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Sammendrag 

Bakgrunn og formål 

Omfangsstudier viser at en betydelig andel barn opplever ulike former for vold i hjemmet 

(Mossige & Stefansen, 2016; Thoresen & Hjemdal, 2014). Vold forårsaker store lidelser for 

mange, og øker risikoen for at barn kan utvikle en rekke psykiske og fysiske helseproblemer 

(Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, 2013; Øverlien, 2015). Skolen har en 

viktig rolle i å oppdage og ivareta disse utsatte elevene. Kontaktlærere er blant de voksne som 

ser elevene daglig, og som har særlig gode muligheter til å bygge positive relasjoner preget av 

tillit. Formålet med studien er å undersøke kontaktlæreres erfaringer med elever som opplever 

vold i hjemmet, og hvordan disse elevene blir ivaretatt i skolen. Ved hjelp av kontaktlæreres 

opplevelser og erfaringer belyses elevenes behov i skolehverdagen, og hvilken rolle lærere har 

i arbeidet med å ivareta trivsel og faglig og sosial fungering. Her belyses også lærernes 

samarbeid med skolen, ulike eksterne instanser og elevens foreldre. 

Problemstilling 

Med bakgrunn i prosjektets formål ble følgende problemstilling formulert:  

Hvilke erfaringer har kontaktlærere med elever som opplever vold i hjemmet, og hvordan 

blir disse elevene ivaretatt i skolen? 

Fire forskningsspørsmål ble formulert for å belyse den overordnede problemstillingen: 

- Hvordan oppdager og avdekker kontaktlærere at elever opplever vold i hjemmet?  

- Hvilken kunnskap og kompetanse har kontaktlærere i arbeidet med disse elevene? 

- På hvilken måte ivaretar kontaktlærere elevenes behov i skolehverdagen? 

- Hva slags samarbeid har kontaktlærere med skolen, foreldrene og eksterne instanser? 

Metode 

For å undersøke problemstillingen ble det valgt en kvalitativ forskningstilnærming. 

Datamaterialet er innhentet gjennom semistrukturerte intervjuer med fem kontaktlærere i 

grunnskolen som har erfaring med elever som opplever vold i hjemmet. Analyseprosessen har 

vært inspirert av Grounded Theory, og på bakgrunn av datamaterialet ble det utviklet 

kategorier som er relevante for å belyse problemstillingen og forskningsspørsmålene (Dalen, 
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2011). Gjennom denne prosessen ble datamaterialet inndelt i tre hovedkategorier: erfaringer 

med å oppdage og avdekke, lærerens rolle i å ivareta elevene og samarbeid. 

Resultater 

Funnene i undersøkelsen viser at lærerne har ulike erfaringer med å oppdage og avdekke at 

elever opplever vold i hjemmet. Lærerne er oppmerksomme på atferds- og følelsesmessige 

vansker som mulige tegn på en vanskelig hjemmesituasjon. Samtidig peker de på store 

utfordringer med å undersøke om det er grunnlag for mistanker om vold, da atferdsmessige 

problemer er lite entydige og kan ha mange årsaker.  

Lærerne vektlegger samtalen som et viktig redskap for å oppdage og avdekke vold i hjemmet. 

Gode relasjoner til elevene fremstår som avgjørende for å komme i posisjon til å oppdage 

utsatte elever gjennom samtaler. Samtidig uttrykker lærerne usikkerhet i hvordan de kan 

snakke med barn om vold i hjemmet, og ingen av dem har formell opplæring i 

samtalemetodikk. Det fremkommer likevel at lærerne vektlegger en omsorgsfull holdning og 

en varsom fremgangsmåte for å få elever til å fortelle om sin situasjon. 

Lærernes erfaringer viser store variasjoner når det gjelder elevenes trivsel og faglige og 

sosiale fungering i skolen. Vansker med konsentrasjon og motivasjon fremstår som vanlige 

utfordringer for elever som opplever vold i hjemmet. Lærernes tilrettelegging for elever som 

strever faglig som følge av vold, bærer preg av forståelse for at deres situasjon medfører 

utfordringer i skolehverdagen. De vektlegger i større grad ivaretakelse av elevenes trivsel og 

sosiale fungering enn høyt faglig trykk. Funnene tyder på at et godt klassemiljø kan fungere 

som en beskyttende faktor når det gjelder elevenes sosiale fungering.  

Lærerne opplever samarbeidet med skolens ledelse, andre lærere og eksterne instanser som 

avgjørende for best mulig ivaretakelse av elevene i skolehverdagen. Det varierer i hvilken 

grad lærerne har erfart å samarbeide med eksterne instanser rundt ivaretakelsen av elevene. 

Barnevernet fremstår her som skolens viktigste samarbeidspartner. Undersøkelsens funn tyder 

på at lærerne tidvis opplever barnevernets taushetsplikt som et hinder i arbeidet med å ivareta 

elevene, og at de har behov for mer informasjon om elevenes situasjon enn barnevernet gir.  
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1 Innledning 

1.1 Bakgrunn for valg av tema 

Vold overfor barn og ungdom omtales som et samfunnsproblem og et folkehelseproblem som 

forårsaker store lidelser for mange, og som øker risikoen for utvikling av psykiske og fysiske 

helseproblemer (Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, 2013; Øverlien, 2015). 

Omfangsstudier viser at en betydelig andel av barn og unge i Norge opplever vold i nære 

relasjoner (Mossige & Stefansen, 2016; Thoresen & Hjemdal, 2014). Å bekjempe vold og 

overgrep er et viktig politisk satsningsområde (Barne- og likestillingsdepartementet, 2016). 

Blant de offentlige dokumentene som belyser samfunnets ansvar er Meld. St. 15 

«Forebygging og bekjempelse av vold i nære relasjoner. Det handler om å leve.» og 

handlingsplanen «Et liv uten vold. Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2014-2017». 

Gjennom strategien «Barndommen kommer ikke i reprise» og tiltaksplanen «En god barndom 

varer livet ut» settes det spesielt fokus på å beskytte barn og ungdom mot vold og overgrep. 

Ifølge opplæringsloven (1998) har skolen som oppgave å hjelpe eleven til å mestre livets 

påkjenninger, og gi den enkelte kraft til å ta hånd om sitt eget liv. Å bli utsatt for vold eller å 

oppleve vold mot en forelder hjemme, gjør at barns hjemmesituasjon oppleves som utrygg og 

uberegnelig. Barna kan leve med en følelse av frykt og konstant beredskap i påvente av nye 

voldshendelser. Dette kan være svært problematisk for deres utvikling og velvære (Øverlien, 

2015).  

Denne oppgaven fokuserer på kontaktlæreres rolle i arbeidet med barn som opplever vold i 

hjemmet. Som følge av at vold i nære relasjoner har vært et tema i masterstudiet, har jeg 

utviklet en interesse for arbeidet med disse utsatte barna. I tillegg opplever jeg tema som 

høyst aktuelt innen norsk politikk og dagens mediebilde. Gjennom praksis og i arbeid ved 

spesialskoler har jeg selv møtt elever som har erfaringer med vold i nære relasjoner. Dette har 

vekket ytterligere engasjement for hvordan disse barna blir ivaretatt i skolen. Det er skoleplikt 

for barn i grunnskolealder, og så godt som alle barn befinner seg daglig på skolen. 

Kontaktlærer er den voksne som har mest kontakt med elever i en klasse, og som regel den 

som kjenner det enkelte barnet best. Lærere har et stort ansvar for å avdekke at barn opplever 

vold i hjemmet. Dette krever at lærerne gjenkjenner tegn på vold, at de tør å spørre, og følger 

opp når barn forteller om vanskelige hjemmeforhold (Barne-, likestillings- og 
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inkluderingsdepartementet, 2013). Alle ansatte i skolen har en plikt til å handle dersom de får 

mistanke om at et barn er utsatt for vold (Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, 

2014). I tillegg har alle elever rett på tilpasset opplæring og et trygt og godt psykososialt miljø 

(Opplæringslova, 1998). Dette stiller krav til hvordan kontaktlærere tilrettelegger 

skolehverdagen for elever som strever grunnet vanskelige livssituasjoner.  

