkommer.  

 

 

      4.1.2 Intervjuguide 
Intervjuguiden brukes for å strukturere dybdeintervjuer og kan inneholde ferdig formulerte 

spørsmål, eller spørsmål og temaer i stikkordsform (Tjora, 2017). Utarbeidingen av 

intervjuguide må tilpasses problemstillingen og den type intervju som skal gjennomføres. Ved 

kvalitative undersøkelser er det en fordel med åpne spørsmål som oppfordrer til at 

informanten forteller med egne ord (Dalen, 2011). 

 

Det ble utarbeidet to intervjuguider, én til gruppeintervju og én til de individuelle intervjuene 

(vedlegg nr.4). Intervjuguiden til gruppeintervjuet inneholdt konkrete spørsmål knyttet til 

oppdragelse. Intervjuguiden til de individuelle intervjuene hadde fem temaer; hva defineres 

som vold, bosituasjon og familierelasjoner, erfaringer fra egen oppvekst, foreldres reaksjoner 

på konflikter og hjelp fra andre ved vanskeligheter hjemme. Dette var stikkord under hvert 
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tema og intervjueren stilte utforskende spørsmål rundt de enkelte temaene. Her var hensikten 

å få mer utdypende svar enn det som ble gitt i gruppeintervjuet.  

 

I rollen som intervjuer fungerer intervjuguiden som et manuskript som strukturerer 

intervjuforløpet (Kvale & Brinkmann, 2009). I likhet med intervjuene som allerede var 

gjennomført, vektla jeg fleksibilitet og fulgte ikke malen til punkt og prikke. Samtidig er det 

viktig at intervjuguiden er strukturert nok til at det kan foretas en sammenlikning av 

intervjuene (Repstad, 2007).  

 

 

4.2 Oppgavens empiriske grunnlag 
De senere år har det kommet kritikk av den tradisjonelle forskningsmodellen, som legger vekt 

på den utdannede ekspertens evne til å definere, tolke og forklare fenomener. Flere hevder at 

barn og unges deltakelse i forskning, styrker gjensidigheten mellom forskeren og den som 

utforskes. Dette skaper nye muligheter for kontroll, evaluering og oppfølging av resultatene. 

Det at man nå er mer opptatt av barn og unges stemme i forskning, må ses i sammenheng med 

dette. Barn og unges bidrag til kunnskapsutvikling, tillegges også stadig mer vekt (Backe-

Hansen & Frønes, 2012, Jensen, 2012). 

 

 

      4.2.1 Utvalg  
Det var totalt 15 deltagere i MINUT prosjektet. Jeg valgte bort fem av informantene fordi de 

var over 20 år og én fordi informanten snakket lite norsk. Utvalget i denne masteroppgaven 

består derfor av ni informanter i alderen 17-19 år. Mine ni informanter tilhører alle kategorien 

ungdom. Seks er gutter, og tre er jenter. De snakker alle godt norsk. De har til felles at de selv 

eller foreldrene, har bakgrunn fra land som Somalia, Irak og Afghanistan. Dette kan beskrives 

som et strategisk utvalg, som i følge Thagaard (2013, s. 60), innebærer ”at vi velger 

informanter som har egenskaper eller kvalifikasjoner som er strategiske i forhold til 

problemstillingen og undersøkelsens teoretiske perspektiv.” 

 

I kvalitativ forskning brukes begrepet metning som kriterium for å avgrense utvalget. Metning 

har man når ny empiri ikke synes å bidra med nye momenter (Tjora, 2017). Dette prosjektet 

baserer seg på 11 semistrukturerte intervjuer med ni informanter, hvorav to er gruppeintervju. 
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Dette er ikke tilstrekkelig til å kunne si at jeg har oppnådd metning. Det vurderes dog at det er 

et tilstrekkelig empirisk grunnlag til å kunne svare på problemstillingen. 

 

Seks av informantene er norskfødt med innvandrerforeldre, og tre er innvandrere som har 

bodd her i mer enn 10 år. Sju er elever på videregående skole i Oslo, én er i jobb og én er 

student. De bor i Østlandsområdet. Alle informantene bor hjemme, seks sammen med begge 

foreldrene, to bor med mor og én bor med mor og stefar. Alle bor i leilighet, bortsett fra en 

som bor i enebolig. For fire av informantene, har vi ikke opplysninger om foreldrenes 

tilknytning til arbeidslivet. Én informant oppgir at begge foreldre er i arbeid, to oppgir at far 

er i arbeid, én at mor er i arbeid, to mødre går på norskopplæring og én far er pensjonist.  

 

I intervjuene kom det fram at tre av informantene hadde blitt sendt til hjemlandet fordi 

foreldrene var bekymret for adferden deres her i Norge. Kun én av informantene oppgir å ha 

personlig erfaring med barneverntjenesten. Ungdommene er ikke spurt om bakgrunnen for at 

familien kom til Norge, eksempelvis om de er arbeidsinnvandrere eller asylsøkere. I 

analysene er navn på personer og steder anonymisert.  

 

 

        4.2.2 Rekruttering av informanter  
MINUT-prosjektet ønsket å rekruttere gutter og jenter fra 1. trinn ved to til tre videregående 

skoler. Målsettingen var å få en gruppe ungdommer med ulik bakgrunn og livssituasjon. 

Førstetrinnselever ble valgt fordi unge som bærer på risikofaktorer som gjør dem utsatt og 

sårbare, kan komme til å slutte før 2. klasse og være vanskelig å rekruttere. 

 

Informantene ble rekruttert via minoritetsrådgivere og sosiallærere på videregående skoler og 

fra forskernes faglige nettverk.  

 

Flere studier peker på at forskning om etniske minoritetsbarn og unges erfaringer med vold, 

mangler differensiering av kategorien ”innvandrer” eller ”minoritet” (Pape & Stefansen, 

2004, Mossige & Stefansen, 2007, Hofman, 2011). Prosjektet ønsket derfor å rekruttere 

ungdom med bakgrunn fra de land som har høyest innvandring til Norge. For å få varierte 

beskrivelser i empirien, og for å ikke utestenge ungdommer basert på bakgrunn, fikk også 
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andre mulighet til å delta, dersom de ønsket det. Øvrige utvalgsvariabler var at de måtte ha 

vært bosatt i Norge det meste av sitt liv, være fylt 16 år og snakke godt norsk.  

 

Rekrutteringsprosessen var tidkrevende og vanskeligere enn forventet. I rekrutteringsarbeidet 

tok jeg via mitt profesjonelle nettverk kontakt med minoritetshelsesøstre, helsesøstre på 

videregående skoler og helsestasjoner, ansatte i psykisk helsetilbud for barn og unge i 

kommuner og ansatte i uteseksjonen i bydeler i Oslo. For å etablere kontakt før de fikk 

informasjon på e-post, ringte jeg dem og informerte om prosjektet. E-posten var skrevet av 

MINUT-prosjektet, og det framgikk at dette var et forskningsprosjekt om minoritetsungdom 

og deres forståelse av vold i oppdragelsen. Vi ønsket informanter til gruppeintervju og til 

individuelt intervju. Det ble informert om forskernes taushetsplikt, og at de som ble intervjuet 

og det de fortalte, ville bli anonymisert.  

 

Prosjektet ble godt mottatt hos fagpersonene jeg henvendte meg til. Flere syntes likevel det 

var vanskelig å rekruttere ungdom de kjente. En av årsakene var at bare det å bli spurt, kunne 

oppleves krenkende og som en antagelse om at ungdommen var utsatt for vold hjemme. En 

fagperson sa at han antok at det ville oppleves mer sensitivt å utlevere sine foreldre, enn å 

snakke om seg selv. Én av ungdommene som han beskrev som særdeles ressurssterk, ønsket 

han derfor ikke å spørre, fordi å si nei, kunne sette ungdommen i en vanskelig situasjon. En 

helsesøster sa at det er vanskelig å be ungdommer fortelle om en vond barndom. Hun skapte 

dermed et inntrykk av at hun antok at barndommen deres hadde vært vanskelig, samt at hun 

ville beskytte dem.  

 

Jeg sitter igjen med et klart inntrykk av at det ble vanskelig for mine profesjonelle kontakter, 

å ta opp tema vold i oppdragelsen. Selv om de var positive til meg på telefonen, så var det 

vanskelig for dem å spørre ungdommene de hadde kontakt med, om å delta. Kan hende hadde 

de tanker om at spørsmålet ville bidra til en opplevelse av stigmatisering hos ungdommen. Jeg 

lyktes ikke med det Øverlien (2013) beskriver som sentralt i boka Barn og forskning-etiske 

dimensjoner, om portåpneres sentrale funksjon. Tillitspersoner i miljøet må få tiltro til 

prosjektet og bli portåpnere istedenfor portvoktere. Det er viktig at forskeren tar ansvar for 

kontakten og viser sin kompetanse gjennom å informere om prosjektet (Øverlien, 2013). 
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De unge kan ha hatt motstand mot å bli gitt en offerposisjon, og fagpersonene kan ha vegret 

seg mot å tildele dem en slik posisjon. Utfordringer knyttet til å rekruttere barn og unge som 

informanter til prosjekter med dette tema, sier noe om de tabuene som fremdeles omgir vold i 

nære relasjoner, offerposisjoner og utsatthet (Øverlien, 2013). Det kan også være at noe av 

utfordringen med rekrutteringen for min del, handlet om at de aktuelle ungdommene ikke 

kjente seg igjen i ordlyden i informasjonsskrivet (vedlegg nr. 2). Muligheten er derfor til stede 

for at de ikke definerer sine erfaringer inn under voldsbegrepet, og derfor ikke anser seg som 

relevante intervjuobjekter. Dette til tross for at prosjektet ikke legger til grunn at informantene 

må ha hatt erfaring med vold i oppdragelsen.  

 

Jeg henvendte meg også til kontaktpersoner i mitt private nettverk. Her var det personer med 

minoritetsbakgrunn, og jeg fikk kontakt med én av informantene på denne måten. En annen 

informant ble rekruttert via "snøballmetoden". Denne innebærer at man får kontakt med 

informanter via tidligere informanter (Ryen, 2002). Etter å ha intervjuet den første 

informanten, spurte hun om jeg trengte flere informanter. Jeg bekreftet dette, og etter noen 

dager, fikk jeg kontaktinformasjon til det som ble min andre informant.  

 

Utfordringen med å rekruttere informanter sier mye om at dette på flere måter, er et sensitivt 

tema. Det kan beskrives som det Silverman beskriver som: ”closed or private settings where 

access is controlled by gatekeepers” (Silverman 2005, s. 255). Mange kan oppleve at de ved å 

snakke om voldserfaringer i hjemmet, utleverer sine foreldre og sin familie. Det må antas at 

alle ungdommene som ble spurt, visste at det ikke er lov å utøve vold mot barn i Norge. Det 

kan også hevdes at dette har gjort det vanskeligere for ungdommene å si ja til å delta. Det er 

videre kjent i forskning at særlig ungdom kan vegre seg mot å delta i forskning (Øverlien, 

2013). 

 

Rekrutteringsarbeidet ble undervurdert fra min side og var trolig preget av at jeg på 

tidspunktet for undersøkelsen, arbeidet på Statens Barnehus hvor jeg daglig hørte barn og 

unge fortelle om voldserfaringer. Gjennom dette arbeidet var tema vold for meg til dels 

alminneliggjort, og jeg hadde mistet litt av syne hvor sensitivt vold i oppdragelsen kan være.  
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      4.2.3 Intervjuene  
Alle intervjuene ble gjennomført som semi-strukturerte intervjuer. Det semi-strukturerte 

intervjuet er fleksibelt og dialogisk, hvor informanten kan justere svar og vurdere forskerens 

reaksjoner (Aase & Fossåskaret, 2014). Intervjuet er dermed et sosialt samspill der tempo, 

stemmeleie og kroppsspråk fremtrer umiddelbart for deltakerne i samtalen, men ikke for den 

som leser utskriften utenfor konteksten (Kvale & Brinkmann, 2009). Med dette 

utgangspunktet lyttet jeg gjennom og leste transkripsjonene av intervjuene, foretatt av 

forskerne fra MINUT-prosjektet, før jeg gjennomførte mine to egne intervju. Dette ga meg 

muligheten til å bli kjent med materialet, og det ga meg informasjon om hvordan de to 

forskerne forvaltet intervjusituasjonen.  

 

Intervjuene ble foretatt i 2014. Varigheten på intervjuene, varierte fra 60 til 90 minutter.  

Gruppeintervjuene besto av tre jenter i en gruppe og fire gutter i den andre gruppen. Kvale og 

Brinkmann (2009) definerer fokusgruppeintervju som et gruppeintervju hvor en moderator 

ønsker å styre diskusjonen inn på temaer av forskningsmessig interesse. I følge Tjora (2017) 

er gruppeintervju en effektiv måte å få et empirisk materiale, fordi det er flere informanter 

som blir intervjuet samtidig. Det gir også forskeren tilgang til hvordan de som deltar 

diskuterer og forhandler forståelser.  

 

Det er færre informanter i disse to gruppeintervjuene, enn det ofte er ved gruppeintervju. 

Intervjuene kan likevel ha den samme funksjonen. Kvale og Brinkmann (2009) skriver at 

formålet med et gruppeintervju ikke er å komme til enighet, men å få frem ulike synspunkter 

eller erfaringer. Det  påpekes at ved tabubelagte temaer, kan gruppesamspillet gjøre at 

betraktninger som vanligvis ikke er tilgjengelig, kommer til uttrykk. Slik kan gruppeintervju 

være særlig godt egnet i forbindelse med sensitive temaer. Informanter som er mindre 

tilbakeholdende, forteller først og gjør det lettere for mer forsiktige informanter å snakke 

(Kitzinger, 1995). Er tema tabubelagt og informantene frykter at egne meninger skal skille 

seg fra forskerens eller allmenhetens oppfatning, kan de støtte hverandre. Dette kan for 

eksempel gjelde ved vold og seksuelle overgrep (Kitzinger, 1995).  

 

Det er flere positive faktorer ved gruppeintervju, og her var det en lett og uhøytidelig 

atmosfære mellom informantene og de to forskerne. Dette antas enklere å få til når det er flere 
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informanter, og de kjenner hverandre fra før. Jeg oppfattet at interaksjonen mellom 

informantene var god og de kommenterte og supplerte hverandres innlegg.  

 

Med unntak av to ble intervjuene gjort på skolen der elevene gikk. I kvalitativ forskning er 

man opptatt av at utforskning av fenomener skal foregå på menneskers egne arenaer (Willig, 

2013). To intervjuer ble gjennomført i Oslo sentrum, på et offentlig kontor som verken 

informantene eller intervjuer hadde noen tilknytning til. Dette kan beskrives som en nøytral 

arena. Bakgrunnen for valg av lokale var praktiske hensyn.  

 

Bruk av diktafon letter analysearbeidet, ved å gi tilgang til ordrett gjengivelse av intervjuene, 

uten de feilmarginene som knyttes til hukommelsen og egne notater. Videre kan all 

oppmerksomhet rettes mot informanten, og dette fokuset kan gjøre at man bedre fanger opp 

informantens kroppsspråk og signaler (Repstad, 2007). Ved oppstart av intervjuet presenterte 

jeg undersøkelsen, både muntlig og ved informasjonsskrivet fra undersøkelsen (vedlegg nr. 

2)., og ga informasjon om konfidensialitet og om at deltagelse i undersøkelsen er basert på 

frivillighet. Informanten ble deretter bedt om å signere på samtykkeerklæringen (vedlegg nr. 

2). I presentasjonen av meg selv vektla jeg særlig min erfaring med barn, unge og familier 

som har erfart vold og seksuelle overgrep. Hensikten var å presentere meg og samtidig 

alminneliggjøre tematikken. 

 

Erfaringen min som terapeut etter samtaler med mange barn og ungdommer som skal 

formidle seg om sårbare og emosjonelt vanskelige temaer, ga meg en trygghet i situasjonen. 

Jeg opplevde dette som en styrke da informantene fortalte om voldshendelser, og det bidro 

trolig til å skape trygghet i situasjonen. Jeg var samtidig oppmerksom på at jeg i denne 

sammenhengen var forsker og ikke terapeut, noe som blant annet innebar at jeg ikke hadde 

samme oppfølgingsspørsmål i intervjusituasjonen som jeg ville hatt i en klinisk samtale. Min 

manglende erfaring som forsker, kan også ha påvirket resultatet.  

 

For å oppmuntre til utdyping og refleksjon, stilte jeg åpne spørsmål. Jeg opplevde å få en 

relativt god kontakt med mine to informanter, og mitt inntrykk er at de ønsket å formidle seg. 

Det er også min vurdering at stemningen mellom oss ble mer avslappet i løpet av samtalen. 