1.2 Aktualitet 

Barneombudets rapport om barn og unge utsatt for vold og overgrep (2018) hevder tydelig at 

skolen har en viktig rolle i barnas liv. Læreren trekkes spesielt frem som en viktig person 

elever utsatt for vold og overgrep kan snakke med. I tillegg kan læreren følge opp elever og 

tilrettelegge skolehverdagen i etterkant av hendelsene. De barna og ungdommene som har 

bidratt med sine erfaringer i rapporten, uttrykker at problemene påvirker skolehverdagen og 

gjør det vanskelig å være tilstede og konsentrere seg. Flere forteller om søvnproblemer, dårlig 

samvittighet for fravær, og viktigheten av at skolen viser forståelse for deres situasjon og 

tilrettelegger skolehverdagen (Barneombudet, 2018). Likevel ser det ut til at forskning i liten 

grad har belyst skolens rolle for barn som lever med vold i hjemmet (Øverlien, 2012). Med 

utgangspunkt i elevers rett på tilpasset opplæring og et trygt og godt psykososialt miljø, 

fokuserer denne oppgaven hovedsakelig på hvordan elevens trivsel og faglige og sosiale 

fungering ivaretas i skolen. 

1.3 Problemstilling og begrepsavklaringer 

Formålet med prosjektet er å undersøke hvilke erfaringer kontaktlærere har fra arbeidet med 

elever som opplever vold i hjemmet, og hvordan disse elevene blir ivaretatt i skolehverdagen. 

Ved hjelp av kontaktlæreres opplevelser og erfaringer ønsker jeg å belyse hvilke behov 

elevene kan ha i skolehverdagen, og hvilken rolle læreren har i arbeidet med å ivareta trivsel 

og faglig og sosial fungering. Her er det også sentralt å undersøke forhold ved lærernes 

samarbeid med skolen, ulike eksterne instanser og elevens foreldre. Studien fokuserer på 

hvordan elevene ivaretas gjennom hele prosessen, fra mistanke til avdekking av vold, og i 

etterkant av at situasjonen er avdekket. 
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Den overordnede problemstillingen for oppgaven er: 

Hvilke erfaringer har kontaktlærere med elever som opplever vold i hjemmet, og hvordan 

blir disse elevene ivaretatt i skolehverdagen? 

Fire forskningsspørsmål er utformet for å belyse problemstillingen: 

 Hvordan oppdager og avdekker kontaktlærere at elever opplever vold i hjemmet?  

 Hvilken kunnskap og kompetanse har kontaktlærere i arbeidet med disse elevene? 

 På hvilken måte ivaretar kontaktlærere elevenes behov i skolehverdagen? 

 Hva slags samarbeid har kontaktlærere med skolen, foreldrene og eksterne instanser? 

Informantene i undersøkelsen er kontaktlærere i grunnskolen, men for enkelhets skyld 

omtales de hovedsakelig som lærere i denne oppgaven. I de ulike kapitlene kommer det 

tydelig frem dersom det er snakk om andre fagpersoner i skolen. Alle i alderen 0-18 år regnes 

som barn etter barnekonvensjonen (Barnekonvensjonen, 2003). Elevene som lærerne forteller 

om i studien er alle barn, da samtlige av lærerne arbeider i grunnskolen. I hovedsak omtales 

de i oppgaven som elever, da studien fokuserer på skolesituasjonen. Der dette er naturlig 

betegnes de også som barn. For leservennlighetens skyld blir elever som opplever vold i 

hjemmet tidvis omtalt kun som utsatte elever. Her er det viktig å påpeke at det er snakk om 

elevene som er tema for oppgaven, med mindre det er presisert at det gjelder elever utsatt for 

andre eller flere ting enn vold. Andre relevante begreper i oppgaven, blir avklart gjennom 

kapittel 2 om det teoretiske grunnlaget for studien. 

1.4 Oppgavens struktur 

Oppgaven er delt inn i fem kapitler. I kapittel 2 blir det redegjort for det teoretiske 

rammeverket for oppgaven, samt relevant forskning og lovverk. I kapittel 3 blir det gjort rede 

for valg av forskningsmetodisk tilnærming og de ulike delene av forskningsprosessen. I 

kapittel 4 presenteres resultatene fra intervjuundersøkelsen, og i kapittel 5 drøftes funnene 

opp mot teori, forskning og lovverk presentert i kapittel 2. Avslutningskapitlet inneholder 

refleksjoner rundt hovedfunn, et kritisk blikk på oppgaven og tanker om veien videre innen 

praksisfelt og forskning. 
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2 Teoretisk forankring 

I dette kapitlet defineres barn som opplever vold i hjemmet, og det gis en kort beskrivelse av 

ulike voldsformer. Videre beskrives voldens betydning for barns helse og utvikling, og hvilke 

konsekvenser som kan oppstå som følge av å oppleve vold i hjemmet. Deretter presenteres 

skolens oppgaver og ansvar i møte med elever som opplever vold i hjemmet. Her legges det 

spesielt vekt på lærerens rolle i å ivareta elevenes trivsel og faglige og sosiale fungering, og 

læreres mulige samarbeidspartnere. 

2.1 Definisjon av barn som opplever vold i hjemmet 

Hva vi legger i begrepet vold har variert over tid og mellom kulturer, og begrepsbruk og 

definisjoner av vold varierer mye (Myhre, Thoresen og Hjemdal, 2015). Flere av handlingene 

vi i dag definerer som vold, ble for noen tiår siden definert på en helt annen måte (Øverlien, 

2012). Isdal (2000) peker på utfordringene ved å kalle kun alvorlig fysisk vold for nettopp 

vold, mens den mindre alvorlige volden blir kalt noe annet. En bred voldsdefinisjon som 

betrakter all vold som vold, unngår å bagatellisere visse former. Ifølge Isdal kan en slik 

definisjon bidra til å problematisere viktige sider ved samhandling og maktbruk.  

Mye av forskningen som foreligger når det gjelder skadene av å oppleve vold i hjemmet, har 

ikke laget noen skiller mellom fysisk mishandling med en forelder i utøverrollen, og barn som 

opplever at et familiemedlem utsetter et annet for vold. Når det gjelder barn som opplever at 

familiemedlemmer utøver vold mot hverandre, er det stor variasjon i hvilke begreper som 

brukes for å beskrive barnets rolle i volden. Øverlien (2012) er blant forskerne som bruker 

begrepet «barn som opplever vold i hjemmet», for å reflektere barnas aktive rolle i volden og 

implikasjonene volden har for barnet selv. Å si at barna «bevitner» volden er også vanlig, 

men begrepet er omdiskutert fordi forskningsresultater viser at det ikke er beskrivende for 

barns egen forståelse av volden (Øverlien, 2012). 

Et stort antall voksne som utøver fysisk mishandling mot partner, påfører også barna direkte 

fysisk vold (Braarud og Raundalen, 2011). En utvidet forståelse av vold mot barn kan både 

inkludere barn som blir utsatt for direkte fysisk barnemishandling, og barn som er eksponert 

for eller er vitne til vold i nære relasjoner (Myhre, 2016). I denne oppgaven tas det høyde for 

at barn kan oppleve vold i hjemmet på mange ulike måter, og at bildet ofte er sammensatt. 
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Derfor brukes betegnelsen barn som opplever vold i hjemmet om både barn som selv blir 

utsatt for vold i hjemmet, og barn som opplever vold mellom familiemedlemmer.  