Rollen som forsker var ny for meg, og jeg var bevisst på viktigheten av ”å ligge et hestehode 

bak” og la informanten fritt fortelle og ikke bli for ivrig etter å få fram beskrivelser og 
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erfaringer. Jeg opplevde å ha en fordel av erfaringen som terapeut, fordi jeg er vant til å tåle 

stillhet og vente på at klienten skal fortelle. Min erfaring med å ta imot og høre om personlige 

og vanskelige opplevelser, gjorde at jeg kjente meg trygg på at jeg kunne håndtere den 

informasjonen som måtte komme. Samtidig var dette annerledes, fordi jeg i denne situasjonen 

hadde en mening og et ønske om hva slags informasjon jeg var interessert, og at jeg hadde 

begrenset tid til rådighet. Jeg ønsket ikke å utfordre informantenes svar, men jeg stilte 

oppfølgingsspørsmål og kunne be om utdyping, for eksempel ved å si ”Kan du si mer om det? 

Har jeg forstått deg rett?” Dette reduserte faren for feiloppfatninger og misforståelser, og ga 

mer inngående informasjon samtidig som jeg bekreftet det informanten hadde sagt. 

  

Avslutningsvis spurte jeg informantene om de hadde noe de ønsket å legge til, som vi ikke 

hadde snakket om. Jeg spurte også om hvordan det hadde vært å snakke om erfaringene sine. 

En av informantene sa at hun ikke hadde tenkt på erfaringene sine på denne måten før, og at 

hun trodde at hun kom til å huske andre erfaringer i dagene som kom. Dette er i tråd med det 

Kvale og Brinkmann (2009, s 203) beskriver som at ”intervjupersonene selv oppdager nye 

forhold i løpet av intervjuet, og ser nye betydninger i det de opplever og gjør, på bakgrunn av 

sine egne spontane beskrivelser”. Jeg sa at de kunne ta kontakt med meg dersom de ønsket 

noen å snakke med, og at jeg hadde avtalt med en fagperson som var tilgjengelig ved behov. 

Jeg kjente på et visst ubehag overfor informanten som sa at hun i løpet av intervjuet endret 

sine tanker om noen tidligere erfaringer knyttet til utøvelse av oppdragelse, fordi jeg ikke 

hadde samme mulighet til å følge henne opp som jeg ville hatt i min ordinære jobbsituasjon. 

Det var en påminner om å ha respekt for og være oppmerksom på, hvilke prosesser som kan 

settes i gang hos informanter, når de intervjues om sensitive temaer. 

 

 

      4.2.4 Å forske i eget felt 
Forsøk på objektivitet og det å distansere seg fra studieobjektene, for på den måten å fremme 

saklighet og upartiskhet, er et grunnleggende trekk ved all forskning (Johannessen, Tufte & 

Kristoffersen, 2004). Kvalitativt orientert forskning involverer forskeren på en annen måte 

enn kvantitativ forskning (Aase & Fossåskaret 2014). En studies gjennomføring er påvirket av 

forskerens holdninger, kunnskap om teori og bakenforliggende menneskesyn (Schibbye, 

2002). Det kan derfor argumenteres for at det i enda sterkere grad enn ved kvantitative 
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undersøkelser, blir viktig å redegjøre for forskerens eget ståsted. Jeg vil på denne bakgrunn 

redegjøre kort for mitt eget ståsted i dette feltet.  

 

Min kunnskapsinteresse knytter seg til et ønske om å tilegne meg en dypere forståelse 

omkring tema vold i oppdragelsen av barn og unge med minoritetsbakgrunn. Jeg har jobbet i 

mange år med vold og overgrep i nære relasjoner i ulike sammenhenger og har opplevd en økt 

satsing på denne problematikken fra politisk og faglig hold. Vold mot barn i 

minoritetsfamilier har fått mye oppmerksomhet under betegnelsen oppdragervold, og fokus 

har ofte vært på omfang av anmeldte saker til politiet og antall barn med minoritetsbakgrunn i 

barnevernet. Mitt utgangspunkt er formidling av tall og fakta, bør begrunnes i et ønske om å 

bidra til en endring som er hjelpsom for de barn og unge, som erfarer vold i oppdragelsen. 

Informasjon kan føre til at det skapes et skille mellom etnisk norske og 

minoritetsbefolkningen, dersom den ikke settes inn i en sammenheng og gis en 

forståelsesramme.  

Disse betenkelighetene berører det Bredal (2013) omtaler som kulturrelativisme, som handler 

om frykten for å bli stemplet som rasist. Jeg opplever det som utfordrende å forsøke å finne 

en mest mulig objektivt lyttende og åpen posisjon. Etter min mening er dette et politisert 

forskningsfelt som berører barn, foreldreskap, innvandrere og vold. Jeg har tenkt mye på 

hvordan jeg kan fristille meg fra forforståelsen min, som er preget av min arbeidserfaring og 

møte med mange barn og unge med innvandrerbakgrunn som har erfart vold i oppdragelsen, 

og hvor dette har ført til anmeldelse og politietterforskning. Jeg har også reflektert rundt om 

jeg med denne oppgaven kan bli oppfattet som bagatelliserende, overfor mulige straffbare 

forhold. Mitt fokus er på hva ungdommene forstår som godt foreldreskap og hva det er som 

bryter med disse forventningene.  

Thagaard (2013) skriver at en forskers kjennskap til feltet som studeres, både kan være en 

styrke og en begrensning for forskningen. Faren består i at forskeren overser funn og nyanser 

som ikke samsvarer med egne erfaringer. Min intensjon har vært å gå åpent inn i empirien, 

men jeg har ikke evnet å legge bort min teoretiske forkunnskap og min erfaring fra arbeidet 

med problematikken. Jeg har gjennom å redegjøre for min forforståelse og å etterstrebe et 

refleksivt forhold til empirien, forsøkt å redusere denne feilkilden. 
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  4.3 Kvalitet i kvalitativ forskning 
Det er viktig at forskningen er kvalitetssikret. Samtidig vektlegges at ingen kunnskap er 

allmenngyldig under alle omstendigheter og for ethvert formål (Malterud, 2011). I kvalitativ 

forskning benyttes ofte de tre kriteriene pålitelighet, gyldighet og generaliserbarhet, som 

indikatorer på kvalitet (Tjora, 2017). Disse begrepene er knyttet til om resultater og funn, 

avspeiler de fenomenene man ønsker å undersøke ( Kvale & Brinkmann, 2009).  

	
 

         4.3.1 Pålitelighet 
Pålitelighet brukes ofte synonymt med ordet reliabilitet og omhandler hvor konsistente og 

troverdige forskningsfunnene er (Kavle & Brinkmann, 2009). Tjora (2017) skriver at 

pålitelighet enkelt sagt handler om intern logikk eller sammenheng gjennom hele 

forskningsprosjektet. Påliteligheten må ikke forveksles med objektivitet eller nøytralitet. 

Innenfor kvalitativ forskning er det en forståelse av at fullstendig objektivitet ikke er mulig. Å 

ha et engasjement, ses på som en ressurs for forskningen, og faglig kunnskap om tema det 

forskes på, er en nødvendighet i mange sammenhenger. Det viktige blir da at forskeren er 

transparent på sin bakgrunn og sitt perspektiv (Tjora, 2017). Jeg har derfor valgt å redegjøre 

for min erfaring og mitt engasjement knyttet til tema vold i nære relasjoner generelt og vold 

mot barn og unge med minoritetsbakgrunn spesielt. Det at jeg i flere år har jobbet med 

tematikken til daglig, tror jeg har medført at jeg har vært ekstra oppmerksom på at jeg må 

være meg bevisst mine forforståelser, både i møte med informantene i intervjusituasjonen og i 

møte med empirien.  

 

Tjora (2017, s. 248) skriver at ”et av de viktigste kravene til presentasjon av forskning er 

knyttet til transparens eller gjennomsiktighet”. I tråd med dette er målet å være transparent på 

alle sider ved prosessen, eksempelvis valg av informanter, hvilke problemer som har oppstått 

og metode for innsamling og analyse av data samt presentasjon av resultatene. I 

framstillingen av resultatene, har jeg valgt å bruke en del utdrag fra empirien. Utdragene er 

gjengitt ved innrykk slik at det tydelig framgår når de brukes, og konteksten de er hentet fra er 

beskrevet. Tjora (2017) skriver at det vil gi leseren et inntrykk av empirien og hvor mye som 

brukes.  
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Gjennom hele prosessen har jeg forsøkt å ha en aktivt refleksiv holdning til alle deler av 

forskningsprosessen. Det innebærer å ha et bevisst forhold til hvordan tolkningene 

framkommer og legge til grunn at empiriske data i seg selv ikke speiler virkeligheten (Tjora, 

2017). Thagaard (2013) skriver at refleksivitet er en aktiv holdning som forskeren må 

oppsøke og vedlikeholde. I perioder i arbeidet med resultatene, ble jeg opptatt av at jeg ikke 

måtte bidra til stigmatisering, ved å gjengi informantenes erfaringer med vold i oppdragelsen. 

Dette tok trolig for mye fokus og var overraskende for meg. Jeg måtte stille meg spørsmålet 

om jeg var i ferd med å bagatellisere volden, i frykt for ikke å stigmatisere. Hva var i så fall 

mitt anliggende med å gjøre det?  

 

Hvorvidt forskningsfunnene reproduseres av andre forskere på andre tidspunkt, er et spørsmål 

som kan stilles for å teste påliteligheten til forskningen (Thagaard, 2013). I denne 

undersøkelsen blir en slik vurdering av pålitelighet, ikke mulig å gjennomføre. Jeg har ønsket 

å studere minoritetsungdommers erfaringer og opplevelser med vold i oppdragelsen. Det er 

deres historier, og disse vil kunne endre seg avhengig av tid, hvem de forteller til og 

konteksten. Hvis man legger til grunn Kvale og Brinkmanns (2009) syn på intervjuet, som en 

situasjon der det konstrueres kunnskap i samspill mellom intervjuer og den intervjuede, følger 

at intervjuene vil bli forskjellige avhengig av hvem som intervjuer. Da vil ikke dette være så 

avgjørende for påliteligheten til funnene. Det vil være viktigere å stille kritiske spørsmål til 

egne fortolkninger. I følge Tjora (2017) er det viktig å redegjøre for hvilke faktorer ved 

forskeren eller informantene, som påvirket resultatene. Jeg har underveis forsøkt å ha et 

metaperspektiv på egne tolkninger og stilt kritiske spørsmål ved egne fortolkninger, for 

derved å øke påliteligheten til alle deler av prosessen.  

 

 

4.3.2 Gyldighet 
Det er ulike måter å definere gyldighet eller validitet på. Gyldighet i kvalitativ forskning, 

dreier seg om hvorvidt metoden er egnet for å undersøke det den skal. Videre er gyldighet 

knyttet til både datainnsamling og analyseprosesser (Kvale & Brinkmann, 2009). Det handler 

om hvor korrekt tolkningene som kommer fram i et forskningsprosjekt er, og derav om 

tolkningene er gyldige, knyttet til den virkeligheten man har studert (Thagaard, 2013). 
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Underveis i prosessen, har jeg hele tiden forsøkt å sjekke hvorvidt de spørsmålene jeg har 

stilt, og valgene jeg har gjort, vil bidra til å besvare forskningsspørsmålet.  

 

Denne undersøkelsen kan sies å ha et retrospektivt perspektiv, idet jeg har intervjuet 

ungdommer om erfaringer med vold i oppdragelsen. Det er omdiskutert hvorvidt gyldighet 

kan være en kvalitetsindikator i kvalitative retrospektive studier, blant annet fordi det kan 

være vanskelig å gjenkalle detaljerte minner og at opplevelsen vil kunne være påvirket av 

senere erfaringer. I hvilken grad hendelsene har vært et tema i samtaler med andre, vil også ha 

betydning for hva som blir formidlet (Hardt & Rutter, 2004). Mine informanter var i alderen 

18-20 år, og erfaringene lå derfor ikke alltid mange år tilbake i tid og kunne være lettere å 

huske. I denne undersøkelsen er det informantenes subjektive opplevelser og erfaringer som 

ble etterspurt, og detaljnivået var dermed ikke så viktig. Det kan tale for større grad av 

gyldighet. 

 

 

      4.3.3 Generaliserbarhet 
Generaliserbarhet eller overførbarhet er knyttet til forskningens relevans utover de enheter 

som faktisk er undersøkt (Tjora, 2017). Innen kvalitativ forskning er det et omdiskutert tema 

om funnene herfra eller tolkningene, kan generaliseres og hvordan det skal gjøres. Å kunne 

generalisere i en eller annen form, vil sannsynligvis alltid være et eksplisitt eller implisitt mål 

innenfor samfunnsforskningen (Tjora, 2017). I min studie deltok seks informanter. Det er et 

for lite utvalg til å kunne si at deres erfaringer vil kunne generaliseres til alle 

minoritetsungdommers erfaringer med vold i oppdragelsen. Thagaard (2013) påpeker at 

prosjekter med små utvalg kan ha relevans for personer som har erfaring med fenomenet som 

studeres, ved at de gjenkjenner det som beskrives. Kvale og Brinkmann (2009) viser også til 

at generaliserbarhet ikke kun dreier seg om hvorvidt funnene kan overføres globalt, men om 

de kan overføres til andre relevante situasjoner.  

 

Målet med denne undersøkelsen er ikke først og fremst å produsere kunnskap som er 

overførbar til store grupper på nasjonalt eller globalt nivå, men å få kunnskap om hvordan 

noen ungdommer beskriver sine erfaringer med vold i oppdragelsen. Jeg vil derfor 

argumentere for at ungdommenes erfaringer er relevante for temaet jeg undersøkte. Flere av 

ungdommene har sammenfallende forståelse, både av vold i oppdragelsen og av 
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hjelpeapparatet. På denne bakgrunn kan det være grunn til å anta at prosjektets funn kan 

representere andre unge med minoritetsbakgrunn.  

 

Et ønsket utfall av undersøkelsen er at den kan være et bidrag til å forstå mer av tematikken 

rundt innvandrerungdom og vold i oppdragelsen.  

 

 

4.4 Transkribering  
Hvordan forskeren velger å transkribere samtalen, avhenger av teoretisk og metodologisk 

perspektiv (Riessman, 2008). Det var viktig med en detaljert transkripsjon for at jeg skulle ha 

mulighet til å stå fritt i valg av teori og analysemetode. Malterud (2011) hevder at 

transkribering alltid vil føre til en fordreining av samtalene, og at man må etterstrebe å ivareta 

det opprinnelige materialet. Transkripsjoner kan forstås som fortolkende, svekkede, 

dekontekstualiserte, skriftlige gjengivelser av direkte intervjusamtaler (Kvale & Brinkmann, 

2009, Dalen, 2011, Malterud, 2011). Tonefall, kroppsspråk, intensitet og engasjement er noe 

av det som ikke framkommer i teksten.  

 

Åtte av tretten intervjuer fra MINUT var allerede transkribert og anonymisert etter gjeldende 

regler, da jeg fikk tilgang til det fra MINUT-prosjektet. Jeg har transkribert ett gruppeintervju 

foretatt av MINUT og mine to egne intervjuer. Mine transkripsjoner ble gjennomført etter 

samme mal som de øvrige transkripsjonene, ved at alt ble forsøkt skrevet ned. Der hvor det er 

flere som foretar transkripsjonene, slik det var i denne undersøkelsen, er det viktig at det 

brukes samme skriveprosedyrer, for å kunne foreta språklige sammenligninger av intervjuene 

(Kvale & Brinkmann, 2009). Jeg har forsikret meg om at jeg har tatt hensyn til personvern og 

taushetsplikt i framstillingen av resultatene. Dette er gjort ved at informantenes kjønn, alder 

og landbakgrunn kan være uendret for alle informantene i prosjektet. I mine transkripsjoner er 

også navn på personer og steder utelatt. 

 

Lydfilene fra MINUT var av stor betydning fordi disse tilførte informasjon om informantenes 

toneleie, engasjement, stemning under intervjuet og lignende. Kvale og Brinkmann (2009 s. 

187) framhever samtidig viktigheten av å være bevisst på at ”forsøk på ordrette 

intervjutranskripsjoner skaper hybrider, kunstige konstruksjoner som kanskje verken er 

dekkende for den levde muntlige samtalen eller de skriftlige tekstenes formelle stil”. 
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Informantenes ansiktsuttrykk, kroppsspråk og non-verbale uttrykk, gikk imidlertid tapt med 

denne løsningen. Det kan ha ført til at viktig informasjon som kunne ha påvirket arbeidet med 

analysen, ikke var tilgjengelig for meg. I tillegg kan informanter som framstår som verbalt 

sterke i intervjusituasjonen, framstå som rotete og usammenhengende i transkripsjonen 

(Kvale & Brinkmann, 2009). 