Barn og unge kan oppleve ulike former for vold. I det teoretiske rammeverket for denne 

oppgaven brukes en firedelt kategorisering av voldsbegrepet, definert som fysisk vold, 

psykisk vold, seksuelle overgrep og omsorgssvikt (Barne-, likestillings- og 

inkluderingsdepartementet, 2013; WHO, 2002; Øverlien, 2015). I tillegg belyses 

oppdragervold og vold mot omsorgsperson i hjemmet. I Norge er det etter barneloven (1981, 

§ 30) forbudt å utsette barn for vold. Dette innebærer alle handlinger som kan skade barnets 

fysiske eller psykiske helse, samt all skremmende atferd overfor barnet. Forbudet mot 

skremmende atferd innebærer at foreldre forbys å utøve vold mot hverandre i barnas nærvær 

(Raundalen, 2011). 

2.2 Ulike voldsformer og omfang 

2.2.1 Fysisk vold 

Fysisk vold kan defineres som bruk av enhver form for fysisk makt som ved at den smerter, 

skader, skremmer eller krenker, påvirker et annet menneske til å slutte å gjøre noe det vil eller 

gjøre noe mot sin vilje (Isdal, 2000). Fysisk vold mot barn innebærer at en voksen utsetter et 

barn for kroppslig skade, sykdom, smerte eller forårsaker en form for maktesløshet hos 

barnet. Eksempler på fysisk vold kan være å slå, sparke, klype, dytte, brenne eller forgifte, og 

dette kan skje med eller uten redskaper eller våpen (Øverlien, 2012). Den fysiske volden 

innebærer bruk av fysisk makt direkte rettet mot barnet. Volden er ofte lett synlig, og den kan 

forårsake både fysiske og psykiske skader (Lillevik, 2016).  

2.2.2 Psykisk og emosjonell vold 

Psykisk og emosjonell vold innebærer at en person systematisk behandler en annen person på 

en nedverdigende måte som påfører personen følelsesmessig lidelse (Øverlien, 2015). Volden 

kan innebære at barn blir utsatt for trusler, fornedring, trakassering, kontroll og isolering. 

Psykisk og emosjonell vold kan skade, skremme eller krenke uten å være fysisk. Denne 

volden kan være vanskelig å oppdage, da den ikke lar seg like lett identifisere som den fysiske 

volden (Isdal, 2000; Øverlien, 2015). Barnet kan oppleve å bli gjort narr av gjentatte ganger, 
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bli ydmyket, ignorert eller fortalt at det er verdiløst eller ikke får til noen ting. Når barn 

opplever en konstant holdning fra foreldre som er ødeleggende for et positivt selvbilde, vil det 

psykiske presset barnet lever under kunne forstås som et psykisk overgrep. Det samme gjelder 

barn som lever med foreldre som har rusproblemer eller alvorlige psykiske problemer, der 

barnets livssituasjon kan preges av frykt eller bekymring for foreldrenes evne til å ta vare på 

barnet og seg selv (Lillevik, 2016).  

2.2.3 Seksuelle overgrep 

Seksuelle overgrep mot barn omfatter alle seksuelle handlinger som en voksen eller et 

betydelig eldre barn utøver mot et annet barn. Handlingen krenker barnets integritet, noe som 

innebærer at det krenker eller bryter barnets rettigheter og frihet. Handlingen utgår fra den 

voksne eller det eldre barnets behov. Selv om intensjonen ikke alltid er å skade barnet, skjer 

det mot barnets vilje, eller er en handling som barnet ikke er utviklings- eller aldersmessig 

modent nok til å forstå eller gi samtykke til. Voksnes overgrep mot barn eller ungdom 

behøver ikke innebære noen form for fysisk tvang eller vold (Øverlien, 2015). Seksuelle 

overgrep rammer en betydelig del av barna i Norge, og for mange starter det i tidlig 

barnealder (Lillevik, 2016).  

2.2.4 Omsorgssvikt  

Omsorgssvikt handler om at en forelder eller omsorgsperson ikke oppfyller de behovene alle 

barn må få oppfylt for å kunne utvikle seg normalt. Omsorgspersonen kan skade barnets 

fysiske og psykiske helse og utvikling ved ikke å gi barnet den omsorgen det har behov for. 

Dette kan skje gjennom at barnet ikke får riktig ernæring, ikke får legehjelp når det trengs, 

eller lever i et fysisk miljø som ikke er sikkert og trygt. Barnet får ofte utilstrekkelig stimulans 

og oppmerksomhet, nærhet og kjærlighet (Øverlien, 2015). Mens fysisk vold, psykisk vold og 

seksuelle overgrep er noe som blir påført barnet, er fysisk og psykisk omsorgssvikt et behov 

eller en rettighet omsorgspersonen fratar barnet (Øverlien, 2015). Samtidig definerer verdens 

helseorganisasjon (WHO) omsorgssvikt som vold (WHO, 2012). Ifølge Barne-, likestillings- 

og inkluderingsdepartementet kan alle typer vold innebære omsorgssvikt, og barn som 

opplever vold i hjemmet får ikke dekket sitt grunnleggende behov for trygghet, kjærlighet og 

støtte (Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, 2013).  
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2.2.5 Oppdragervold  

Årsakene til at foreldre utøver vold mot sine barn, kan være komplekse. Det er stor forskjell i 

hva man definerer som vold, og flere steder i verden regnes fysisk disiplin fortsatt som en 

nødvendig del av oppdragelsen (Fjelltun, 2016). Oppdragervold innebærer at 

omsorgspersoner bruker fysisk eller psykisk vold i barneoppdragelsen, og vanligvis er volden 

utøvd med hensikt om et bestemt formål. En kan samtidig skille mellom instrumentell og 

impulsiv oppdragervold, som er henholdsvis kontrollert og med en målsetting, eller spontan 

og ukontrollert. Her er volden foreldrene utøver styrt av sterke følelser som sinne, frustrasjon 

og aggresjon. Selv om intensjonen med oppdragervold ikke er å skade barnet, kan denne 

volden lett komme ut av kontroll og eskalere til mishandling (Weele, Ansar & Castro, 2011). 

Det er også mye som tyder på at fysisk avstraffelse av barn er negativt for barnet, uansett om 

volden ikke fører til fysiske skader (Aakvaag, Thoresen & Øverlien, 2016). Vold mot barn er 

forbudt etter norsk lovgivning, uansett om det skjer som ledd i oppdragelsen. Det er viktig å 

huske at selv om oppdragelse kan forklare årsaken bak volden, kan det aldri forsvare vold mot 

barn (Barne, likestillings og inkluderingsdepartementet, 2013).  

2.2.6 Vold mot omsorgsperson 

Barn som opplever vold mot en betydningsfull omsorgsperson eller vold mellom 

omsorgspersoner, kan være utsatt for sterke og skadelige sanseinntrykk. Barnet kan se og høre 

volden, og har liten eller ingen mulighet til å unngå volden, gjemme seg eller oppsøke noen 

for å be om hjelp (Lillevik, 2016). Hendelser med vold i hjemmet kan representere en trussel 

om tap av omsorgsperson, noe som direkte truer barnets behov for omsorg og trygghet. 

Vissheten om at slike voldshendelser kommer til å skje igjen, kan føre til en hverdag preget 

av konstant frykt, utrygghet og uforutsigbarhet (Dyb & Stensland, 2016). Det har vært 

diskutert hvorvidt det å oppleve vold mot en omsorgsperson i hjemmet burde kategoriseres 

som psykisk og emosjonell vold mot barn, eller behandles som en egen kategori (Aakvaag et 

al., 2016; Øverlien, 2012). 