 

Alle informantene snakker bokmål, men det er tydelig at norsk ikke er deres morsmål. I 

transkripsjonen var det sentralt at informantenes meninger og erfaringer kom klart til uttrykk, 

men jeg ønsket samtidig å fange det som ble sagt så nært opp til talespråket som mulig. 

Nedtegning av latter, sukk, tenkelyder som ”ehh” og bekreftende lyder som ”mmm” samt 

pauser ble vurdert som viktige. Ved at latter og nøling også nedtegnes, gir det mulighet til å 

reflektere over når i intervjuet dette inntreffer. Jeg har forsøkt å ivareta noe av informantenes 

uttrykk ved å legge meg tett opp til det muntlige. For å ivareta taushetsplikten på 

transkripsjonene ble navn på steder, skoler og idrettsklubber utelatt. Transkripsjonen ble gjort 

for å gjøre intervjuene tilgjengelige for innholdsanalyse. Informantenes ansiktsuttrykk, 

kroppspråk og non-verbale uttrykk gikk imidlertid tapt med denne løsningen. Det kan ha ført 

til at viktig informasjon som kunne ha påvirket arbeidet med analysen, ikke var tilgjengelig 

for meg. 

 

 

4.5 Analytisk tilnærming 
Formålet med analysen er å organisere, fortolke og sammenfatte materialet man har innhentet. 

Analyse av kvalitative data innebærer å lese igjennom og stille spørsmål til materialet, ut fra 

problemstillingen, og deretter organisere data og det man ønsker å se nærmere på. 

Systematisk kritisk refleksjon gir grunnlag for å identifisere, gjenkjenne og gjenfortelle 

mønstre som finnes i datamaterialet (Malterud, 2011). Videre handler det om å skape 

troverdige resultater (Tjora, 2017). Jeg opplevde å sitte igjen med en rikt og meningstettet 

materialet etter transkripsjon og gjennomlesing, og de foran nevnte prinsippene ble tilstrebet i 

analysen.  

 

I analysen er det viktig at forskeren tar hensyn til at informantenes beskrivelser av tidligere 

hendelser, alltid vil være farget av den forståelsen informanten senere har tilegnet seg. Det er 

dette som beskrives som at fortiden vurderes i lys av nåtidens erfaringer (Thagaard, 2013).  
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Jeg ønsket å få fram informantenes forståelser og opplevelser og har derfor benyttet elementer 

fra tematisk analyse. En tematisk analyse er en egnet metode for å identifisere, analysere og 

tolke mønstre i et datamateriale (Braun & Clarke, 2006). Denne oppgaven heller mot en 

induktiv tilnærming, idet analysen foretas nedenfra og opp. I induktiv tilnærming utvikles det 

teoretiske perspektivet på bakgrunn av det empiriske materialet (Thagaard, 2013). Jeg 

begynte med å se på hver informants personlige erfaringer og gikk videre til å se på deres 

erfaringer som gruppe. Dette kan ses som en langs- og tverrgående analyse ( Malterud, 2011). 

 

I tillegg til narrativ teori og barndomssosiologi som ble presentert i teorikapittelet, har to 

teoretiske perspektiv vært viktige i analysearbeidet. Det fenomenologiske perspektiv som tar 

utgangspunkt i informantenes subjektive opplevelse og tilstreber å forstå erfaringene slik de 

oppleves for individet. Formålet er dermed ikke å komme frem til en objektiv sannhet. 

(Thagaard, 2013, Tjora, 2017, Dalen, 2011). Det andre er den hermeneutiske tradisjon hvor 

man er mer opptatt av å fortolke menneskers handlinger gjennom å utforske et dypere 

meningsinnhold, enn det som umiddelbart blir oppfattet. Delene forstås i lys av helheten og 

helheten forstås i lys av delene. Dette dynamiske forholdet mellom deler og helhet beskrives 

som den hermeneutiske sirkel (Dalen, 2011, Thagaard, 2013 ).  

 

Jeg startet med å lytte gjennom alle intervjuene samtidig som jeg leste transkripsjonene der 

dette forelå. Ved første gjennomlytting gikk ett intervju ut, fordi norskkunnskapene var på et 

nivå som gjorde det vanskelig å få informasjon om temaet. Umiddelbare tanker og 

refleksjoner ble notert. I tråd med tematisk analyse, ble transkripsjonene lest flere ganger.  

Hovedinntrykket ble skrevet ned. Det ble sett etter mønstre og temaer knyttet til 

forskningsspørsmålet.  

 

Temaer som kunne kobles til forskningsspørsmålet, ble kategorisert i to hovedtemaer, 

”fortolkninger og forståelser av foreldreskap” og ”beskrivelser av forholdet til 

hjelpeapparatet”. Jeg dannet deretter undertemaer, for eksempel ble ” beskrivelser av straff ” 

et undertema under ”fortolkninger og forståelser av foreldreskap” og ”tillit og manglende 

tillit” et undertema under ”beskrivelser av forholdet til hjelpeapparatet”. Analysen kan 

beskrives som en bevegelse mellom empirien og de to hovedtemaene. 
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I arbeidet med å analysere materialet, trakk jeg veksler på narrativ teori og rettet 

analysearbeidet mot narrativer om foreldreskap. For å kunne utvikle analyser rundt 

forskningsspørsmålet ble beskrivelsene som inngikk i det empiriske materialet, lest som 

narrativer. En slik måte å lese det empiriske materialet, innebærer å innta en analyseposisjon, 

der fortellinger i det empiriske materialet leses utfra spørsmål om hvordan det som fortelles 

kan forstås og fortolkes.  

 

I gjennomlesning av intervjuene utviklet jeg analysespørsmål som på ulike måter, knyttet an 

til forskningsspørsmålet som utgjorde to temaer:  

 

1. Ungdommenes beskrivelser av foreldreskap 

• Hva inngår i det gode foreldreskapet? 

• Hva er foreldre forventet å gjøre, dersom de unge gjør noe foreldrene ikke ønsker? 

• Hvilke måter å regulere og straffe snakkes frem som 'vanlig' og 'forventet' for foreldre 

å ta i bruk, når de unge gjør noe som ikke er bra? 

• Hvilke agensposisjoner forteller de unge frem når de beskriver uoverensstemmelser 

med foreldrene?  

	
2. Ungdommenes beskrivelser av forholdet til hjelpeapparatet 
• Tillit / manglende tillit 

 
	
Ved hjelp av disse spørsmålene, vil jeg undersøke hvordan de unge gjør foreldrenes 

håndtering av dem meningsbærende. Et formål er å undersøke hvorvidt de unge vektlegger 

forhold som foreldrenes bakgrunn og egen oppveksthistorie som betydningsfulle for sin 

oppdragelsespraksis.  

 

 

4.6 Forskningsetiske betraktninger 
I all forskning er det fire grunnleggende etiske prinsipper man må ta hensyn til, informert 

samtykke, konfidensialitet, konsekvenser ved deltakelse i prosjektet og forskerens rolle 

(Kvale & Brinkmann, 2009, Thagaard, 2013). De nasjonale forskningsetiske komiteer (2016) 

har definert normer for vitenskapelig redelighet, hvor de foran nevnte prinsipper er presisert. 
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Helt uavhengig av de formelle juridiske kravene, bør forskningen også vektlegge faktorer som 

tillit, konfidensialitet, respekt og gjensidighet (Tjora, 2017). 

 

Prosjektets tema kan sies å være sensitivt, idet det omhandler vold i nære relasjoner, og unge 

er informanter. Formålet med prosjektet er ikke helse, og prosjektet ble i dialog med REK 

ikke vurdert søknadspliktig. Prosjektet har tilråding fra Norsk samfunnsvitenskapelig 

datatjeneste (NSD) (vedlegg nr.1). 

 

Å bruke barn og unge som informanter, stiller særlige krav til at forskeren har en høy etisk 

bevissthet om at alle sider ved forskningsprosessen, er i samsvar med etiske retningslinjer på 

området (Backe-Hansen, 1995). I alle deler av prosjektet har jeg valgt å vektlegge at de er 

unge, fordi de er tenåringer og kan betraktes som ungdom. De bor dessuten sammen med sine 

foreldre og er daglig i en foreldre-barn relasjon. Fokus var også på hvilke implikasjoner det 

kunne ha å delta i undersøkelsen. Å delta i forskning kan bidra til refleksjoner og 

meningsdannelse som kan få betydning for dem som deltar.  

 

Begge intervjuguidene startet med en informasjonsdel til deltageren om prosjektet, og begge 

avsluttet med informasjon om hvem ungdommene kunne kontakte, dersom de trengte noen å 

snakke med. Alle fikk all informasjon om prosjektets formål, både muntlig og skriftlig, og de 

fikk også beholde informasjonsskrivet. Jeg vektla å gi informasjonen på en måte som jeg 

mente ivaretok hensynet til at de er unge og sannsynligvis ikke har erfaring med å delta i 

forskningsprosjekter. Jeg spurte om de hadde spørsmål knyttet til informasjonen som ble gitt. 

Kravet om informert samtykke synes dermed ivaretatt (Kvale & Brinkmann, 2009). I denne 

undersøkelsen er én informant 17 år. De andre er over 18 og dermed myndige. Det ble vurdert 

som tilstrekkelig med et selvstendig samtykke for informanten på 17 år. Dette er vanlig 

praksis i forskning og har grunnlag i de juridiske rettighetene til unge over 16 år. Jeg 

understreket at det var frivillig å delta og informerte om deres rett til når som helst å trekke 

seg fra prosjektet uten å angi en nærmere begrunnelse. Hensikten med informert samtykke er 

også at god informasjon skal forebygge at informantene kommer i en situasjon hvor deres 

integritet krenkes.  

 

Jeg informerte om taushetsplikten og opplysningsplikten til barnevernet, dersom det framkom 

opplysninger som medførte bekymring for et barns omsorgssituasjon, eller ved informasjon 
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om pågående vold. Dette var også viktig fordi jeg visste at en av informantene hadde søsken 

under 16 år. Det kan tenkes at dette la begrensninger på hva informanten valgte å formidle, 

men det var viktig å være tydelig på dette, da det kan være forbundet med straffeansvar å 

utøve vold mot barn. Manglende formidling av dette ville ikke vært etisk riktig. 

 

Det er et dilemma mellom hensynet til informantenes konfidensialitet og hensynet til barns 

trygghet og sikkerhet (Kruse & Bergmann, 2014). Det var for meg viktig å stoppe opp og 

vurdere opplysningsplikten, fordi jeg var i en annen rolle enn jeg vanligvis er. Det ble for meg 

raskt klart at hensynet til barns sikkerhet, er det som måtte veie tyngst. Ved å informere om 

hva meldeplikten innebærer før intervjuet startet, kunne informantene selv velge ikke å 

opplyse om forhold de tenkte kunne gi meg som forsker, grunn til bekymring. Ingen av 

informantene opplyste om pågående vold mot seg selv eller andre, noe som eventuelt kunne 

ha utløst opplysningsplikten til barnevernet. Konfidensialitet dreier seg om at private data 

som kan identifisere intervjupersonen, ikke blir publisert (Kvale & Brinkmann, 2009). 

Opptakene og transkripsjonene var nedlåst og hadde kode på minnebrikke. De var dermed 

utilgjengelig for andre enn forskerne i prosjektet.  

 

I prosjekter som omhandler sensitive temaer eller innhenter kunnskap fra utsatte grupper, 

stilles det krav om ekstra aktsomhet. Dette krever en bevissthet om at intervjusituasjonen kan 

sette i gang tanker og gi emosjonelle reaksjoner (Malterud, 2011). Å intervjue ungdom med 

minoritetsbakgrunn om vold i oppdragelsen kan skape uro, sinne, frustrasjon og andre 

følelsesmessige reaksjoner (Malterud, 2011). Dette ble forsøkt ivaretatt ved å være 

oppmerksom på deres reaksjoner underveis og tilby pauser eller å avslutte når de ville. De 

fikk også tilbud om samtale med en fagperson etter intervjuet. Ingen av informantene  

benyttet seg av noe av dette,  og ingen ønsket å trekke seg. 

 

Etter intervjuet uttrykte flere informanter at det hadde vært viktig og interessant å delta og at 

det var bra at noen var interessert i å høre ungdommenes meninger. Det er i tråd med det 

Thagaard (2013) fremhever som en anledning til å formidle seg til en interessert lytter, og 

som kan gi grunnlag for videre læring og refleksjon. Jensen (2012) viser til forskning hvor det 

framgår at barn og unge utsatt for traumatiske hendelser, i tillegg til å delta i forskningen, 

også kan oppleve det som meningsfullt og nyttig å delta. En av informantene ga uttrykk for at 
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intervjuet hadde satt i gang flere tanker, og at hun tenkte at hun ville huske mer knyttet til 

temaene vi hadde snakket om etter hvert. 

 

Det foreligger også etiske spørsmål knyttet til tredjeperson, ved at undersøkelsen omhandler 

fortellinger om erfaringer, og selv om det framgår at det er informantens fortellinger, kan 

fortalte handlinger forstås som faktiske forhold (Mossige, 1998). Materialet dreier seg ikke 

om påstander om en faktisitet, men om informantenes måter å forstå hendelsene på.  

 

I de senere årene har det blitt et større fokus på at man i kvalitative intervjuer ofte får 

informasjon om tredjeperson. En konsekvens av dette er at det er ønskelig av etiske hensyn, 

også å få tredjepersons samtykke, til bruk av informasjonen som framkommer. Samtidig er 

det ofte vanskelig å få til. I denne undersøkelsen er det rimelig å anta at det ikke ville vært lett 

å få foreldrenes samtykke, fordi det handler om et sensitivt tema. Manglende samtykke fra 

tredjeperson, får implikasjoner for forskeren som må utvise ekstra varsomhet, i valg og 

fremstilling av empiri. 

 

Også fortolkningen og presentasjonen av datamaterialet innebærer en etisk side. Forskerens 

fortolkning av informantenes fortellinger, vil kunne skape reaksjoner, og de vil ikke alltid 

kjenne seg igjen i hele fremstillingen. Det gjelder kanskje særlig i prosjekter som omhandler 

sensitive temaer. Thagaard (2013) skriver at tolkning av kvalitative data tar utgangspunkt i 

informantenes forståelse av sin situasjon, men forskeren kan forholde seg til forståelsen på 

ulik måte. Jeg har forsøkt å være tydelig på når jeg gjengir informantenes forståelse, og når 

jeg fortolker empirien.  

 

 

4.7 Metodekritikk 
Å beskrive fenomener fra mennesker med annen kulturell bakgrunn, innebærer en risiko for 

stigmatisering av en hel gruppe. Samtidig kan man stå i fare for å fremstille egne kulturelle 

verdier som overlegne. I prosjekter som dette er risikoen for stigmatisering stor ved at vi også 

berører fysisk avstraffelse som i enkelte tilfeller, kan defineres som vold og vold i nære 

relasjoner er sett på som negativt og potensielt straffbart, og at det knyttes opp mot kulturell 

og etnisk tilhørighet (Jørgensen & van der Weele, 2009).  
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Denne undersøkelsen har fokus på ungdommenes forståelser av foreldreskap både når de er i 

konflikt med sine omsorgspersoner, og når de ikke er det. Det er ungdommene selv som har 

delt sine opplevelser. Hvis foreldrene hadde blitt intervjuet er det sannsynlig at de ville gitt 

andre fremstillinger av hendelsesforløp og av sin egen og den unges rolle.  

 

Forskerens egen innsikt og erfaring vil også kunne være verdifull og bidra til skape tillit hos 

informantene. På samme tid vil egeninvolveringen kunne påvirke forskerens opplevelser og 

tolkninger av empirien (Dalen, 2011).  

  
Forskningsintervjuet foregår innenfor en spesiell kulturell kontekst og det er viktig å vurdere 

hva denne konteksten kan bety (Ryen, 2002). Informantene i dette prosjektet hadde gitt et 

informert samtykke, og det kan legges til grunn at de ønsket å dele sine erfaringer. Vi som 

intervjuet var etnisk norske kvinner i alderen 30-50 år fra majoritetsbefolkningen i Norge. 

Informantene var gutter og jenter i alderen 17-20, og de hadde alle en annen landbakgrunn 

enn norsk, en minoritetsbakgrunn. Øverlien (2012, s. 51) sier: ”Jeg som 

intervjuer/forsker/kvinne/svensk/lytter er av betydning for hvordan narrativet skapes. 

Historien står i forhold til noe eller noen….slik kan intervjueren stå som medskaper av 

narrativet i større eller mindre grad.” Jeg vektla å informere om min erfaring med å jobbe med 

barn og unge utsatt for vold og overgrep. Hensikten med å dele informasjon var et ønske om 

at de skulle bli litt kjent med meg, og at dette kunne bidra til å skape tillit, ved at jeg både 

hadde erfaring med å snakke med barn og unge samt erfaring med tema vold.  

 

I all forskning kan man stille spørsmål om den informasjonen man får, er sann. Det kan 

argumenteres for en sannsynlighet for at informasjon som gis om tema vold i oppdragelsen 

kan være vanskelig å gi. Det har sin årsak i at det er et sensitivt tema som kan være forbundet 

med skam og hemmeligholdelse (Heltne & Steinsvåg, 2011).  

 

Denne undersøkelsen ønsket å høre om de unges erfaringer, opplevelser og begrunnelser for 

hva foreldre kan gjøre mot barna sine og grensedragninger rundt hva de unge oppfatter som 

legitime måter for foreldre å ta i bruk for å oppdra barna sine. En slik tilnærming er ikke 

opptatt av hvorvidt de fortalte sannheten eller ikke. Det er i tråd med Sandberg (2010, s. 447) 

”Wether true or false, the multitude of stories people tell reflect, and help us understand, the 

complex nature of values, identities, cultures, and communities.” Det er nærliggende å anta at 
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deres fortellinger ville ha sett annerledes ut om de var blitt fortalt til en jevnaldrende fra 

samme kultur, en jevnaldrende med etnisk norsk bakgrunn eller en voksen fra samme kultur. 

Det kan dog ha vært en ressurs at intervjuer har erfaring med å snakke med barn og unge om 

vold og at de dermed opplever at intervjuer har noen forutsetninger for å forstå deres 

situasjon. De kan dermed ha opplevd det tryggere å dele sine erfaringer og refleksjoner 

(Krueger & Casey, 2009). 

  

I kvalitative studier er temaene som undersøkes knyttet til mennesker og meninger, og det er 

mange variabler som kan påvirke resultatene og som jeg som forsker ikke har oversikt over. 

Informantenes øvrige livserfaringer, personlige egenskaper, foreldrenes utdannelsesbakgrunn, 

helsetilstand og øvrige sosioøkonomiske forhold, er faktorer som kunne ha påvirket resultatet 

og som ikke er systematisk innhentet i denne undersøkelsen. Intervjuene var retrospektive ved 

at opplevelsene som ble etterspurt lå tilbake i tid. Det kan være en mulig feilkilde og et 

metodisk problem at beskrivelsene deres er preget av erfaringer og forståelser gjort i ettertid.  

 

Et annet moment som kan utgjøre en forskjell for gjennomføringen og resultatet, er at de to 

andre forskerne er erfarne, mens jeg ikke har erfaring som forsker. Jeg forsøkte å redusere 

denne feilkilden ved at jeg lyttet gjennom noen av intervjuene de hadde gjort, før jeg 

gjennomførte mine intervju.  

 

Antall informanter i denne undersøkelsen gir et begrenset empirisk utvalg, men dette 

reduserer ikke verdien av informantenes erfaringer og begrunnelser. Det kan dog redusere 

funnenes overførbarhet og generaliserbarhet. Informantene i denne undersøkelsen hadde enten 

fullført videregående skole eller de var fortsatt elever der. Det kan hevdes å være en svakhet 

ved utvalget at ungdom som ikke har videregående skole ikke er representert. Videre kan det 

tenkes at de som har sagt ja til å delta i undersøkelsen, opplever en viss grad av mestring i 

forhold til det aktuelle tema, og de har dermed ikke noe imot innsyn av en forsker (Thagaard, 

2013). En antagelse er at de som ikke ønsket å delta har et mer problematisk forhold til 

tematikken. Dette kan være en mulig årsak til at en av informantene som først hadde sagt ja, 

senere sa nei. 

 

I analysen var det nødvendig å stykke opp materialet for å gjøre det håndterbart og 

tilgjengelig for analyse. En slik forenkling kan føre til at nyanser i empirien har forsvunnet. 
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Hvilket tema jeg velger å fremheve i analysen vil være farget av min forforståelse og mine 

forutsetninger. Det er dermed mulig at jeg med mitt subjektive blikk, kan ha oversett 

informasjon som en annen ville ha vektlagt (Gadamer, 1999). Det finnes generelt lite 

forskning om vold mot barn og unge, og spesielt om barn og unge med minoritetsbakgrunns, 

erfaringer med vold i oppdragelsen (Berggrav, 2013, Mossige & Stefansen, 2007, 2016,  

Hofmann, 2011). På denne bakgrunn er det vanskelig å si noe om funnenes reliabilitet.  
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5 Resultat og analyse 
I dette kapittelet vil resultatene og analysen bli presentert i lys av perspektiver fra narrativ 

teori, barndomssosiologi og teoretiske perspektiver på kultur. Kapittelet er delt inn i to temaer 

som jeg har valgt å konsentrere analysen om. Det første temaet er forståelser av foreldreskap, 

med fokus på hva som er legitimt for foreldre å gjøre og hvilke handlinger som bryter med 

forståelsen av godt foreldreskap. Intervjuene ble sentrert rundt forståelser av foreldreskap og 

ungdommenes tanker rundt hva de oppfatter som vanlige foreldrepraksiser, som inngang til å 

utforske forståelser av hva som ble oppfattet som brudd med hva foreldre er forventet å gjøre 

eller ikke gjør i oppdragelsen av barna. Det andre temaet omhandler de unges beskrivelser, 

holdninger og tanker om barnevernet, med vekt på tillit og manglende tillit. Det vektlegges å 

trekke konklusjoner nært til ungdommenes utsagn i intervjuene. 

 

 

5.1 Regulering - en del av foreldres ivaretagelse 
Et gjennomgående tema i intervjuene med ungdommene, er en forståelse av at en viktig del av 

foreldreskapet er å oppdra og ta ansvar for barna sine. Å ta ansvar for barn innebærer å på 

ulike måter regulere hva barna gjør og forhindre at de gjør noe som foreldrene mener ikke er 

bra for dem. Husarrest er et eksempel flere nevner og forventer at foreldre bruker. Manzoor, 

en av informantene, svarer slik på spørsmålet om hva foreldre kan gjøre for å få barn til å 

høre. 

Manzoor: Det beste var egentlig å få klapp, i stedet for husarrest. Husarrest varer 
lenger. Klapp det var ikke så vondt. Det varer bare 10 sekunder. Så går det bort (…), 
men husarrest det tar tid….(…) det er sånn du gjør når du har barn. 

 

Narrativet beskriver hva som er vanlig for foreldre å gjøre, for å få barn til å høre. Husarrest 

forhindrer at barna går ut. Et av poengene med historien er å få fram at det er ”sånn du gjør.” 

Det er ikke noe spesielt for hans foreldre. Manzoor referer dermed til en oppfatning om at 

foreldre i sin alminnelighet har denne praksisen. På den måten posisjonerer han foreldrene 

som noen som gjør det som er forventet av dem. Han foretrekker å få klapp, som han senere 

sier er å bli slått, framfor å få husarrest, fordi det går fortere over. Det kan oppfattes som om 

Manzoor forsøker å bagatellisere at foreldrene straffet ham fysisk, ved at han uoppfordret sier 

at det ikke gjorde vondt. Det kan forstås som at han vil si at han ikke ble skadet, intensjonen 

var sier han, at han skulle bli redd. Hans utsagn kan gi inntrykk av at det er bedre å bli redd 
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enn å få fysisk vondt. Manzoor sier senere at han ”var redd de første gangene”, men at det 

handlet om at han ikke hadde opplevd det tidligere. Han vektlegger at det etter noen ganger, 

ble det en vane for ham. En måte å forstå Manzoor på er at han mener at det er greit, fordi det 

ble en vane. En vane kan forstås som noe som skjer ofte og dermed er forventet og 

forutsigbart. Hans narrativ inneholder ingen kritikk av foreldrene eller tanker rundt hvorvidt 

de kunne ha oppnådd det samme uten å straffe fysisk. På den måten kan han oppfattes som 

lojal overfor foreldrenes oppdragelsespraksis. Et annet perspektiv er at ved å beskrive det som 

en vane så bagatelliserer han det å bli slått. Det kan ses på som et aktivt grep som definerer og 

plasserer foreldrenes fysiske avstraffelse som alminnelig og ufarlig. Manzoor velger ikke å 

bebreide dem og dermed posisjonere seg som en som tar avstand fra foreldrenes handlinger. 
 

 

5.2 Fenomenforståelse og grensedragninger 
Hva informantene betraktet som del av foreldres oppdrageransvar, og hva som brøt med 

forståelsen av godt foreldreskap, varierte. Flere av informantene sa at de oppfattet at det var 

vold hvis foreldre eller andre slo så hardt at de fikk blåmerker eller ble skadet fysisk. Fatima 

sa at det er greit å straffe fysisk så lenge ”barna ikke blir sittende i rullestol.” Det gis et 

inntrykk av at for henne så kan foreldre gå langt i å straffe fysisk, før hun oppfatter at det er et 

brudd med det hun forventer av foreldrene.  

 

Et annet eksempel på det flere av informantene definerte som vold, var å slå barn uten at det 

forelå en grunn. Hamza svarer slik på spørsmål om hva han tenker på ved uttrykket ” vold i 

hjemmet”: 

 
Hamza: Når de ikke har en grunn og banker deg, det er da jeg tenker at det er vold. 
(…) Ja ikke en grunn det bare kommer automatisk.     
 Intervjuer: Hva er det da hvis det ligger en grunn der?    
 Hamza: Hvis vi tar det i hjemmet da så er det oppdragelse, disiplin, sette på plass, 
vise riktig vei, korrigere, forbedre personen ikke sant. Ja, rette opp i ting. Få til å 
forstå det, at det er galt. Da, ikke sant, da ligger det en grunn bak. 

 

Implisitt kan det ligge en forståelse av at det gode foreldreskap også innebærer å utøve fysisk 

avstraffelse, dersom den unge har gjort noe galt. Han beskriver en årsakssammenheng mellom 

ungdommenes oppførsel og det å bli banket. Hamza introduserer selv ordet ”banke”. ”Banke 
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deg” kan forstås som å bli slått med en viss kraft. Han fortsetter forklaringen med å utdype at 

så lenge foreldrene har en grunn, så er det ikke vold. Som et ytterpunkt til dette, går 

informanten i den andre retningen og bruker positivt ladete ord når han skal beskrive hva det 

innebærer å bli banket, når det foreligger en grunn. Da mener han det er ”oppdragelse,., å vise 

riktig vei,…, forbedre personen, …”. Han stiller seg med det lojalt bak foreldre som straffer 

fysisk, så lenge det foreligger en grunn. Han tillegger foreldrenes handlinger en viktig 

intensjon ved å si at den er motivert ut fra et ønske om å ”vise rett vei” og ”forbedre 

personen”. Å vise sine barn ”rett vei” kan forstås som en av foreldreskapets viktigste 

oppgaver. Hamzas beskrivelse legger til grunn at fysisk straff når unge har gjort noe galt, er 

gjennomtenkt og intensjonell for å korrigere eller endre adferd. Han problematiserer ikke her 

noe omkring hva som er en grunn og hvor mye eller lite barnet eller ungdommen må ha gjort 

feil, før foreldrene er berettiget til å banke dem. Han viser foreldre mye tillit ved å beskrive 

det som et ønske om å vise rett vei.  

 

5.3 Antagelsen om at foreldre vil deg vel 
De unges narrativ om straff når de har gjort noe foreldrene mener er galt, handler først og 

fremst om forutsigbarhet om hvilke situasjoner som vil føre til straff, om tydelighet fra 

foreldre, om deres eget aktørskap, ved enten å velge å unngå å havne i slike situasjoner, og 

hvis situasjonen likevel oppstår, velge å avstå fra å ta igjen. Dette er et mønster som går igjen 

hos flere av informantene. Hamed svarer slik på spørsmålet om hva det er greit at foreldre 

gjør, dersom barna har gjort noe galt. 

Hamed: Jeg synes i hvert fall det er greit at jeg blir slått, for da lærer jeg at jeg ikke 
skal gjøre den tingen igjen. De gjør det for at vi ikke skal ødelegge fremtiden vår. Det 
er ikke sånn at de slår meg hver dag eller bare fordi de vil det.  

Her beskriver Hamed at han blir slått fordi da lærer han, slik at han ikke ødelegger fremtiden 

sin. Han tydeliggjør at det ikke skjer daglig og ikke fordi foreldrene ønsker å slå ham. Hamed 

beskriver et viktig formål med at han blir slått, at han skal lære hva som er galt og dermed 

ikke risikere å ødelegge fremtiden sin. Han sier ikke noe om hvorvidt foreldrene har 

kommunisert dette eksplisitt, eller om det ligger som en implisitt forståelse hos ham. Det kan 

forstås som at han legitimerer straffen ved å beskrive intensjonen. Hamed inntar en 

aksepterende posisjon og gjør foreldrenes straff meningsbærende. Det er ikke en daglig 

praksis, men det skjer når han har utløst det, fordi han har gjort noe galt. Informanten sier at 
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foreldrene ikke slår fordi de vil det. Det kan forstås som at han mener at de må det, fordi han 

har gjort noe galt. Foreldrene har dermed ikke noe valg. En slik forståelse innebærer at han 

legger ansvaret for straffen på seg selv, og begrunner dermed at foreldrene ikke har noe valg. 

Det kan forstås som at han generaliserer ved at han sier ”for at vi ikke skal ødelegge fremtiden 

vår”. Det er uklart om han sikter til seg selv og sine søsken eller om han tenker på foreldre 

med innvandrerbakgrunn mer generelt, eller foreldre som praktiserer straff på denne måten. 

Videre kan det argumenteres for at en slik forståelse gir den unge en opplevelse av 

forutsigbarhet og sammenheng knyttet til foreldrenes oppdragelsespraksis. 

En annen forståelse kunne ha vært at informantene beskrev sine foreldre som voldelige, men 

det ville muligens hatt implikasjoner for hvordan de da ville håndtert det å bli slått. Et 

perspektiv er at de da i større grad kunne ha opplevd seg selv som offer og foreldrene som 

utilstrekkelige omsorgsgivere. Mossige (1998) skriver at det er en grunnleggende antagelse 

hos de fleste av oss, at andre mennesker i utgangspunktet ikke vil deg vondt. Det kan 

argumenteres for at antagelsen om at dine foreldre vil deg godt, er enda sterkere enn overfor 

medmennesker generelt. Et perspektiv er at det kan ses på som en grunnleggende menneskelig 

mestringsstrategi å tillegge omsorgspersoner gode intensjoner i sine oppdragelsesstrategier 

(Mossige, 1998).  

 

5.4 Oppdragelse slik foreldre kjenner den  
Flere av ungdommene viser til sammenhengen mellom hvordan deres foreldre selv har blitt 

oppdratt, og den oppdragelsen de gir sine barn. På spørsmål om hva hun synes om bruk av 

fysisk straff, svarer Fatima: 

Fatima: Det er greit, men lissom det er den oppdragelsen som foreldrene våre kjenner 
til. I hjemlandet så er det en ganske fersk lov at de ikke har lov til å slå barn på 
offentlig skole. Så der nede er det helt vanlig. Og foreldrene mine er vokst opp med å 
bli slått og se andre bli slått. Så for dem er det deres måte å oppdra barn på, for det er 
det de er vant med og det er det de er lært opp til og har sett.  

Dette utdraget synliggjør hvordan Fatima forstår foreldrenes oppdragelse i lys av den kulturen 

de er vokst opp i. Hun peker på sammenhengen mellom foreldrenes erfaring og hvordan 

denne kommer til uttrykk i utøvelsen av foreldreskap. Hennes narrativ viser at hun reflekterer 

og ser sammenhenger som gir mening for henne. De viderefører praksiser de selv ble 

sosialisert inn i. Dette er i tråd med (Hennum, 2002) som skriver at ved å vokse opp i en 
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kultur, innehar man en kulturell forståelse blant annet av hva barndom og foreldreskap er, 

men når denne kunnskapen skal praktiseres i en annen historisk og sosial setting enn den er 

beregnet for, så kan det tydeliggjøre ulikheter i praksiser.  

	

5.5 Foreldreskap i et generasjonsperspektiv  
Flere av informantene forteller at også besteforeldre og eldre søsken bidrar i oppdragelsen. I 

utdraget nedenfor ligger det en aksept for at ikke bare foreldre har ansvar for å korrigere og 

regulere barna i familien. Nadia forteller her at hun og andre barn ofte var hos bestemoren og 

leste høyt fra Koranen og hvis de leste feil så ble de straffet fysisk. 