2.2.7 Omfang 

I en nasjonal omfangsstudie der elever i videregående skole ble spurt om voldserfaringer i 

oppveksten, rapporterte 21 prosent å ha blitt utsatt for fysisk vold fra minst en forelder i løpet 

av oppveksten. En andel på seks prosent hadde opplevd grov vold, som å bli slått med 
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knyttneve eller gjenstand, bli banket, eller andre alvorlige fysiske krenkelser. Åtte prosent 

oppga at de hadde opplevd å se eller høre fysisk vold mellom foreldrene minst en gang, og 

fire prosent oppga at de hadde sett eller hørt grov vold. Et av hovedfunnene i studien er at 

sannsynligheten for at barn blir utsatt for vold fra en eller begge omsorgspersoner, er høyere i 

familier der det forekommer vold mellom de voksne (Mossige & Stefansen, 2016). Få 

omfangsstudier har målt fenomenet psykisk vold mot barn, men i en studie gjort av NKVTS 

blant 16- og 17-åringer, rapporterte 6,6 prosent å ha blitt utsatt for psykisk vold fra foresatte. I 

samme studie rapporterte 8,5 prosent om en eller flere typer omsorgssvikt (Myhre, Thoresen 

& Hjemdal, 2015). Forskning tyder på at når barn opplever én type vold, øker risikoen for å 

utsettes for flere typer vold samtidig (Finkelhor, Ormrod & Turner, 2007; Mossige og 

Stefansen, 2016). 

2.3 Konsekvenser av volden 

Når barn og unge blir utsatt for vold av noen som står dem nær og som de har tillit til, vil det 

ofte dreie seg om gjentatte hendelser som inngår i et større mønster av kontroll, konflikt og 

krenkelser. Barn som vokser opp med vold, har en utrygg og destruktiv hverdag som kan 

være skadelig for dem. Når barn er utsatt for vold fra en eller begge foreldrene, innebærer det 

at de viktigste omsorgspersonene ikke tilbyr stabilitet og trygghet i omsorgen. At det er 

foreldrene som utsetter barnet for vold, kan ha negative konsekvenser for avdekking og hjelp 

(Hauge, Schultz & Øverlien, 2016).  

Skadevirkningene av å oppleve vold i hjemmet i barndommen kan være komplekse og 

langvarige, og er knyttet til økt risiko for psykiske helseproblemer også senere i livet 

(Edwards, Holden, Felitti & Anda, 2003; Killén, 2015; Thoresen & Myhre, 2016). Et vidt 

spekter av psykiske reaksjoner kan oppstå som følge av opplevelser med vold, deriblant angst, 

depresjon, posttraumatisk stress og dårlig selvbilde. Volden kan også føre til at barn utvikler 

atferdsvansker, og traumatisering i barndommen er forbundet med konsentrasjonsvansker og 

høy indre uro (Barne-, likestillings, og inkluderingsdepartementet, 2013; Mossige & 

Stefansen, 2007). Det er enighet i forskningsmiljøene om at utvikling av ettervirkninger og 

plager i stor grad avhenger av voldens alvorlighetsgrad og hyppighet (Braarud & Raundalen, 

2011).  
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Skremmende sanseinntrykk fra erfaringer med vold i hjemmet, samt trussel om tap av 

omsorgsgiver, truer barnets grunnleggende behov for omsorg og trygghet (Dyb & Stensland, 

2016). Å leve på vakt for vold i hjemmet kan skape konstant frykt, utrygghet og 

uforutsigbarhet i hverdagen. Barna kan tenke på hva som skjer hjemme mens de er på skolen, 

frykter det som venter når de kommer hjem, og kan være anspente og engstelige i hverdagen. 

Mange barn skjuler derimot sin uro, og problemene kan gå ubemerket hen i skolen og på 

andre arenaer (Sterne, Poole, Chadwick, Lawler & Dodd, 2010). Traumeutsatte barn er 

overrepresentert blant elever som trekker seg tilbake sosialt, eller strever med konsentrasjon 

og oppmerksomhet i skolen (Dyb & Stensland, 2016).  

2.3.1 Vold og traumer 

Traumatiske hendelser oppleves som svært truende eller av katastrofal art, slik at 

opplevelsene hos de fleste personer fremkaller sterk frykt, hjelpeløshet og ubehag. Hvilke 

hendelser barn opplever som traumatiske, vil avhenge av barnets forståelse av situasjonen, 

opplevelse av å være beskyttet, og mulighet til å kontrollere faren. Barnets alder og 

utviklingsnivå, samt støtte og oppfølging fra omgivelsene i etterkant, kan få betydning for 

reaksjonene som oppstår (Dyb & Stensland, 2016; Øverlien, 2015). 

Ulike typer vold er hendelser som kan skade eller traumatisere, og mange barn opplever 

gjentatte hendelser og flere typer vold i hjemmet over tid (Dyb & Stensland, 2016). Den 

volden barn opplever kan forstås som traumer eller traumatiske opplevelser. Traumatiske 

opplevelser innebærer ikke nødvendigvis at barnet blir traumatisert, men risikoen er større for 

at volden påvirker barnets helse når den er tilbakevendende og foregår over tid. Dermed kan 

det være potensielt traumatiserende for barn å oppleve vold i hjemmet (Øverlien, 2012). 

Opplevelser som innebærer livsfare eller fysisk skade for en selv eller en av sine nærmeste, 

kan være risikofaktorer for utvikling av posttraumatisk stresslidelse (PTSD) hos barn (Killén, 

2015; Øverlien, 2012). Diagnosen stilles på grunnlag av symptomer på gjenopplevelse av den 

traumatiske hendelsen, i form av tilbakevendende og påtrengende minner, unngåelse av 

stimulering som kan minne om hendelsen, og overdreven årvåkenhet eller følelsesmessig 

distansering (Øverlien, 2012). 

Traumeforskning har bidratt til en erkjennelse av at de mest skadelige traumatiske 

belastningene er de som gjentas over tid og som skjer under sviktende eller ødeleggende 

omsorgsbetingelser. Dette omtales innen traumepsykologien som komplekse traumer eller 
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utviklingstraumer (Braarud & Raundalen, 2011; Nordanger & Braarud, 2017). Menneskets 

hjerne er plastisk, og formes av både genetiske og miljømessige betingelser. Spesielt i de 

første leveårene er hjernens utvikling svært sensitiv for miljømessig påvirkning. En hjerne 

som utvikler seg i et miljø preget av vold, overgrep og frykt, vil tilpasse seg og formes etter 

dette, slik at barnet i størst mulig grad skal kunne beskytte seg mot farer (Blindheim, 2011). 

Hjernen er også bruksavhengig på den måten at nettverkene i hjernen som blir stimulert 

utvikler seg, mens nettverkene som ikke blir stimulert kan bli underutviklet. Barn er 

avhengige av reguleringsstøtte fra sine omsorgspersoner for å gradvis utvikle egne strategier 

for selv- og affektregulering (Nordanger & Braarud, 2017). Det er spesielt kritisk når den som 

skulle vært barnets reguleringsstøtte, er den som påfører barnet traumatiserende opplevelser 

(Jørgensen & Lillevik, 2016). Barn som er traumatisert av egne foreldre, får ofte ingen hjelp 

til å regulere sine følelser og uttrykke disse på adekvate måter (Blindheim, 2011). 

Traumatiske belastninger i form av trusler og stress utvikler dessuten hjernens alarmsystem, i 

tillegg til å hindre utviklingen av reguleringssystemet. Dette kan føre til problemer med å 

regulere affekt. Reaksjonene på hendelser som trigger alarmsystemet kan være voldsomme, 

og kan oppleves uhåndterlige og overveldende for barnet (Nordanger & Braarud, 2017). Barn 

som befinner seg i en tilstand av kontinuerlig overlevelsesmodus, kan reagere på situasjoner 

som om de er farlige eller truende, også når de ikke er det (Jørgensen & Lillevik, 2016).  

2.3.2 Tilknytning og relasjoner  

Barnets gjentatte samspillserfaringer med andre er særlig viktig for den store utviklingen 

hjernen gjennomgår i de første leveårene. Barn som lever med vold i familien, vokser i stor 

grad opp med negative samspillserfaringer (Jørgensen & Lillevik, 2016). Små barn som blir 

utsatt for vold blir påvirket i sin psykologiske og sosiale utvikling, spesielt når det gjelder 

forventninger til nære relasjoner (Torsteinson, 2011). Tilknytningsteori er en viktig kilde til 

forståelse av relasjoner. En hypotese innen tilknytningsteori innebærer at alle barn knytter seg 

til sine omsorgsgivere, uansett hvordan de blir behandlet. Denne tilknytningen avhenger av 

det følelsesmessige samspillet mellom barnet og dets omsorgsgivere. Hvorvidt barnet utvikler 

en trygg eller utrygg tilknytning, avhenger av i hvilken grad det opplever omsorgspersonene 

som tilgjengelige og sensitive. Barn som ikke opplever sensitive foreldre som vil beskytte og 

trøste dem, kan utvikle en utrygg tilknytning. På grunnlag av de tidlige samspillerfaringene 

utvikler barnet en oppfatning av seg selv, sine foreldre og hva det kan forvente seg av andre 

mennesker (Killén, 2015). Dette danner grunnlaget for barnets indre arbeidsmodeller for 
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samhandling, som barnet bruker når det senere skal inngå i relasjoner med andre utenfor 

familien. Barn med en utrygg tilknytning kan ha en grunnleggende utrygghet i møte med nye 

mennesker, og kan streve med sosiale relasjoner (Drugli, 2013).  

2.3.3 Atferdsproblemer og sosial kompetanse 

Dårlige oppvekstsvilkår med vold og annen grov omsorgssvikt kan i mange tilfeller være 

underliggende årsaker til atferdsvansker (Myhre, 2016; Sterne et al., 2010; Berg, 2005). Barn 

og unge som i lange perioder av livet har opplevd vold, viser ofte et sammensatt 

symptombilde. Dermed er det vanskelig å peke på noen få spesifikke symptomer eller 

atferdsmønstre nettopp disse barna viser (Øverlien, 2015). Barn som har opplevd vold i 

hjemmet viser likevel flere emosjonelle og atferdsmessige problemer enn barn som ikke har 

slike opplevelser (Braarud & Raundalen, 2011). Tilknytningsteori viser som nevnt at 

kvaliteten på det tidlige samspillet med omsorgspersoner danner grunnlaget for etablering av 

senere sosiale relasjoner. Dermed kan tidlige tilknytningsproblemer antas å være en 

risikofaktor for ulike former for atferdsproblemer (Nordahl, Sørlie, Manger & Tveit., 2005). I 

tillegg kan barn som opplever vold i hjemmet i oppveksten, mangle gode voksne 

rollemodeller for atferd (Befring & Duesund, 2012). 

Atferds- og følelsesmessige tegn på at barn blir utsatt for belastninger som vold, kan være 

mange og gjerne også motstridende. Symptomene og tegnene på vold er sjeldent helt entydige 

ved at de bare kan forklares av vold (Myhre, 2016; Nordanger & Braarud, 2017). Barn som 

vokser opp med vold i hjemmet kan utvikle en rekke mestrings- og overlevelsesstrategier. 

Disse kan vise seg i form av at barnet opptrer overdrevent veltilpasset eller utagerende. Barna 

i den første gruppen kan oppføre seg på måter der de forsøker å leve opp til de voksnes krav 

og forventninger, og er ofte hypersensitive for signaler om hvordan de bør oppføre seg. Disse 

barna kan også ha en innagerende atferd hvor de er triste og selvdestruktive. Barna som viser 

utagerende atferd opptrer ofte som provoserende, aggressive og destruktive, og er lettere å få 

øye på enn barn med innagerende atferd (Killén, 2015). I mange tilfeller tolkes problematferd 

som forårsaket av trekk ved individet. Dette kan føre til at tiltak settes inn for å endre 

atferden, fremfor å undersøke potensielt risikoskapende strukturer i barnets omgivelser 

(Fjelldal & Follesø, 2016). Thorkildsen (2015) trekker frem at et overdrevent fokus på atferd 

og diagnoser kan medføre at voksne ikke oppdager at barn lever med vold, fordi det ikke 

undersøkes nærmere om forhold i hjemmet kan forklare atferden. Ved den medisinske 
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diagnosen ADHD (attention deficit hyperactivity disorder) er oppmerksomhetsvansker, dårlig 

impulskontroll og hyperaktivitet sentrale symptomer. De samme vanskene er vanlige hos barn 

som strever grunnet traumatiske opplevelser. Enkelte barn som får diagnosen ADHD har 

senere vist seg å ha underliggende historier om vold og overgrep som ikke ble avdekket i 

forbindelse med diagnostisering (Myhre, 2016; Oehlberg, 2011; Thorkildsen, 2015).  

Sosial kompetanse  

Atferdsproblemer kan henge sammen med sosial kompetanse, som handler om evnen til å 

etablere og vedlikeholde sosiale relasjoner (Nordahl et al., 2005; Ogden, 2015). Manglende 

sosial kompetanse kan skyldes at barnet ikke har lært seg nødvendige sosiale ferdigheter, eller 

av ulike årsaker ikke tar disse i bruk. Sosial kompetanse er nært knyttet til selvregulering, som 

regnes som en av de viktigste forklaringsfaktorene for atferdsproblemer blant barn (Ogden, 

2015). Barn som har opplevd traumer kan ha store vansker med atferdsregulering og 

affektregulering, som kan innebære redusert kontroll over egen atferd og evne til å regulere 

følelser. Slik manglende evne til selvregulering kan gjøre at barn får det vanskelig i mange 

sosiale sammenhenger og situasjoner (Jørgensen & Lillevik, 2016). Stressreaksjoner som 

følger av traumatiske voldsopplevelser, kan dermed medføre at barn utvikler 

handlingsmønstre som fører til konflikter med omgivelsene (Weele et al., 2011). 

2.3.4 Pedagogiske utfordringer - Konsekvenser for læring og trivsel 

i skolen 

For barn i alle aldre er skolefungering og læring særlig sårbart for reaksjoner på kriser og 

traumer. Mange barn og unge som har opplevelser med vold i hjemmet, utvikler 

posttraumatiske stressreaksjoner som påvirker konsentrasjon og mestring i skolen (Braarud & 

Raundalen, 2011; Raundalen & Schultz, 2016). For noen barn gjennomsyres hverdagen av 

fysisk og psykisk vold, kontroll og trusler. Når volden dominerer hele hverdagen, er barna i 

stadig beredskap og klar for det verste. Mange kan være redde for at mor skal dø, og bærer på 

en visshet om at noe forferdelig kan skje når som helst (Øverlien, 2012). Barnas opplevelser 

kan være så dramatiske at de ødelegger for skolefungeringen, både når det gjelder trivsel og 

skoleprestasjoner. Konsekvensene av symptomer i etterkant av traumeeksponering kan føre til 

at den kognitive funksjonen hos eleven blir midlertidig svekket. Dette kan gi nedsatt 

oppmerksomhet og konsentrasjon, og påtrengende tanker og minner kan forstyrre 
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innlæringsprosessen og gjenkalling av informasjon (Schultz & Langballe, 2016). Raundalen 

og Schultz (2006) påpeker at elever som har et overarbeidet indre kan ha lite krefter til å 

konsentrere seg om skoleoppgaver, og å møte alle kravene som stilles til dem. Motivasjonen 

for skolearbeid og læring kan også bli svekket dersom eleven opplever at livet er blitt 

meningsløst. Manglende motivasjon kan skape store hindringer for læring i skolen, spesielt 

dersom denne fasen vedvarer (Raundalen & Schultz, 2006). 