Nadia: Ja eller det hun (bestemor) gjorde, for hun forteller jo nå. Hun ville oppdra 
oss. Det var i den grad. Hun mente at pappa og mamma ikke gjorde det på riktig 
måte. Ja at de ikke brukte mye vold eller ikke vold da, men hun mente at vi ikke fikk 
kjenne hvis vi gjorde feil da. 
Intervjuer: Dere fikk ikke kjenne det hvis dere gjorde feil og det var nødvendig for 
henne at dere kjenner det sånn fysisk? 
Nadia: Ja for henne ja. Ja for hun er født, hun er oppvokst i en veldig gammel 
generasjon da. Hun er jo 80 rundt 90 nå snart. 

  

Formålet med dette narrativet kan være å presentere at hun ikke ble utsatt for fysisk straff fra 

foreldrene, men av bestemoren som syntes foreldregenerasjonen var for liberal. Nadia 

posisjonerer bestemoren som tilhørende en annen generasjon og forstår hennes oppdragelse 

først og fremst begrunnet i den generasjonen hun tilhører. Informantens aktørskap innebærer å 

se oppdragelse i lys av et generasjonsperspektiv.  

 

Fortellingen viser også variasjon i forståelser av oppdragelse på tvers av generasjoner. 

Bestemoren framstår da som en som er ansvarlig og opptatt av at barnebarna skal oppdras på 

den måte hun mener er best. Nadia sier først at bestemoren reagerte på at foreldrene ”ikke 

brukte mye vold”, men så retter hun det til at bestemoren mente de ikke fikk ”kjenne det når 

de gjorde feil”. Den unge forklarer at bestemoren tilhører en generasjon som ser det som 

viktig at barn skal kjenne at de har begått feil. På denne måten gir hun mening til hvorfor 

bestemor slo henne og andre barn, når de gjorde noe hun syntes var feil. Nadia understreker 

med sin framstilling at bestemoren hadde gode intensjoner. Bestemorens reguleringsstrategi 

gis mening, ved å vektlegge hennes høye alder og hennes bedømmelse av situasjonen, som 

var at hun måtte ta det ansvaret foreldrene ikke tok.  
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På samme måte som i det foregående utdraget, så problematiserer heller ikke Nadia noe rundt 

hvorvidt reaksjonen står i forhold til det gale hun hadde gjort, for eksempel hvorvidt det er 

rimelig å få straff for å ha lest feil i Koranen. Dette kan ha sammenheng med forståelsen av at 

bestemoren tilhører en annen generasjon. Hun sier ingenting om hvordan det opplevdes å bli 

slått, men sier ”man så handa komme”. Fraværet av beskrivelser av egne emosjonelle 

reaksjoner når de blir utsatt for fysisk straff, er gjennomgående i narrativene.  

 

 

5.6 Respekt og religion 
Respekt er en verdi som frembringes av flere som viktig i relasjon til sine foreldre. Det å vise 

respekt innebærer først og fremst ikke å opponere, reagere eller svare foreldrene. De verken 

kan eller skal sette spørsmålstegn ved måten foreldre oppfører seg på, overfor dem. En 

begrunnelse for hvorfor dette er viktig, er for noen religionen:  

  

Paxi: Vi er på en måte bundet fast i religionen, og når du på en måte ikke følger den,  
så har du på en måte ikke fulgt foreldrene dine … skjønner du? 
Fatima: Så klikker du, så har du religionen i hodet. Så tenker du ”nei, dropp det.” 
Intervjuer: Hva sa du, klikker det så..? 
Fatima: Når du klikker og tenker å skrike og kjefte høyt tilbake eller noe, så tenker 
du” religionen” og da roer du deg ned automatisk liksom. 
Intervjuer: Ja, for i følge religionen skal man..? 
Nadia: Man skal ha respekt, du skal ikke se stygt på foreldrene dine, du skal ikke 
slenge ord tilbake. Selv om de er sure og skriker eller er dårlige foreldre, du skal ikke 
slenge dritt eller noe stygt til dem. 

 

I dette narrativet viser jentene til religionen som noe de er forankret i, ”bundet fast i” og som 

danner utgangspunktet og viser vei for hvordan de skal leve sine liv. Fatimas aktørskap består 

i at når hun for eksempel er i ferd med å skrike høyt tilbake til foreldrene, så tenker hun på 

religionen, og da roer hun seg ned. Religionen rammer henne inn. Dette kan forstås som at de 

velger å være lojale mot religionen, og gjennom det er de også lojale mot sine foreldre og 

måten de handler på. Å ikke følge religionens påbud om å vise respekt for foreldrene, kan 

oppfattes som å opponere både mot religionen og mot foreldrene. Med dette gir de foreldrenes 

handlinger legitimitet.  

 

Respekt for foreldre er en sentral verdi, og det er regler for hva man ikke kan gjøre. Å vise 

respekt er ikke forenlig med å svare tilbake, uansett hva foreldrene gjør. Konsekvensen av 
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ikke å svare tilbake, er at foreldrene ser at du innrømmer dine feil. Informantenes aktørskap 

består i at de implisitt innrømmer sine feil. De tar et aktiv valg ved ikke å svare tilbake og 

dermed innrømme at de har gjort noe galt. Jentene problematiserer ikke her hvorvidt de selv 

mener at de har begått feil. De legger til grunn at foreldrene har rett til å være sure og til og 

med være dårlige foreldre, fordi det er deres legitime rett som foreldre - og retten har sin 

”hjemmel” og sitt grunnlag i religionen. Foreldrene har definisjonsmakten, til å vurdere 

hvilke regler ungdommene har brutt.  

 

Ungdommene beskriver en relasjon som ikke er jevnbyrdig, det er en hierarkisk relasjon. Det 

foreligger ingen dialog rundt hva som var årsaken til regelbruddet, for eventuelt å finne en 

forståelig forklaring. Respekten synes å skulle være betingelsesløs, uten handlingsrom for 

annet enn å vise respekt. Det kan forstås som at relasjonen mellom foreldre og barn ikke er en 

likeverdig relasjon, men en relasjon hvor de som barn, alltid vil ha en underlegen rolle. 

Relasjonen skiller seg fra det Hennum (2002) beskriver som likeverdighetstenkningen i norsk 

familieideologi som bygger på jevnbyrdighet. Ungdommene i denne undersøkelsen står ikke i 

en forhandlingsposisjon til sine foreldre. 

 

 

5.7 Å stå i gjeld til foreldrene  
Et forhold som frembringes av flere av ungdommene, er de valgene foreldrene har tatt, for å 

gi barna trygghet og andre muligheter, enn de selv hadde i sin oppvekst. De forteller at 

foreldrene har kjempet for dem, og derfor kan det forstås som at ungdommene står i gjeld til 

foreldrene. Barn skal vise takknemlighet gjennom å vise respekt. Aaryan sier: 

 

Aryan: Tenk deg når du var 2 år 1 år, du vet ikke en gang hva som skjedde i verden. 
Tenk deg hvis moren og faren din skulle kaste deg, det er det vi tenker. Det er 
foreldrene, hvis de ikke liker oss 
Intervjuer: Så kan de kaste deg? 
Aryan: Ja, de burde ha kastet oss for lenge siden, men de gjør ikke det. Da må vi vise 
det er dem som har sørget for oss til at vi blir voksne, for å få mat for å få klær. For å 
få bedre liv. Det er de som kriga for oss at vi kom til et bedre land enn hjemlandet 
vårt.  
(…) Så egentlig foreldre må få stor respekt, det er de som tørka ræva fra de …. det er 
de som har gjort alt. Man kan ikke gjøre noe med det, det er bare å gi respekt. 
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Informantens narrativ kan ses på som en hyllest til egne og andre foreldre som har reist til 

Norge, for at deres barn skulle få andre muligheter enn de selv hadde. Respekten for 

foreldrene er en sentral verdi. Guttene begrunner det i alt foreldrene har gjort for dem. Som 

lite barn er du hjelpeløs uten foreldrene, og de har hatt mulighet til ”å kaste deg”, men de har 

ikke gjort det.  

 

Aryan sier at de har ”kriget” for at han skulle få bedre muligheter i et annet land enn 

hjemlandet. Det er uklart om han mener det bokstavelig at foreldrene har kriget, eller om han 

mener den prosessen foreldrene har vært gjennom ved at de har forlatt hjemlandet, med et 

ønske om å få et bedre liv for seg og sin familie i Norge. De har gjort alt, uten å få noe 

tilbake. Det et kraftfullt uttrykk som rommer stor grad av anerkjennelse, for det foreldrene har 

gjort. Flere av informantene fortalte liknende historier. Mehdi sier at ”faren min gikk fra land 

til land helt til han kom til Norge .”  

 

Dette kan oppfattes som et uttrykk for at de mener de står i gjeld til foreldrene. Det at de har 

gjort ”alt” for barna gir dem rettigheter som barna ikke kan, vil eller skal opponere mot. Det 

faktum at foreldrene har gjort alt for sine barn, gir rom for kun en måte å møte det på, å vise 

respekt. Måten de velger å gi tilbake, er å vise respekt og ikke opponere mot straff. Guttenes 

utgangspunkt er at det ikke er noen selvfølge at foreldre gjør alt for sine barn. Et annet 

utgangspunkt kunne vært at det er en selvfølge at foreldrene har tatt seg av barna, det er deres 

ansvar og forpliktelse.  

 

På samme måte som i narrativet foran hvor Aryan forteller om foreldre som har kriget for 

barna sine, så formidler dette utdraget under ungdommenes forståelse av at det er foreldrene 

de kan takke for at de får andre muligheter her i Norge, enn de ville fått i hjemlandet. I et av 

gruppeintervjuene svarer ungdommene slik på spørsmål om hva som ville skjedd hvis 

foreldrene fikk vite at de hadde gjort noe alvorlig galt, for eksempel blitt innblandet i noe bråk 

ute: 

Kassim: Det er de som betaler regningen da. 
Intervjuer: Betaler regninga når dere gjør noe galt? 
Kassim, Hamed, Mehdi: Ja 
Kassim:Ikke betaler regninga, du skuffer foreldrene. De tenker hva slags sønn har jeg  
oppdratt. (…) det er faren min som kom først og så kom jeg etter han. Så sier han, jeg 
har henta en sønn som ikke gjør noe fornuftig, som gjør noe galt med livet sitt. 
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De velger å bruke uttrykket ”betale regninga” og presiserer at det handler om at det ville 

skuffe foreldrene dersom de gjør noe galt. Det er foreldrenes skuffelse over ungdommen som 

er regninga. Kassim framhever at det var faren som kom først til Norge, og så valgte han å 

hente sønnen hit. Hvis han oppfører seg galt så kan foreldrene komme til å stille spørsmål, 

både ved sin egen oppdragelse og hva slags menneske sønnen har blitt. Det kan ses på som at 

det er mye som står på spill for de unge, både foreldrenes posisjon som gode oppdragere og 

ungdommenes mer grunnleggende forståelse av seg selv som sønn eller datter. I dette 

narrativet kan det tolkes som at både hensynet til at de står i gjeld til foreldrene og at de 

ønsker å respektere foreldrene, er relevant. De unges aktørskap består i at de tar et standpunkt 

om at de velger å ikke gjøre noe galt, for å unngå å komme i en situasjon hvor foreldrene blir 

skuffet over dem. Valget er begrunnet i at de står i gjeld til foreldrene og at de har respekt for 

dem. I disse narrativene presenterer de unge seg som gode sønner og døtre. Disse 

ungdommenes forståelser av oppdragelsespraksiser sammenfaller med det Javo (2010) 

beskriver som at barn i kollektivistisk pregete kulturer ofte vil oppfatte en autoritær form 

form for oppdragelse som normal og et uttrykk for kjærlighet.  Hun hevder at barn raskt 

oppfatter kulturelt betingede meninger med foreldres adferd (2010). 

 

Familier fra utlandet– felles forståelse  

En forståelse som informantene deler, er at familier med innvandrerbakgrunn bruker fysisk 

avstraffelse som en del av sin oppdragerpraksis. De nyanserer mellom etnisk norske familier 

og familier med innvandrerbakgrunn. Det kan forstås som at de mener at barn oppdras ulikt 

avhengig av kulturell bakgrunn. En av informantene sier følgende: 

Mehdi:Jeg blir ikke slått så mye som de andre familiene fra utlandet . De får fysisk 
vold da. Det meste er slag, spark, biting, lugging ( ….) som jeg sa , så er det nesten 
det samme som min egentlig, som mine foreldre. 

I narrativet plasserer han seg i kategorien familier fra utlandet og sammenligner sine 

erfaringer med hvordan han mener det er i andre familier. I begynnelsen av narrativet sier 

Mehdi at han ikke blir slått like mye som barn i andre utenlandske familier. Mehdi bruker her 

ordet vold og nevner ulike former for vold. I avslutningen av narrativet modererer han 

forskjellen mellom seg og de andre ved å si at det er nesten det samme. Dette kan forstås som 

at han underveis i fortellingen endrer oppfatning og mener at oppdragelespraksisen hjemme 

hos ham selv, er lik andre familier fra utlandet. Hensikten med historien kan være at han 

ønsker å alminneliggjøre bruken av fysisk vold. Mehdi nevner eksempler på type vold og 
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alminneliggjør praksisene ved å oppsummere med at dette ikke er noe spesielt, men en  

forventet oppdragerpraksis i familier fra utlandet. 

 

5.8 Tillit til venner   
Som vist i avsnittet over, så peker flere av informantene på forskjeller mellom 

oppdragelsespraksiser i familier med norsk landbakgrunn og i innvandrerfamilier. Hvilken 

betydning dette får for hvor de unge kan søke sosial støtte, er et tema som bringes fram av 

flere. Det er ikke nødvendigvis deres felles innvandrerbakgrunn som får betydning for hvem 

de betror seg til. Manzoor svarer slik på spørsmålet om hva han hadde gjort hvis han selv eller 

andre ble slått og hvem han kunne fortalt det til: 

 

Manzoor: Det er sånn. Hvis vi blir slått hjemme. Ikke sant, mine nærmeste venner 
kunne jeg fortelle det. Etnisk norske, de jeg visste alt om, ikke sant. De jeg spilte 
fotball med ofte og de som var hjemme hos meg. De kunne jeg fortelle, jeg har blitt 
slått hjemme. De fortalte ikke videre, men en jeg ikke kjente så godt hadde jeg aldri 
sagt det. Jeg hadde sagt, nei jeg blir ikke slått hjemme. Blir du slått hjemme? Ikke 
sant, jeg hadde stilt spørsmålet tilbake, som om det var fremmed for meg det å bli 
slått. Blir du slått? Herregud. Jeg hadde feika tatt en annen identitet, bare spilt 
dobbeltliv lissom. 
Intervjuer: Så det som avgjør om du kan si det til noen er ikke kulturell bakgrunn? 

 Manzoor:Det er det båndet du har. Jeg hadde det ihvertfall på den måten.(…) 
 

 
Manzoor beskriver at han er innforstått med at det er ulovlig å slå barn i Norge. Han kan 

dele opplevelsene med gode venner uavhengig av vennens landbakgrunn. Det er relasjonen 

som er avgjørende. Hvis tilliten ikke er der, forteller han ikke noe. Dersom en etnisk norsk 

hadde spurt om han ble slått, ville han ”tatt en annen identitet”, ikke identiteten som en gutt 

med minoritetsbakgrunn, som blir slått. Han ville spilt ”et dobbeltliv” fordi det står mye på 

spill. Det synes viktig å opprettholde inntrykket av at det ikke foregår noe ulovlig. Dette kan 

forstås som at han forholder seg til normer og regler i to kulturer, hvor den ene må skjules 

for de etnisk norske han ikke kjenner godt. Dette kan beskrives som at han posisjonerer seg 

som en som har kunnskap om hvem han kan søke støtte hos, og han søker støtte blant 

jevnaldrende. Det viser kanskje også hvordan han automatisk tar ansvar for å skjule det han 

tenker ikke vil bli akseptert . 
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Manzoor har erfart sosial støtte fra jevnaldrende og posisjonerer seg som en som har 

oversikt over mulige konsekvenser av å fortelle at han har blitt slått, og hvem han kan stole 

på. Det kan forstås som at det å bli slått hjemme, er en erfaring som han ønsker å dele. Å 

søke emosjonell støtte hos jevnaldrende når man erfarer noe vanskelig, kan forstås som å 

fylle noe av den funksjonen Stern (2003) omtaler som menneskets behov for tilknytning og 

å være omgitt av menneskelig relasjon og støtte.  

 

På samme måte som Mehdi i avsnittet foran, så mener Manzoor at barn og unge med 

minoritetsbakgrunn blir slått regelmessig hjemme. Han beskriver sin forståelse av de andre 

guttenes håndtering, som var at de som ikke hadde det samme emosjonelle tette båndet til de 

etnisk norske i vennegjengen, valgte å pynte litt på det og dempe det. De fryktet at de ikke 

ville bli møtt med den nødvendige forståelsen fra de norske. Dette viser at ungdommene 

velger ulike strategier, avhengig av hvem de er sammen med, og at deres narrativ om 

oppdragelse, påvirkes av hvem de formidler seg til og forventer støtte fra. 