Barn utsatt for gjentatte traumer i nære relasjoner, kan utvikle andre forventninger til 

mennesker rundt seg enn barn som er vokst opp med sensitive og forutsigbare 

omsorgspersoner. Dårlig selvbilde og manglende tro på en god fremtid kan prege barnets 

tenkemåte og forventninger til seg selv og omverdenen. I tillegg er relasjonstraumer hos barn 

knyttet til forstyrrelser i forbindelse med generell kognitiv utvikling. Dette kan gi utslag i 

form av forsinket språkutvikling og vansker med vedvarende oppmerksomhet, planlegging og 

gjennomføring av oppgaver (Cook et al., 2005). Slike vansker kan få konsekvenser for læring, 

hukommelse og tenkning hos barna (Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, 

2013). Elever som er traumatiserte som følge av opplevelser med vold i hjemmet kan ha 

sterke reaksjoner på læreres irettesettelser og konfrontasjoner i skolehverdagen. Eksplosive og 

aggressive reaksjoner hos eleven kan føre til opplevelser av å tape ansikt sosialt, og bygge 

opp under frustrasjon og misforståelser (Oehlberg, 2011). 

Risiko- og beskyttelsesfaktorer 

Risikofaktorer er faktorer hos individet eller i oppvekstmiljøet som medfører økt 

sannsynlighet for negativ psykososial utvikling. Beskyttelsesfaktorer er faktorer ved individet 

eller miljøet som er forbundet med redusert sannsynlighet for negativ psykososial utvikling 

hos barn i risiko (Nordahl et al., 2005). Noen barn kan oppleve flere potensielt traumatiske 

hendelser uten å senere utvise psykologiske eller atferdsmessige problemer. Begrepet 

motstandsdyktighet brukes dersom et barn viser en god tilpasning når det utsettes for risiko, 

alvorlige livshendelser eller stress. Beskyttende faktorer kan spille en rolle i utvikling av 

motstandsdyktighet hos barn utsatt for risiko, ved å dempe effekten av risikofaktorene 

(Nordahl et al., 2005). Motstandsdyktighet utvikles over tid i et omsorgsfullt miljø, og støtte 

fra omsorgspersoner i familien regnes som viktig for barns motstandsdyktighet i møte med 

ulike risikofaktorer (Dyregrov, 2000). Barn som opplever vold i hjemmet har ikke 

nødvendigvis denne støtten. Når en skal forsøke å forstå hvorfor en rekke av disse barna ikke 



14 
 

ser ut til å bli sterkt påvirket av opplevelsene, mens andre påvirkes i stor grad, kan både 

individuelle og miljømessige faktorer spille inn (Nordahl et al., 2005; Øverlien, 2012). Barns 

personlighet, temperament og evne til å nyttiggjøre seg støtte fra sine omgivelser er 

beskyttelsesfaktorer knyttet til barnet selv. Blant de miljømessige faktorene utenfor hjemmet 

som antas å ha positiv innvirkning på barns motstandsdyktighet, er barnets relasjoner til 

signifikante andre, gode vennerelasjoner og at barnet gis muligheter til mestring og suksess 

(Dyregrov, 2000; Øverlien, 2012).  

2.4 Skolens oppgaver 

Alle barn og unge har rett og plikt til grunnskoleopplæring etter §2-1 i opplæringsloven 

(Opplæringslova, 1998). Barn som opplever vold i hjemmet kan være i risiko for å utvikle en 

rekke helse- og atferdsmessige problemer, som kan få følger for sosial og faglig fungering. 

Ansatte i skolen har en sentral rolle i å bidra til å avdekke at elever opplever vold i hjemmet 

(Justis- og beredskapsdepartementet, 2013a). Skolen er en viktig arena for læring og utvikling 

på alle områder, og spiller dermed en viktig rolle i å skape trygge rammer og gode 

læringsbetingelser for disse elevene. I tillegg er et tett samarbeid mellom de ansatte på skolen 

nødvendig for å oppfylle forventningen om tilpasset opplæring for alle elever (Buli-Holmberg 

& Ekeberg, 2009). 

2.4.1 Lovverk og skolens forpliktelser 

Barnekonvensjonen 

Barn har, ifølge FNs konvensjon om barnets rettigheter (Barnekonvensjonen), rett til 

beskyttelse og omsorg. Mens de fleste barn får denne beskyttelsen og omsorgen gjennom 

familien, opplever barn som lever med vold i hjemmet at omsorgspersonene er de som påfører 

dem smerte og skade (Skjørten, Hauge, Langballe, Schultz & Øverlien, 2016). 

Barnekonvensjonen stadfester at barn har menneskerettigheter og krav på spesiell beskyttelse. 

Land som slutter seg til barnekonvensjonen, er forpliktet til å følge det som står i den. Dette 

omfatter også alle institusjoner som har ansvar for barns omsorg eller beskyttelse 

(Barnekonvensjonen, 2003). Norge ratifiserte barnekonvensjonen i 1991, og siden 2003 er 

konvensjonen blitt inkorporert i norsk lov gjennom menneskerettighetsloven. 

Barnekonvensjonen gjelder dermed som norsk lov, og Øverlien (2015) argumenterer for at 
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alle fagpersoner som arbeider med eller for barn bør ha kjennskap til barns grunnleggende 

rettigheter. Barnekonvensjonen forplikter staten til å beskytte barn mot alle former for vold. 

Konvensjonens artikkel 19 gir barn rett til beskyttelse mot alle former for fysisk og psykisk 

vold, misbruk, vanskjøtsel, mishandling og utnytting. Beskyttelsestiltak skal også yte barnet 

nødvendig støtte gjennom prosedyrer for forebygging og oppfølging av utsatte barn. I artikkel 

34 fremgår det også at barn skal beskyttes mot alle former for seksuell utnytting og seksuelt 

misbruk. Barnets beste skal være et grunnleggende hensyn i alle handlinger som berører barn, 

og artikkel 12 gir barn rett til å uttrykke seg fritt i alle forhold som vedrører dem 

(Barnekonvensjonen, 2003). 

Tilpasset opplæring og læringsmiljø  

Grunnlaget for skolens og lærernes oppgaver er nedfelt i lover, forskrifter og læreplaner. 

Ifølge opplæringslovens §1-1 skal skolene møte elevene med tillit, respekt og krav, og gi 

elevene utfordringer som fremmer læring. Tilpasset opplæring er en lovfestet rett for alle 

elever gjennom §1-3, som presiserer at opplæringen skal tilpasses hver enkelt elevs evner og 

forutsetninger. I tillegg har elever som ikke har eller kan få tilfredsstillende utbytte av 

opplæringen, rett til spesialundervisning etter § 5-1 (Opplæringslova, 1998). 

Alle elever har ifølge opplæringslovens § 9a (1998) individuell rett til et trygt og godt 

skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. I tillegg har skolens ansatte aktivitetsplikt 

etter for å sikre at elever har et trygt og godt psykososialt skolemiljø, fritt for mobbing, vold, 

diskriminering og trakassering. Skolen har også et skjerpet ansvar overfor elever med særskilt 

sårbarhet, som eksempelvis kan være knyttet til atferdsvansker eller forhold ved elevens 

familie og hjemmesituasjon. Det er viktig at skolene følger spesielt med på hvordan disse 

elevene har det på skolen (Utdanningsdirektoratet, 2017). 

Taushets-, oppmerksomhets-, og opplysningsplikt 

Det er forvaltningsmessig taushetsplikt etter forvaltningsloven, som innebærer at ansatte eller 

andre som utfører en tjeneste for et forvaltningsorgan plikter å hindre at andre får tilgang til 

opplysninger om noens personlige forhold. Lærere og andre ansatte i skolen har taushetsplikt 

etter denne loven. Taushetsplikten ivaretar personvernhensyn og hindrer at for eksempel 

skoleelevers integritet krenkes. Det er flere unntak fra reglene om taushetsplikt, der andre 
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hensyn veier tyngre (Justis- og beredskapsdepartementet, 2013b; Opplæringslova, 1998, §15-

3). 

Skolens ansatte har oppmerksomhetsplikt og opplysningsplikt slik det fremgår av 

opplæringslovens § 15-3. Oppmerksomhetsplikten innebærer at personalet skal være på vakt 

overfor forhold som kan føre til tiltak fra barneverntjenesten. Skolens ansatte har 

opplysningsplikt til barneverntjenesten dersom det er grunn til å tro at et barn blir utsatt for 

alvorlig omsorgssvikt som vold i hjemmet, eller når barn viser vedvarende alvorlige 

atferdsvansker (Opplæringslova, 1998). Dersom vilkårene for opplysningsplikt er oppfylt, må 

taushetsplikten vike. Skoleansatte har avvergingsplikt etter straffeloven § 196, som innebærer 

anmeldelse til politiet eller avverging av straffbare handlinger (Straffeloven, 2005). Videre 

melding av bekymring til en sentral instans kan anses som et forsøk på avverging. 

Opplysningsplikten, også kalt meldeplikten, inntrer ved alvorlige tilfeller der det er fare for at 

barnet kan ta vesentlig skade. Det er ikke et krav at den som gir opplysninger er sikker på at 

det foreligger en svært alvorlig situasjon, men «grunn til å tro» innebærer likevel at det ikke 

er tilstrekkelig kun med vage mistanker. Opplysningsplikten gjelder forhold der det er grunn 

til å tro at det foreligger mishandling av barn i hjemmet, eller alvorlige mangler ved den 

daglige omsorgen til et barn. For å kunne oppfylle sin plikt til å være på vakt overfor slike 

forhold, er det en forutsetning at skolepersonalet har kunnskap om hvilke situasjoner som kan 

føre til tiltak fra barneverntjenesten, og hvilke situasjoner som er så alvorlige at 

opplysningsplikten utløses (Utdanningsdirektoratet, 2012)  

Det er skoleledelsens ansvar å sørge for at alle ansatte er kjent med opplysningsplikten til 

barnevernet. Dette er en personlig plikt for alle lærere, som innebærer at det ikke er nok at 

man melder til skoleledelsen, om ikke ledelsen går videre med saken til barnevernet. I tillegg 

innebærer opplysningsplikten etter barnevernloven (1992, § 6-7) og opplæringsloven (1998, § 

15-3) at lærere etter pålegg fra barneverntjenesten er pliktige til å gi informasjon om saken, 

uten hinder av taushetsplikten (Utdanningsdirektoratet, 2012). 

2.4.2 Skolens samarbeidspartnere 

I saker der barn opplever vold i hjemmet vil det vanligvis være behov for samarbeid mellom 

ulike instanser og tjenester (Barne- og likestillingsdepartementet, 2005). For at utsatte barn 

som opplever vold i hjemmet skal kunne ivaretas på en best mulig måte, må tjenesteapparatet 

være i stand til å identifisere og avhjelpe problemer som følger av slike opplevelser. I tillegg 
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er det behov for kunnskap om vold hos instansene som har ansvar for barnet, samt evne til 

samhandling mellom ulike sektorer og etater, for å utvikle gode tiltak og tilrettelegging for 

eleven i skolen (Justis- og beredskapsdepartementet, 2013a).    

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) har som hovedoppgave å bidra til at elever med 

særlige behov får en riktig tilpasset opplæring (Barne- og likestillingsdepartementet, 2005). 

PPT utfører utredninger om barn og unge, og fungerer som faglige rådgivere til blant andre 

lærere når det gjelder barn og unge som har en vanskelig opplærings- eller oppvekstsituasjon. 

De kan også bistå lærerne i arbeidet med tilrettelagt opplæring (Øverlien, 2015). PPT står 

sentralt i arbeidet med å hjelpe skoler slik at de blir i stand til å oppdage utsatte barn og ta 

vare på dem på en god måte (Justis- og beredskapsdepartementet, 2013a). 

Barneverntjenesten har som hovedoppgave å sikre nødvendig omsorg og hjelp til barn som 

lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling. Barneverntjenesten skal gripe inn 

når et barn ikke blir tilstrekkelig ivaretatt av sine foreldre eller andre primære 

omsorgspersoner. Dermed har barneverntjenesten et sentralt ansvar for barn som opplever 

vold i hjemmet. Ofte vil det i forbindelse med en undersøkelsessak være nødvendig for 

barnevernet å innhente opplysninger fra andre instanser som kjenner barnet og familien, 

deriblant skolens ansatte. Barnevernets taushetsplikt etter barnevernloven er på enkelte 

punkter strengere enn taushetsplikten etter forvaltningslovens generelle bestemmelser. Denne 

taushetsplikten gjelder også overfor den som har gitt melding til barneverntjenesten (Barne- 

og likestillingsdepartementet, 2005). Barneverntjenestens adgang til å gi opplysninger er 

begrenset til situasjoner der det er nødvendig å formidle opplysninger for å fremme 

barnevernets eller eksempelvis skolens oppgaver (Barnevernloven, 1992, § 6-7). Når 

skolepersonalet har sendt bekymringsmelding, har barneverntjenesten plikt til å gi enkelte 

opplysninger til den som har gitt meldingen. Barnevernet skal informere skolen om hvorvidt 

det er åpnet en undersøkelsessak. Senere skal de også opplyse om hvorvidt saken er henlagt 

eller følges opp videre fra barnevernets side. Barnevernet skal i utgangspunktet ikke gi 

opplysninger om hvilke tiltak som er, eller kan bli, iverksatt, med mindre tiltak iverksettes 

som skolens personale trenger å vite om av hensyn til videre oppfølging av barnet 

(Utdanningsdirektoratet, 2012). 

Skolehelsetjenesten er et gratis lavterskeltilbud for elever i skolen, og tjenesten har blant annet 

som formål å fremme psykisk og fysisk helse. Skolehelsetjenesten er en viktig 

samarbeidspartner for skolen, da den har mulighet til å fange opp barn i sosial eller 
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helsemessig risiko på et tidlig stadium. En sentral oppgave for skolehelsetjenesten er å 

identifisere og håndtere ulike risikofaktorer for barn og unge, herunder vold i nære relasjoner 

og andre livsutfordringer som har konsekvenser for skolemotivasjon, innsats og mestring.  

Ansatte i skolehelsetjenesten kan henvise til spesialisthelsetjenesten, eller kontakte andre 

tjenester i kommunen for forsterket støtte (Justis- og beredskapsdepartementet, 2013a). 

Krisesentrene i Norge er et lavterskeltilbud som tar imot hovedsakelig kvinner og barn som 

opplever vold i nære relasjoner, og tilbyr beskyttelse og støtte i form av for eksempel 

overnatting, samtaler og kontakt med det offentlige hjelpeapparatet. For at retten til skolegang 

for barna skal ivaretas, utarbeides en sikkerhetsplan av krisesenteret i samarbeid med eleven, 

moren, og eventuelt politiet og barnevernet (Øverlien, 2015). 

Barnehusene representerer et helhetlig tilbud til barn som kan ha vært utsatt for vold og 

overgrep, og her gjennomføres blant annet dommeravhør, samtaler og medisinske 

undersøkelser. De ansatte ved barnehusene kan også gi råd og veiledning til for eksempel 

lærere eller andre ansatte i skolen som ønsker å drøfte en sak anonymt (Øverlien, 2015). 

2.4.3 Skolens rolle i å oppdage og avdekke at elever opplever vold i 

hjemmet  

Ifølge Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet (2013) er skolen en viktig arena for 

å avdekke vold og overgrep mot barn. At lærere følger opp signaler om at barn lever i en 

vanskelig hjemmesituasjon, kan være avgjørende for barnas forutsetninger for å utvikle god 

livskvalitet (Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet, 2013). Øverlien (2012, 2015) 

trekker frem at skolens rolle som hjelpeinstans kan være svært viktig for elever som opplever 

vold i hjemmet, og at personalet har unike muligheter til å bygge opp tillitsforhold til elevene 

og følge deres faglige og sosiale utvikling. 