 

Manzoor sier venner forteller at de blir slått hjemme, og at han gir dem råd om hvordan de 

bør forholde seg til dette overfor venner: 

Manzoor: Men jeg var veldig åpen om det, men så sa jeg det til dem. Gutta bare vær 
stille om det lissom. Ikke fortell det videre, det er mellom meg og deg. Og de fortalte 
ikke videre. 
 

Han synes å støtte vennenes vurdering av behovet for å bagatellisere og minimalisere antall 

ganger de hadde blitt slått. Dette kommer til uttrykk ved at han råder dem til ikke å si det 

videre. Manzoor har flere mestringsstrategier og forteller hvordan han aktivt på ulike måter 

håndterer at han og hans venner blir slått hjemme. Han søker forståelse hos nære venner, 

benekter å ha erfart vold overfor dem han ikke har et tillitsforhold til, er selv en støtte for 

andre som blir slått og vurderer situasjonen og gir råd til venner om ikke å fortelle. Samtidig 

er han lojal overfor foreldrene og forsvarer deres oppdragelsesstrategi, fordi den har som 

intensjon er å sikre at han får et godt liv.  

 

 

5.9 Oppsummering 
Ungdommene i denne undersøkelsen er gjennomgående lojale mot foreldrenes 

adferdskorrigeringer. På den ene siden kan dette forstås som at de vurderer korrigeringene 
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som berettiget. På den annen side kan det også forstås som at deres aktørskap er begrenset og 

at de ikke opplever å ha et handlingsrom, til å opponere mot sine foreldre.  

 

5.10 Forståelser av barneverntjenestens rolle 
Ungdommene oppgir med unntak av to informanter at de selv ikke har personlig erfaring med 

barneverntjenesten. De formidler allikevel at de har liten tillit til at barneverntjenesten kan 

være til hjelp, dersom barn har det vanskelig. Paxi er opptatt av å nyansere sitt syn på 

barneverntjenesten, og på spørsmålet om hva hun tenker om at ungdommer tar kontakt med 

barnevernet, svarer hun: 

 

Paxi: Det kommer an på om det er helt jævlig eller om det er noe du på en måte kan 
leve med (….) hvis det er sånn at det skader deg og hele den pakka der, så skal du ikke 
være der. Men hvis det bare er småting, så synes jeg det, du lærer noe av det.  

  
Som det fremgår av utdraget ovenfor så hadde ungdommene en høy terskel for å ta kontakt 

med barnevernet dersom de selv eller noen de kjente ble utsatt for vold hjemme. Først når det 

er snakk om vold de betrakter som alvorlig, som gir skade, kan det være aktuelt å ta kontakt. 

Ved mindre alvorlige hendelser, ”småting”, så tenker Paxi at de unge kan lære noe av 

situasjonen. Hennes utsagn indikerer slik at det skal helt spesielle omstendigheter til for å 

kunne ta kontakt med barnevernet, som for eksempel at de unge erfarer ekstrem sosial 

kontroll, og at de utsettes for vold. På den ene siden er hun skeptisk, samtidig anerkjenner hun 

at barnevernet kan ha en funksjon når situasjonen i hjemmet er ”helt jævlig”. Dette kan 

forstås som at hun mener at barn ikke skal bli boende hos familien sin uansett situasjon og at 

barneverntjenesten dermed fyller en funksjon i enkelte tilfeller. Informantene er enige om at 

barn ikke skal straffes på en slik måte at de får blåmerker eller blir fysisk skadet, men de 

snakker ikke frem barnevernet som en instans de har tillit til. De nevner i stedet andre 

familiemedlemmer som noen som kanskje kan hjelpe.  

 

 
5.10.1 Omsorgsovertagelse på sviktende grunnlag  

En oppfatning som går igjen hos ungdommene er at barneverntjenesten griper inn på grunn av 

forhold ungdommene mener er bagatellmessige. Barn blir tatt fra foreldrene sine på et tynt og 

ofte uinformert grunnlag og uten at foreldrene har fått mulighet til å endre sin 
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oppdragelsespraksis. På spørsmålet om hva som burde skje hvis barn ikke har det bra 

hjemme, svarer Hamed: 

 

Hamed: Da må barnet få hjelp. Barnet må få omsorgen de trenger når de er små. Du 
skal ikke slå barn, du skal ikke bruke voldelige greier, men du skal få lov til å gi barna 
straff og trene dem opp på dine regler. (…) Men du skal ikke ta andres barn. Det er 
derfor jeg er imot, veldig imot faktisk, barnevernet. For det første de gjør er å ta 
barnet, de er ikke sikre på saken, de har kanskje hørt på hva læreren sier.  

 
 
Hamed skiller mellom det å ikke få god omsorg og det å få straff som har en oppdragende 

intensjon, som to forskjellige situasjoner. Et poeng synes å være at barnevernet ikke innhenter 

opplysninger fra foreldrene, eventuelt bare fra en lærer. Fortellingen kan gi et inntrykk av at 

barneverntjenesten ikke ønsker et samarbeid med foreldrene, men først og fremst driver 

maktutøvelse. En slik forståelse, vil kunne skape utrygghet og uforutsigbarhet og en 

opplevelse av at foreldre ikke får mulighet til å forklare seg før beslutninger tas. Dette kan 

gjøre det vanskelig å tenke på barnevernet som en tjeneste som ønsker å samarbeide med 

foreldrene om at barna skal få det bedre. Paxi beskriver: 

 
Paxi: Og jeg synes de skal ta en litt nærmere titt før de kommer og bare ”ja vet du 
hva, du har slått barnet ditt, jeg skal ta barnet ditt”. Jeg blir sånn skikkelig irritert av 
å tenke på det, sånn faen da, først sjekk grundig så finn noe bevis. (…) fordi først: Du 
må ha bevis og du må kommentere og du må gå dypere i saken. Og du må gi varsel.  

 Paxi, Nadia, Fatima: Ja du må gi varsel 
Nadia :Hvis du har slått før, så skal du ikke slå nå. Før var før og nå er nå. Det er det 
som skal tells. (…) Du må gi sjanser til personen. 

 
På samme måte som i utdraget foran synliggjør disse utsagnene en kritisk holdning til 

barneverntjenesten. Informantene synes å hevde at barnevernet ikke foretar grundige 

undersøkelser før de fatter sine beslutninger. Det gis et inntrykk av at barnevernet ikke 

forholder seg til situasjonen i den enkelte familie. Når det framkommer informasjon om at 

barn skal ha blitt slått, så utløser det automatisk en omsorgsovertagelse. Jentene i intervjuet er 

enige og tydelige på viktigheten av at barnevernet gir varsel til foreldrene. Det uttrykkes et 

ønske om at foreldre må få en advarsel om å endre sin oppdragerpraksis, for dermed å få 

mulighet til å vise en endring.  
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 5.10.2 Beskytte mot barnevernet 
Ungdommenes lojalitet kan også omfatte andre familier med innvandrerbakgrunn. Hensikten 

kan synes å være at de opplever barneverntjenesten som mer opptatt av å forhindre at barna 

blir utsatt for vold enn av å hjelpe familien til å fungere bedre sammen. I et av intervjuene 

beskriver Hamza en episode der de hører bråk og skrik fra barna i naboleiligheten. Hamzas 

familie blir kontaktet av norske naboer dagen etter, som er bekymret over det bråket de hørte 

kvelden før, og han beskriver: 

 

Hamza: Jeg ehh man har jo noen fordommer ikke sant. Så jeg tenkte de blir slått 
hjemme. For meg så var det greit, men for pensjonistene som bodde i 1 etg som 
snakka med meg dagen etterpå. ”Hørte du det bråket? Ja det er sikkert noen i familien 
som har dødd svarte jeg (….) ”Men det var jo så høyt, ut i gangen og” ….(…) Ja, det 
er forskjeller i kulturen. Så kunne man unnskylde med det. For hadde vi fortalt dem 
det så hadde de ringt politiet, barnevernet og så hadde det blitt masse styr for den 
familien. Og den familien hadde blitt fratatt barna eller noe. Ikke sant, det er jo det 
verste en mor eller far kan oppleve det er jo at barna blir tatt fra dem. Så hvorfor 
skulle vi fortelle dem det, det skaper jo bare enda flere problemer. 

 
Hamza velger ikke å si til naboene hva han tror har skjedd, fordi han antar at de da vil ringe 

barnevernet. Det vil føre til at barnevernet vil frata foreldrene barna og det er det verste en 

mor eller far kan oppleve. Han svarer at han tror det har skjedd et dødsfall i familien. I dette 

narrativet sier han om seg selv at han har fordommer, og at han derfor antar at de blir slått 

hjemme. Antagelsen om at fordi det er en innvandrerfamilie så blir de slått, kan forstås som 

en kategorisering av oppdragerpraksis hos alle med innvandrerbakgrunn. Hamza nøler litt før 

han tilkjennegir sine fordommer, ved å si ”ehh”, og ved å benevne sine fordommer, oppfatter 

jeg at han også reflekterer over sin holdning. Det kan forstås som at han posisjonerer seg som 

en som har kunnskap om hva som har skjedd, og han aksepterer det ved å si at han synes det 

er greit. Hamzas aktørskap i dette narrativet, består i at han sammen med familien, aktivt 

velger å villede pensjonistene, ved å si at bråket trolig skyldtes et dødsfall. 

 

Flertallsformen vi, indikerer at han var sammen med noen fra sin familie og at de var enige 

om hvordan de skulle møte bekymringene fra pensjonistnaboene. Det gis et inntrykk av at de 

identifiserer seg med familien hvor skrikene kom fra, fordi de også har innvandrerbakgrunn.  

 

I narrativet tar Hamza et valg om ikke å fortelle. Han posisjonerer seg som en aktivt 

handlende som tar et reflektert valg, og fremstår overbevist om at pensjonistene ville ringt 

politi eller barnevern, hvis han hadde sagt at han trodde barna ble slått. Det ligger en 
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forståelse av at det han antar at foreldre gjør, slår barna, er handlinger som vil føre til 

reaksjoner og handlinger hos pensjonistene. Dette vil etter hans utsagn bare gjøre det 

vanskeligere for familien. Hans forståelse er at det verste som kan ramme en familie, er å 

miste barna. Lojaliteten hans går til foreldrene. 

 

Det kan tolkes som at Hamza ikke tar barnas perspektiv, fordi han vektlegger konsekvensene 

for familien og foreldrene spesielt, dersom barneverntjenesten og politiet hadde blitt 

kontaktet. Jeg oppfatter at han ønsker å forhindre at det verste skjer, og det kan argumenteres 

for at han har gode intensjoner med å lyve for pensjonistene. Hamza synes ikke å være 

usikker på om pensjonistene vil kontakte barnevern eller politi. Det kan forstås som en 

erkjennelse av at i majoritetssamfunnet, er dette handlinger som ikke er akseptert, handlinger 

som skaper bekymring og meldeplikt for alle som får kunnskap om dem. Perspektivet om at 

politi og barnevern kan hjelpe barn og familier, er ikke tilstede. Å ta kontakt med politi og 

barnevern løser ikke problemer, det skaper problemer ved at foreldre kan miste omsorgen for 

barna sine.  

 

 

  5.10.3 Kunnskap  
Det framgår av avsnittene over at de de unge i denne undersøkelsen, har liten tillit til at 

tiltakene fra barneverntjenesten hjelper barna og familiene slik intensjonen er. Flere av 

informantene peker på kunnskap som et tiltak for å gi foreldrene andre oppdragelsespraksiser 

enn de selv har erfart. Mehdi svarer slik på spørsmålet om hva som kan være gode tiltak: 

 

Mehdi: Kunnskap er nok svaret på det. Åssen skal man snakke til et barn som er 
rampete. (…) men åssen du skal dele den kunnskapen…Du må kunne møte dem på en 
arena hvor de åpner sitt sinn,….men det kan ikke bare gjøres en gang, det må gjøres 
2-3 ganger. 

 

Ungdommene ble ikke spurt direkte om de mener at fysisk straff ikke er å foretrekke. Dette 

utsagnet kan forstås dithen at han er åpen for at fysisk straff i oppdragelsen ikke er å 

foretrekke, og han etterlyser konkrete råd og veiledning til foreldre om hva som kan være 

alternativene. Mehdi ser en sammenheng mellom økt kunnskap og endring av 

oppdragerpraksis. Han argumenterer for viktigheten av å få en allianse, for at 

kunnskapsdeling skal være mulig. Det kan synes som om dette er et initiativ som må komme 

fra hjelpeapparatet, og at det må gjentas for å skape endring. 
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 5.11 Oppsummering  
Ungdommene formidler at de og deres familier ikke deler barneverntjenestens  

problemforståelse knyttet til bruk av fysisk straff. De beskriver at de ikke har tillit til 

barneverntjenesten, fordi den dominerende forståelsen er at barnevernet tar barn uten 

nødvendige undersøkelser. Informantene foreslår informasjon og opplæring som tiltak 

istedenfor å fatte vedtak om omsorgsovertagelse.  
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6 Diskusjon 
I dette kapittelet vil funnene fra analysen bli diskutert i lys av oppgavens problemstilling og 

kunnskap som foreligger på fagfeltet. Det er flere aspekter ved resultatene som kunne vært 

løftet frem. Jeg har valgt fire temaer jeg anser som mest relevant for undersøkelsens 

problemstilling og som fremstår som gjennomgående og tydelige. Den første er det normative 

voldsperspektivet som informantene i undersøkelsen møter. Det andre er at det er mange 

måter å utøve foreldreskap på. Det tredje er den kulturelle diskursen, og som det fjerde har jeg 

valgt resultatenes implikasjoner for sosialt arbeid, med fokus på mulige tiltak. Mitt fokus på 

tiltak er valgt fordi det bringes fram av flere av informantene. 

 

Innenfor den narrative tradisjon skiller man mellom den opplevde og den fortalte historien 

(Riessman, 2008). Narrativene i denne oppgaven ble til i møtet mellom ungdommene og en 

forsker. Fortellingene representerer ikke en objektiv sannhet, men er en subjektiv framstilling 

av refleksjoner og hendelser, skapt i fellesskap i intervjusituasjonen. Funnene må ses i lys av 

dette og kan ikke generaliseres til alle ungdommer med innvandrerbakgrunn. Hensikten med 

analysen og diskusjonen er ikke å bedømme ungdommenes forståelse av foreldreskap, men å 

beskrive dem ut fra den konteksten ungdommene lever i. 

 

 

6.1 En tilnærming med normativt voldsperspektiv 
I Norge er det majoritetsnormativt og juridisk forbudt og potensielt straffbart å utøve vold 

mot barn. Det er begrunnet i omfattende dokumentasjon av at både det å bli utsatt for og leve 

med vold i nære relasjoner, er skadelig for barn (Øverlien, 2012, Heltne & Steinsvåg, 2011). 

  

Vedvarende aktivering av frykt i oppveksten, øker risikoen for utvikling av traumerelaterte 

endringer i hjerne, sosiale vansker, lærevansker, emosjonelle vansker og somatiske plager 

(Braarud & Raundalen, 2011, Felitti, 2002). Den offentlige diskursen er at vold skader og at å 

leve med vold, er å leve i frykt - en frykt uten løsning når den utøves av foreldrene, som er de 

nærmeste omsorgspersonene i et barns liv. Fokus er på voldens skadevirkninger mer enn på 

en intendert oppdragerdiskurs. Det er i denne konteksten utøvelse av foreldreskap og 

forståelse av oppdragelespraksiser foregår, for informantene og deres foreldre. 
Spenningsfeltet mellom barns rett til beskyttelse når de opplever vold og barns rett til å bli 
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hørt og være aktør i eget liv, blir satt på spissen når det gjelder minoritetsbarn og hensyn til 

kultur Hofman (2011).  

 

 

6.2 Det mangefasetterte foreldreskapet 
Ungdommene i denne undersøkelsen visste at alle former for vold mot barn er forbudt i 

Norge. Samtlige tok avstand fra vold som kunne skade barn fysisk og som ikke hadde en 

intensjon om oppdragelse i seg. Det er i utgangspunktet vanskelig for barn å snakke om 

sensitive temaer som berører dem selv og deres nærmeste. I en kontekst med en normativ 

nulltoleranse for vold, kan det argumenteres for at det blir enda vanskeligere for barna å 

fortelle om den fysiske straffen de får og at erfaringene dermed blir tabuisert. Leira (1990) 

skriver at alvorlige negative barndomserfaringer ofte er taushetsbelagt og tabuisert, og dermed 

er de ugyldiggjort for barnet. Så lenge et tema er tabubelagt og det ikke finnes en 

intersubjektiv bekreftelse på at dette eksisterer, vil det være vanskelig for barnet å sette ord på 

og beskrivehva som skjer og hvordan barnet opplever dette. En psykologisk forståelse som 

ser på vold i oppdragelsen som tabuisert, og som medfører stigma vil kunne forklare hvorfor 

ungdommene i denne undersøkelsen ikke definerer fysisk straff som vold, men som 

oppdragelsespraksiser de er lojale overfor.  

 

I arbeidet med empirien og analysen, befestet det seg et annet inntrykk. Et inntrykk av at 

ungdommene formidlet at kriteriene for hva som betraktes som god omsorg, er 

mangefasettert. Alle informantene tar avstand fra oppdragelse som innebærer en utøvelse av 

vold som ikke har en intensjon om oppdragelse i seg og som påfører barnet skade. Inntrykket 

er at de unge er nyanserte i sine beskrivelser. De omtaler ikke handlingene som vold, men 

som oppdragelse med intensjon om ”å vise vei, føre på rett spor.” De snakker ikke frem en 

entydig fortelling, og narrativene viser en variasjon av fenomenforståelsen av fysisk straff i 

oppdragelsen. Ungdommenes forståelser av foreldrenes oppdragelsespraksiser viser at de 

trekker tråder paralleller til hjemlandet og de praksiser for god omsorg som foreldrene deres 

er vokst opp med.  

 

Barneombudet nedsatte i 2010 (Barneombudet, 2010) en ekspertgruppe av unge muslimske 

jenter og gutter som diskuterte oppvekst for minoritetsbarn i Norge. Gruppa framhevet at 

respekt for foreldrene er veldig viktig. Jentene mente at vold fører til redsel og at dette ikke 
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må forveksles med respekt. Noen av guttene i gruppa mente at foreldre har rett til å utøve vold 

og at barna uansett skal vise respekt. Barneombudets gruppe nyanserte ikke mellom fysisk 

straff som har en intensjon om oppdragelse og andre former for vold, slik informantene i 

denne  undersøkelsen gjorde. 

 

Funnene i denne oppgaven viser at det kan være hensiktsmessig å legge til grunn at det  finnes 

et større spekter av foreldrepraksiser enn det som er normativt i majoritetssamfunnet. Det 

framheves også at ungdommene formidler sine erfaringer med fysisk avstraffelse, selv om de 

er i en kontekst av nulltoleranse. Deres nyanserte svar understreker viktigheten av at vi spør 

barn og unge om deres forståelse av foreldrenes utøvelse av omsorg. Ved at forståelser deles 

kan det danne grunnlag for dialog rundt nye meningskonstruksjoner. Guldbrandsen (2006, s. 

253) skriver at ”Vi vil imidlertid også rette fokus mot hvordan personers deltakelser og 

forståelser bidrar til å befeste, utfordre eller forandre etablerte rutiner, fremgangsmåter og 

meningssammenhenger”. Gjennom å ha et refleksivt forhold til oppdragelsespraksiser og 

konteksten de er en del av, kan det dannes grunnlag for forhandlinger om hva som er god 

oppdragelse. Hva som anses som god oppdragelse, er til enhver tid gjenstand for 

forhandlinger på flere nivå - i kjernefamilien, storfamilien og ulike sosiale sammenhenger vi 

er en del av, nasjonalt og globalt.  
 

 

6.3 Å være en god sønn eller datter 
Flere av ungdommene i denne undersøkelsen var opptatt av å være gode sønner og døtre og å 

være gode rollemodeller for yngre søsken. De beskrev hvordan deres handlinger reflekterer 

over på søsken og resten av familien, og hvordan de handlet for å innfri disse forventningene. 

Ungdommene beskrev hvordan deres aktørskap besto i å velge ikke å gjøre noe galt, for å 

unngå at foreldrene ble skuffet over dem. Et perspektiv er at de har en ære som kan tapes og 

at familien har et felles ansvar for å hegne om den. Wikan (2008) skriver at ære både kan 

vinnes og tapes og at æren ligger i det ytre, hvordan ting framstår for omgivelsene. Å bryte 

med familiens forventninger kan innebære tap av ære og tilføre familien skam (Mullender, et 

al., Hofman, 2011, Skytte 2008, van der Weele et al. 2011). Ansvaret for å bevare familiens 

ære blir ofte større i ungdomsårene, og ungdommene kan oppleve å få strengere grenser 

(Dahl, 2013).En slik forståelse innebærer at ungdommenes handlinger kan få konsekvenser 

for hele familien og at det dermed er mye som står på spill. Det er samtidig viktig å påpeke at 
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hensynet til storfamilien ikke bare handler om ære og skam, men i stor grad også om 

gjensidig og god avhengighet (Jørgensen & van der Weele, 2009).  

 

Ungdommene i denne undersøkelsen forteller også at de ikke vil eller kan opponere mot 

foreldrene, og en av grunnene til det er at da er det en risiko for at barnevernet kommer og tar 

dem bort fra foreldrene. Narrativene til ungdommene i denne undersøkelsen, viser deres evne 

til refleksjon og nyansering av forståelser av foreldrepraksiser som kan ses i sammenheng 

med deres posisjon som krysskulturelle.  

 

 

6.4 Krysskulturell forståelse 
Flere av informantene i denne undersøkelsen beskrev hvordan de lever et slags dobbeltliv 

overfor venner. Det var relasjonen til vennene, uavhengig av etnisk bakgrunn, som var 

avgjørende for om de kunne fortelle at de ble straffet ved å bli slått av foreldrene. Overfor 

andre måtte de enten benekte eller bagatellisere det. Dette kan forstås som å leve i to 

verdener, én hvor de kan fortelle og én hvor de ikke kan fortelle. Det er en strategi som 

fungerer som en beskyttelse mot å få kritiske spørsmål eller å vekke bekymring, for eksempel 

hos omverdenen. Som tidligere omtalt, løy en av informantene for naboene, i den hensikt å 

beskytte en annen familie med innvandrerbakgrunn. Handlingen kan også ses på som et 

uttrykk for at virkeligheten, slik han opplever den, ikke kan deles med alle, men må skjules. 

Det sammenfaller med det Salole (2013) peker på om at det å leve i to verdener, ofte vises 

overfor venne- og bekjentskapskretser. Ungdommene må forvalte motstridende perspektiver 

og tenke godt over hva de s 

ier og til hvem de sier det. 

 

Javo (2010) skriver at en mulig årsak til at foreldrenes oppdragelsesstil oppfattes forskjellig 

av barn i ulike kulturer, har sammenheng med at den følelsesmessige konteksten blir 

annerledes avhengig av hvilken kulturell mening som tillegges foreldrenes handlinger (Javo, 

2010). Informantene i denne oppgaven rapporterte ikke om adferdsproblemer, men 

perspektivet om hvilken kulturell mening som tillegges handlingen, kan allikevel være nyttig. 

 

Et sentralt funn i flere forskningsrapporter, er familiens store betydning for 

innvandrerungdom (Prieur, 2002, Bredal, 2006, Engebrigtsen & Fuglerud, 2007). Det 
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sammenfaller med funnene i denne undersøkelsen. Ungdommene ønsker å innfri tradisjonelle 

verdier og samtykker til kulturelt betingede praksiser. 

 

 

       6.5 Et spørsmål om tillit 
Informantenes manglende tillit, er ikke primært relatert til egne erfaringer, men til 

oppfatninger og forståelser de beskriver som vanlige blant familier med innvandrerbakgrunn. 

Mistilliten er begrunnet i to oppfatninger av barnevernet. Den første er forståelse av at 

barnevernet tar barn. Det andre er forståelsen av at barnevernet ikke går i dialog med 

familiene og foretar grundige undersøkelser og veileder foreldrene og gir advarsler, før de 

fatter sine beslutninger. Disse funnene sammenfaller med noen av funnene som ble gjort i 

forskningsprosjektet Frykten for barnevernet (Fylkesnes, et al, 2015). Deres analyse viser at 

frykten for barnevernet blant etniske minoritetspersoner, kan forstås i lys av krenkelser, som 

for eksempel frykt for å bli fratatt barna.  

  

Ungdommene i intervjuene som denne masteroppgaven bygger på har på vesentlige områder 

andre forståelser av hva som defineres som godt foreldreskap, enn barnevernet. Den fysiske 

avstraffelsen vurderes av ungdommene på som oppdragelse, og da er behov for hjelp fra 

offentlige instanser ikke til stede. Barneverntjenestens fokus på at vold er forbudt, kan isolere 

de unge fra å dele sine erfaringer, ettersom det å dele disse kan få konsekvenser både for 

barna og for foreldrene. Barneverntjenesten kan ses på som vokteren av den norske 

forståelsen av godt foreldreskap. De unge i denne undersøkelsen kjenner seg ikke igjen i 

beskrivelsen av å være voldsutsatt. Det kan skape en frykt for at innvandrerfamilienes verdier 

ikke verdsettes like høyt som den normative majoritetsforståelsen av god oppdragelse. Å lytte 

til stemmene til barn og unge er viktig, men i den norske majoritetskonteksten kan det forstås 

som at stemmene til familier med innvandrerbakgrunn ikke anerkjennes i like stor grad.  

 

 

6.6 Balansekunstnere - en viktig kilde til kunnskap 
Et argument jeg avslutningsvis ønsker å løfte frem er behovet for en satsning på forebygging 

gjennom anerkjennelse, alliansebygging og kunnskapsformidling. Avstanden mellom 

majoritetssamfunnet og ungdommenes forståelser, må fylles med forebygging og kunnskap. 
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Endring forutsetter tillit og tillit må bygges. Alliansebygging innebærer å ønske dialog, samt å 

anerkjenne foreldrenes ønske om å utøve et godt foreldreskap. Videre må deres deltagelse i 

utforming av tiltak etterspørres. Dette innebærer å lytte til barn og unge for å få kunnskap om 

hva de har behov for at tjenestene snakker med foreldrene om. Hjelpeapparatet kan gi 

foreldrene støtte til å revurdere tradisjonelle oppdragelsesprinsipper. Fokus i alliansearbeidet 

kan være å finne en plattform basert på felles verdier, som at alle foreldre ønsker at barna skal 

vokse opp og klare seg godt her i verden og at det å være forelder kan være vanskelig i 

perioder. Det vil kunne gi et større handlingsrom for å kunne tenke samarbeid om endring.  

 

En tilnærming basert på anerkjennelse og dialog, vil ikke bare være hensiktsmessig i kontakt 

med familier med innvandrerbakgrunn, men også i møte med den store variasjonen av 

familier og ungdommer. Flere av ungdommene i denne undersøkelsen, etterlyste tiltak som 

kunne gi foreldrene kunnskap om alternative oppdragelsespraksiser enn straff, for regulering 

av adferd. Å lytte til ungdommenes forslag, vil være å ta inn brukerperspektivet og legge til 

grunn en inkluderende tilnærming, og dermed også redusere volden som er det endelige 

målet. De inviterer hjelpeapparatet inn og det er en invitasjon som bør tas imot.  

 

 

6.7 Behov for videre forskning 
Det er lite kvalitativ forskning om vold mot barn (Kruse & Bergmann, 2014). Fremtidige 

studier bør i større grad benytte barn og unge som informanter. Aktuelle forskningsprosjekt 

kan være å fokusere på hvilke erfaringer barn og unge og deres familier har med 

hjelpeapparatet i saker som handler om vold mot barn, med et særlig fokus på familier med 

innvandrerbakgrunn. Hvilke faktorer må være tilstede for at de skal søke hjelp? Hvilke 

forbyggende tiltak finnes og hvordan fungerer de? Forskning bør også inkludere hvordan 

barneverntjenesten og andre hjelpeinstanser forholder seg til den forskningen som foreligger 

om samarbeid med hjelpeapparatet og familier. 

  

 

6.8 Undersøkelsens svakheter  
En svakhet ved denne undersøkelsen, kan sies å være at narrativene i liten grad består av 

vurderinger av hvordan ungdommene reagerte emosjonelt. Den samme erfaringen gjorde 
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Øverlien (2012) i en studie av barn på krisesenter. Et større fokus på dette i 

intervjusituasjonen kunne ha gitt informasjon som kunne ha understøttet den forståelsen de 

presenterte eller gitt et mer nyansert bilde.  

 

 

6.9 Oppsummering 
Ungdommene er nyanserte og har klare definisjoner på hva som er gode og forventede 

foreldrepraksiser, og hva som ikke er det. De har en agensposisjon som de reflekterer rundt og 

gjør bevisste valg som skaper mening. Den fysiske avstraffelsen i oppdragelsen, beskriver de 

ikke som negativ. Det formidler en forståelse av foreldrene som kloke veivisere og at straffen 

er en korrigerende strategi for dannelse. Dette kan forstås som en velment 

oppdragelsespraksis som karakteriserer trekk ved deres kulturelle bakgrunn. 

	

En oppfatning de unge har, som går igjen i intervjuene, er en forståelse av at foreldre har rett 

til å straffe fysisk hvis deres barn gjør noe galt. Ikke bare foreldre, men også eldre søsken og 

besteforeldre kan ha ansvar for å regulere og forhindre at de unge går inn i utviklingsbaner 

som vekker bekymring hos foreldrene. De unge posisjonerer dermed foreldre, besteforeldre 

og eldre søsken som tydelige omsorgspersoner, i den forstand at de forsøker å forhindre at 

ungdommene begår handlinger som oppfattes som problematiske og negative for seg selv og 

familien. Videre gir mange av informantene uttrykk for at de vet hva som blir konsekvensen, 

dersom de gjør noe galt. En handling som kan føre til straff, er å krangle med faren din.  

 

Ungdommene forventer at foreldre reagerer på det de mener er dårlig oppførsel eller gale 

handlinger, og definisjonen av hva som er galt, ligger hos foreldrene. Flere er enige om hvilke 

forventninger de har til seg selv og sin egen adferd overfor foreldrene. Maktforholdet mellom 

de unge og forelderen, er sentralt. Ungdommene har en rolle som de ikke kan eller vil 

protestere mot. De skal være underdanige. I gruppeintervjuet er det enighet blant guttene om 

dette. Informantene problematiserer ikke her noe rundt foreldrenes mulige 

handlingsalternativ, i hvilken grad det er en grense for hva foreldrene kan gjøre.  

 

Det faktum at ungdommene i en kontekst av nulltoleranse, forteller om at de utsettes for 

fysisk straff, viser en åpenhet som jeg forstår som noe annet enn at de rettferdiggjør 

foreldrenes praksiser. En kan stille spørsmål ved om det å få fysisk straff er mindre tabuisert 



	70	

blant innvandrerungdom fordi de har en forståelse av at ”alle” andre innvandrerungdom 

erfarer det samme. Kan dette i så fall ha en beskyttende funksjon? Kanskje ligger noe av 

svaret også i deres forståelse av familiesystemer. Denne informasjonen kan gå tapt hvis 

hjelpeapparatet ikke lytter til barn og unge, men først og fremst har fokus på nulltoleranse for 

vold.  
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7 Avsluttende kommentarer  
Alle barn, uavhengig av bakgrunn, har rett til en oppvekst uten vold. Dette er en målsetting 

ulike instanser jobber mot og forsøker å legge til rette for. Kulturargumentet kan aldri bli 

brukt for å legitimere vold, samtidig som det er viktig med åpenhet for at 

oppdragelsespraksiser og forståelser endrer seg på tvers av generasjoner og kontekstuelle 

betingelser. Voldens kompleksitet krever en tverrfaglig forståelse med et familieperspektiv.  

 

Det er viktig at man som fagperson, har med seg at norsk oppdragelsesideologi ikke 

representerer universelle verdier og at sosialt arbeid handler om makt. Sosialarbeidere har 

både formell makt, i kraft av sin rolle, og kontroll over ressurser og definisjonsmakt i forhold 

til å bestemme klienters behov og velge løsning. Maktubalansen blir ekstra sterk i majoritets- 

og minoritetsrelasjoner (Rugkåsa, Ylvisaker, & Eide, 2017). Det er vesentlig at 

hjelpeapparatets tilnærminger ikke er ekskluderende og fører til marginalisering av familier 

som kanskje allerede har det vanskelig. Det er behov for en mer nyansert forståelse av hva 

som er gode oppdragelsespraksiser. En slik tilnærming innebærer en anerkjennelse av 

mangfold og variasjon i oppdragelsen og forsøk på å forstå.  

 

Hvilke begreper vi bruker er med på å påvirke hvordan vi forstår et fenomen. Å finne 

begreper for å beskrive oppdragelsespraksiser som gir gjenklang og som kan gi barna og 

foreldrene rom for å snakke om sine erfaringer, vil kunne være et nyttig tiltak. Begrepet vold i 

oppdragelsen kan være et vanskelig utgangspunkt for samarbeid mellom familier med 

innvandrerbakgrunn og hjelpeapparatet. Bredal (2012) peker på viktigheten av å ha en debatt 

omkring begrepsbruk, innenfor feltet vold i nære relasjoner. Det kan også stilles spørsmål ved 

om nulltoleranse som normativt utgangspunkt kan være til hinder for å komme i dialog med 

enkelte familier både de med og de uten innvandrerbakgrunn.  
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Vedlegg nr. 1 
To: Mona-Iren Hauge <monaireh@psykologi.uio.no> 
Subject: RE: Prosjektnr: 33441. Ungdom med minoritetsbakgrunn som 
opplever vold i oppdragelsen: utsatthet, beskyttelsesmekanismer og 
hjelpebehov 
 
Hei 
Som avtalt sender jeg deg herved en oppsummering av endringen vedr. 
rekruttering til gruppeintervjuene. 
Utvalget til gruppeintervju rekrutteres via minoritetsrådgiver ved de 
aktuelle skolene. Rådgiver skal ikke involveres i rekruttering til personlige 
intervju hvor man skal snakke om personlige erfaringer ifh til tema. 
Rekruttering til disse intervjuene skjer via gruppeintervjuene. Ved lav 
deltakelse vil man vurdere å gå ut med informasjon fra skolen sentralt til 
alle elever med minoritetsbakgrunn. 
Prosjektleder har i samtale med aktuelle rådgivere formidlet hvordan 
rekrutteringen skal foregå, og vi legger til grunn for vår vurdering at det 
ikke på noen måte legges press på elevene som forespørres eller at 
rådgiverne benytter kunnskapen de har om elevenes personlige 
erfaringer som grunnlag for forespørselen. Rådgiver vil ikke på 
noe  tidspunkt få tilgang til opplysninger om hvem som har deltatt eller 
innholdet i gruppediskusjonene. Begrunnelsen for at rådgiver benyttes er 
at de har en god dialog med elevene og at de derfor lettere kan formidle 
formålet med studien på en hensiktsmessig/fruktbar måte. 
 
Jeg ønsker lykke til. Ta kontakt dersom du har spørsmål! 
 
Vennlig hilsen 
Marie S. Schildmann 
Seniorrådgiver 
 
Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS 
(Norwegian Social Science Data Services) 
Personvernombud for forskning 
Harald Hårfagres gate 29, 5007 BERGEN 
 
Tlf. direkte: (+47) 55 58 31 52 
Tlf. sentral: (+47) 55 58 21 17 
Faks:   (+47) 55 58 96 50 
Email:  marie.schildmann@nsd.uib.no 
Internettadresse www.nsd.uib.no/personvern	
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Vedlegg nr. 2 

	

	

	

Forespørsel	om	deltagelse	i	en	studie	om	minoritetsungdom	og	forståelser	av-	og	

erfaringer	med	vold:	Utsatthet,	beskyttelsesmekanismer	og	hjelpebehov	

	

Vi	er	to	forskere	fra	Nasjonalt	kunnskapssenter	om	vold	og	traumatisk	stress	(NKVTS)	

som	gjennomfører	et	forskningsprosjekt	om	minoritetsungdom	og	forståelser	av	

oppdragervold.	Formålet	med	studien	er	å	få	mer	kunnskap	om	hva	ungdommer	med	

etnisk	minoritetsbakgrunn	legger	i	begrepet	‘oppdragervold’	og	deres	forståelser	av	hva	

foreldre	kan	gjøre/ikke	bør	gjøre	for	å	oppdra	barna	sine.	

	

Noen	av	intervjuene	vil	foregå	i	grupper.	I	disse	intervjuene	vil	vi	ikke	stille	deg	

personlige	spørsmål,	og	du	vil	bli	bedt	om	ikke	å	fortelle	om	personlige	erfaringer.	Hvis	

du	deltar	i	et	gruppeintervju,	kan	det	hende	vi	spør	deg	om	å	få	intervjue	deg	alene.	I	

disse	intervjuene	vil	vi	snakke	mer	om	hvilke	metoder	foreldre	tar	i	bruk	for	å	få	barna	

til	å	gjøre	det	foreldre	ønsker,	og	hvilke		erfaringer	du	har	med	slike	metoder.	Hvert	

intervju	tar	ca.	1	time	og	vil	foregå	på	skolen.	Det	er	frivillig	å	delta	både	i	

gruppeintervjuet	og	i	det	individuelle	intervjuet,	og	du	kan	velge	å	bare	være	med	i	et	av	

intervjuene	dersom	du	ønsker	det.		

 

Vi som er forskere har taushetsplikt. Det betyr at vi ikke vil fortelle andre hva du har fortalt 

oss. Når vi etter hvert skal skrive om hva ungdommer har fortalt, skal det gjøres slik at ingen 

kan forstå hvem som har vært med i denne undersøkelsen. Alt du forteller blir anonymisert 

slik at ingen av de som deltar i undersøkelsen kan bli gjenkjent. All deltagelse er frivillig, og 

du kan når som helst trekke deg ved å si at du ikke lenger ønsker å være med. Dersom du 

ønsker å trekker deg behøver du ikke å begrunne det. Du har også anledning til å trekke 

intervjuet etter at intervjuet er gjennomført. Studien er meldt til Personvernombudet for 

forskning, Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD).  
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Dersom	du	har	spørsmål	om	noe	du	lurer	på	kan	du	ta	kontakt	med	Mona-Iren	Hauge	

eller	Margrete	Aadnanes	ved	Nasjonalt	kunnskapssenter	om	vold	og	traumatisk	stress	

(NKVTS)	på	telefon	22	59	55	00.	

Samtykkeerklæring	

Jeg	samtykker	til	å	delta	i	undersøkelsen	Minoritetsungdom	og	forståelser	av	vold	i	

oppdragelsen.		

Jeg	er	informert	om	at	intervjuet	vil	bli	tatt	opp	på	lydfil.		

Jeg	er	også	informert	om	at	all	deltagelse	er	frivillig	og	at	jeg	når	som	helst	

har	anledning	til	å	trekke	meg	fra	undersøkelsen	uten	nærmere	

begrunnelse.	Forskeren	som	intervjuer	meg	har	taushetsplikt,	og	all	

informasjon	fra	intervjuet	vil	bli	anonymisert	i	videre	anvendelse	som	for	

eksempel	rapporter	og	artikler.	Forskningsprosjektet	avsluttes	2014	og	

lydopptak,	samt	øvrig	informasjon	om	deltagere	vil	da	bli	slettet.	

Prosjektet	er	godkjent	av	NSD,	Personvernombudet	for	forskning	(Norsk	

samfunnsvitenskapelig	datatjeneste).		

	

Jeg	har	mottatt	skriftlig	informasjon	og	er	villig	til	å	delta	i	studien.	

	

Oslo…………../………-…………	 	

	

Navn	på	deltager	……………………………………………..	

	

Mobil	nr	…………………………………….	

 

Navn på forsker……………………………………………… 
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Vedlegg nr. 3 

Intervjuguide	gruppeintervju	MINUT	
	
Introduksjon	

• Er	rundt	på	skoler	og	snakker	med	ungdommer	som	selv	ikke	er	født	i	Norge	–	
eller	som	har	foreldre	som	ikke	er	født	i	Norge	--	om	vold.	

• Ungdom	gjør	ikke	alltid	som	foreldrene	vil	–	hva	er	det	vanlig	at	foreldre	gjør	når	
barna	ikke	hører	på	dem?	

• Vi	ønsker	å	høre	hva	dere	synes	og	mener.	Vi	kommer	til	å	stille	noen	spørsmål	
som	vi	ønsker	at	dere	skal	diskutere	med	hverandre.		

• Vi	som	er	forskere	har	taushetsplikt.	Det	vi	snakker	om	her	forteller	vi	ikke	
videre	til	andre.		

	
Spørsmål	

• Hva	er	vold?	
• Hva	med	hjemme?		
• Hva	er	det	vanlig	at	foreldre	kan	gjøre	når	barna	har	gjort	noe	de	mener	er	galt.	
• Hva	er	det	vanlig	at	foreldre	gjøre	for	å	få	barna	til	å	oppføre	seg	skikkelig?	
• Er	det	forskjell	på	hvilken	straff	gutter	og	jenter	får	når	de	har	gjort	noe	

foreldrene	ikke	liker?	
• Er	det	noen	andre	i	familien	enn	foreldre	som	kan	straffe	barna	når	de	har	gjort	

noe	galt.		
• Er	det	ulike	forståelser	av	hva	foreldre	kan	gjøre	for	å	få	barna	til	å	høre	på	dem	i	

ulike	kulturer?	
• Hva	synes	dere	om	at	det	i	Norge	er	forbudt	å	slå	barn?	
• Hvis	dere	fikk	høre	om	en	gutt	på	samme	alder	som	dere	–	som	ble	slått	hjemme	

–hvem	burde	han	gå	til	for		få	hjelp?	
–	hvilken	type	hjelp	trenger	han?	

	
Avslutning	

• Snakke	om	disse	tingene	vi	har	snakket	om	nå	--		kan	gjøre	at	man	begynner	å	
tenke	på	ting	man	har	opplevd	som	det	er	tungt	å	tenke	på.	Ta	kontakt	med	Kari	i	
skolehelsetjenesten	eller	Per.	
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Vedlegg nr. 4 
Intervjueguide	til	individuelle	intervjuer	i	forskningsprosjektet:		
Minoritetsungdoms	erfaringer	med-	og	forståelser	av	vold	i	oppdragelsen:	
utsatthet,	beskyttelsesmekanismer	og	hjelpebehov	

	
Informasjon	til	deltager	

• Presentere	forsker/studie.	Informere	om	formålet	med	studien.	
• Taushetsplikt/anonymisering/grunn	til	bekymring	–	ta	kontakt	med	noen	som	

kan	hjelpe	videre.		
• Gi	informanten	mulighet	til	å	spørre	hvis	det	er	noe	han/hun	lurer	på.	
• Underskrive	samtykkeerklæring.	

	
	
1. Hva	teller	som	«vold»?	

Du	har	deltatt	i	gruppeintervjuet.	Hvordan	synes	du	det	var	å	snakke	med	andre	om	
vold	i	oppdragelsen	som	noen	barn	og	unge	opplever?	Hva	synes	du	om	
gruppediskusjonen?	Er	det	noe	vi	snakket	om	i	gruppen	som	du	kan	utdype/si	noe	
mer	om?	Noe	du	ikke	ville	si	i	gruppen?		
Fortell	hva	du	mener	teller	som	‘vold’:	
(Utforske	rundt	fysiske	handlinger	og	psykisk	press	og	kontroll).	

• Fysiske	handlinger	(overgrep,	slag,	spark,	seksuelle	krenkelser)	 	

• Psykisk	kontroll,	tvang,	trusler,	nedbrytende	kommunikasjon.	

• Hvilke	typer	vold	tenker	du	er	så	‘milde’	og	‘vanlige’	at	det	blir	feil	å	kalle	det	
vold?	

• Hvilke	typer	vold	er	for	deg	så	alvorlig	at	du	ville	anmeldt	noen	om	de	utsatte	
deg	for	det?	

• Hvor	’hardhendte’	kan	foreldre	være	overfor	barna	sine?	Hva	er	greit	at	
foreldre	gjør	for	å	få	barna	sine	til	å	høre	på	dem?	

	
2. Bosituasjon	og	familierelasjoner	

Sist	snakket	vi	om	hva	foreldre	kan	gjøre	for	å	oppdra	barna	sine,	og	hva	de	gjør	
for	å	få	dem	til	å	høre.	Dette	skal	vi	snakke	mer	om	i	dag.	Kan	du	begynne	med	å	
fortelle	om	hjemme	hos	deg,	hvem	du	bor	sammen	med	og	hvordan	dere	har	
det?		
Levekår/eget	rom/foreldres	utdannelse	og	arbeidssituasjon.	
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3. Erfaringer	fra	egen	oppvekst	

• Har	du	gjort	noe	du	visste	at	foreldrene	dine/søsken	ikke	ville	likt	at	du	
gjorde?	Kan	du	fortelle	om	en	gang	det	var	sånn?	(Hvilke	konsekvenser	fikk	
det,	‘hvem’	utførte).		

• Fortalte	du	noen	om	dette	som	skjedde	etterpå?	Søkte	du	hjelp	og	støtte	hos	
noen?	

• Når	du	tenker	tilbake	på	din	egen	oppvekst,	hva	gjorde	dine	foreldre	når	de	
prøvde	å	oppdra	deg?/hva	gjorde	de	for	å	få	deg	til	å	høre	på	dem/oppføre	
deg	‘skikkelig’?	

• Når	du	tenker	tilbake	på	din	egen	oppvekst,	hva	gjorde	dine	søsken	når	de	
prøvde	å	oppdra	deg?/hva	gjorde	de	for	å	få	deg	til	å	høre	på	dem/oppføre	
deg	‘skikkelig’?	

• Hva	gjorde	foreldre/søsken	for	å	få	deg	til	å	ikke	gjøre	de	tingene	de	ikke	ville	
at	du	skulle	gjøre?	

• Har	du	opplevd	at	det	har	vært	noe	du	har	hatt	veldig	lyst	til	å	gjøre,	men	som	
du	ikke	har	turt	å	gjøre	fordi	du	har	vært	redd	for	at	det	kunne	gjøre	ting	
vanskelig	for	deg?	

	

	
4. Foreldres	reaksjoner	på	konflikter		

Jeg	vil	nå	lese	opp	noen	måter	foreldre	kan	reagere	når	de	er	sinte	på	barna	sine.	

Når	foreldrene	(mor/far)	har	vært	sinte	på	deg,	har	du	opplevd	at	de	har:	
Løst	konflikten	ved	å	snakke	sammen		 (mor-far-begge)	(en	gang	–	mange	ganger)	
Skreket	til	deg	 	 	 	 (mor-far-begge)	(en	gang	–	mange	ganger)	
Grått,	anklaget	deg	 	 	 (mor-far-begge)	(en	gang	–	mange	ganger)	
Truet	deg		(sende	deg	bort/kaste	deg	ut)(mor-far-begge)	(en	gang	–	mange	ganger)	
Lugget		 	 	 	 (mor-far-begge)	(en	gang	–	mange	ganger)	
Dyttet	eller	sparket	 	 	 (mor-far-begge)	(en	gang	–	mange	ganger)	
Slått	med	flat	hånd	 	 	 (mor-far-begge)	(en	gang	–	mange	ganger)	
Slått	med	knyttet	hånd	 	 	 (mor-far-begge)	(en	gang	–	mange	ganger)	
Slått	med	en	gjenstand	(ex	stekepanne)	(mor-far-begge)	(en	gang	–	mange	ganger)	
Stengt	inne	på	rom/i	leilighet		 	 (mor-far-begge)	(en	gang	–	mange	ganger)	
Stå	i	ubehagelig	stilling		 	 	 (mor-far-begge)	(en	gang	–	mange	ganger)	
Holdt	innesperret		 	 	 (mor-far-begge)	(en	gang	–	mange	ganger)	
Ikke	bli	snakket	til	 	 	 (mor-far-begge)	(en	gang	–	mange	ganger)	
Utsatt	for	noe	annet	voldsomt….hva?	(mor-far-begge)	(en	gang	–	mange	ganger)	
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5. Har	du	noen	gang	fått	hjelp	av	andre	når	noe	har	vært	vanskelig	hjemme?	

a. Venner/familie/naboer/venners	foreldre	

b. Skole/barnevern/skolehelsetjenesten/minoritetsrådgiver	

• Har	du	gjort	deg	noen	tanker	om	hvilken	hjelp	barn	og	unge	bør	ha	tilgang	til	
dersom	de	blir	straffet	hardt	hjemme	og	har	det	vanskelig	på	grunn	av	det?	

• Hva	kan	for	eksempel	barnevernet,	skolen	eller	lege	gjøre?	
	

6.		 Avslutning	
Er	det	noe	du	har	lyst	til	å	si	før	vi	avslutter?	
Hvordan	synes	du	det	har	vært	å	prate	om	disse	tingene?	
	
Å	snakke	om	disse	tingene	kan	være	vanskelig	og	for	noen	kan	det	være	godt	å	ha	noen	å	
snakke	med	i	etterkant.	Om	du	kjenner	at	du	trenger	å	snakke	med	noen,	kan	du	enten	ta	
kontakt	med	Per	i	skolehelsetjenesten	–	eller	du	kan	ta	kontakt	med	meg,	så	kan	jeg	
sette	deg	i	kontakt	med	noen	som	evt	kan	hjelpe	deg.		
	
 

 

	
 

	

 