Avdekking av vold mot barn er en forutsetning for å kunne gi barna den beskyttelsen og 

hjelpen de har krav på. Når barn ikke selv ber om hjelp og forteller om volden, er det 

profesjonelle aktørers oppgave å oppdage og fortelle på vegne av barna. Om avdekking skjer, 

har sammenheng med hvorvidt fagpersoner ser det utsatte barnet eller ikke (Skjørten et al., 

2016). Mange unge som har opplevd vold i hjemmet som barn, kan oppleve det som 

uforståelig at de voksne på skolen ikke oppfattet og fulgte opp signalene de sendte (Øverlien, 

2012). Mye tyder på at voksne som jobber med barn har betydelige terskler som gjør det 
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vanskelig å se de voldsutsatte barna. Samtidig er å gjenkjenne signaler og tegn på vold i 

hjemmet ofte en forutsetning for å hjelpe. Ikke alle voksne som jobber med barn har slik 

kunnskap, og mange barn får dermed aldri hjelp (Myhre, 2016). Erkjennelsen av vold mot 

barn kan i tillegg være smertefull og stille voksne overfor personlige og faglige utfordringer. 

Sterke, motsetningsfylte følelser kan føre til at en lukker øynene i stedet for å undersøke 

graden og omfanget av barnets opplevelser (Killén, 2015). Justis- og 

beredskapsdepartementets (2013b) handlingsplan mot vold i nære relasjoner fremmer 

kunnskap og kompetanse om vold som en viktig forutsetning for å kunne avdekke volden og 

ivareta voldsutsatte. Her understrekes også skolens viktige rolle i forebygging av vold i nære 

relasjoner, og viktigheten av å tydeliggjøre ansvaret ansatte i skolen har når det gjelder å 

melde fra til barnevernet ved bekymring om at et barn opplever vold i hjemmet (Justis- og 

beredskapsdepartementet, 2013b). 

2.4.4 Foreldresamarbeid  

Det er skolens ansvar å sørge for et samarbeid med hjemmet, og foreldresamarbeidet skal ha 

eleven i fokus og bidra til elevens faglige og sosiale utvikling. I grunnskolen skal det 

gjennomføres to utviklingssamtaler årlig mellom foreldrene og kontaktlæreren, og disse 

samtalene skal ta for seg elevens utvikling og hvordan eleven, skolen og foreldrene kan 

samarbeide for å legge til rette for videre utvikling og læring (Forskrift til opplæringslova, 

2006, § 20-1). Hovedmålsettingen i samarbeidet med hjemmet bør være felles problemløsning 

til det beste for barnet. Gjensidig respekt og informasjonsutveksling mellom skolen og 

hjemmet er avgjørende for et godt samarbeid (Nordahl et al., 2005). Samtaler med foreldre 

som dreier seg om bekymringer for barnet, stiller store krav til lærernes evne til å 

kommunisere. I saker der det foreligger alvorlig mistanke om vold, skal skolen av hensyn til 

barnet melde direkte til barneverntjenesten. Når skolen også er forpliktet til å samarbeide med 

hjemmet, vil et møte med foreldrene kunne gi mange opplysninger om barnet og dets 

situasjon. Slik informasjon kan være viktig i arbeidet med å ivareta barnet på en best mulig 

måte (Nilsen & Vogt, 2008). I og med at lærerens hovedoppgave er å tilrettelegge for læring, 

er det viktig å vite hvorvidt elevens mottakelighet for læring er redusert grunnet problemene i 

hjemmet (Raundalen & Schultz, 2006). 
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2.5 Lærerrollen 

Øverlien (2015) argumenterer for at lærere i større grad bør inkluderes til å delta i offentlige 

og faglige diskusjoner om barn og unge som er utsatt for vold, overgrep og omsorgssvikt. 

Skoleplikten i Norge gjør at lærere treffer nesten alle barn og unge i grunnskolealder, uansett 

hvilke livsvilkår de har. Gjennom de daglige møtene med elevene får lærerne et kjennskap til 

elevenes liv som andre voksne sjelden får, og kan dermed spille en sentral rolle i å forebygge 

og avdekke vold. I følge Øverlien kan en anta at de fleste lærere har valgt sitt yrke på 

bakgrunn av en genuin interesse for barn og unge, og har et ønske om å bidra til best mulige 

forutsetninger for læring for den enkelte. Dette kan regnes som nok en grunn til at lærere bør 

inkluderes i diskusjoner som omhandler elever utsatt for vold i hjemmet (Øverlien, 2015). 

2.5.1 Læreres kunnskap og kompetanse til å oppdage og avdekke 

En studie gjennomført av NKVTS i 2007, med en oppfølgingsstudie i 2015, tar for seg 

kunnskap om vold, seksuelle overgrep og samtalemetodikk blant blivende 

barnevernspedagoger, grunnskolelærere og førskolelærere. Den nyeste studien viser at de 

fleste blivende grunnskolelærere har fått betydelig mer undervisning om disse 

kunnskapsområdene, sammenlignet med resultater fra studien i 2007. Samtidig rapporterer 

ikke studentene om noe tydelig økt fokus på temaene i lærerutdanningen, og de opplever å få 

for lite kunnskap og mangelfull undervisning. Studien konkluderer med at 

grunnskolelærerstudentene opplever å ha fått utilstrekkelig kompetanse om fysiske og 

psykiske overgrep mot barn, med tanke på fremtidig arbeid som lærere. Samtidig konkluderes 

det med at de spurte studentene viser stort engasjement for å lære mer om barn i vanskelige 

livssituasjoner, og at mange stiller seg kritiske til at lærerutdanningen ikke i større grad 

dekker temaer som vold og overgrep. Flere ønsker seg også mer kunnskap om hvordan man 

kan snakke med barn om vold, og hvordan en som lærer burde gå videre dersom en får vite at 

barn opplever vold i hjemmet (Øverlien & Moen, 2016; Øverlien & Sogn, 2007). Resultatene 

fra den aktuelle studien står i kontrast til kunnskapsdepartementets retningslinjer om å sikre 

alle relevante yrkesgrupper kunnskap om vold og overgrep mot barn og ungdom (Barne-, 

likestillings- og inkluderingsdepartementet, 2014). I Norges offentlige utredninger, nr. 12, 

«Svikt og svik», ble det undersøkt om en rekke alvorlige saker av vold, overgrep og 

omsorgssvikt mot barn kunne vært forebygget eller avdekket av tjenesteapparatet på et 

tidligere tidspunkt. Blant dokumentene som belyser sakene er uttalelser fra skoler. En 



21 
 

fremtredende svikt som fremkommer er at vansker som sterk uro eller atferdsproblemer på 

skolen, aldri ble forstått som uttrykk for stressbelastninger i barnas liv. Resultatene vitner om 

manglende forståelse for årsaker til symptomer, atferdsuttrykk og bekymringstegn. Samtaler 

med barna mangler eller har for dårlig kvalitet, og melde- og avvergeplikt ble i mange tilfeller 

ikke overholdt. I rapporten foreslås det å sørge for kompetansehevende tiltak om 

taushetsplikt, opplysningsplikt, opplysningsrett og avvergeplikt innen tjenestene som jobber 

med barn, deriblant skolen (NOU 2017: 12, 2017).  

2.5.2 Betydningen av en god og tillitsfull relasjon 

For mange barn som opplever vold i hjemmet, kan skolen være et fristed der de slipper å 

forholde seg til spenninger, vold og trusler. Skolens rutiner og viktige sosiale relasjoner kan 

bidra til trygghet og forutsigbarhet i en vanskelig hverdag. For flere barn som lever med vold 

i hjemmet, kan skolen være deres eneste mulighet til voksenkontakt utenfor hjemmet. Spesielt 

læreren har potensial til å være en sentral person for barnet ved å være en av få voksne barnet 

har tillit til og tør å komme til med problemer (Øverlien, 2012). Tillit står sentralt for at barn 

skal kunne dele viktige og utfordrende hendelser med andre. En tillitsfull relasjon til læreren 

bygges gradvis etter hvert som barnet opplever læreren som en trygg og støttende voksen. En 

visshet om at læreren bare vil barnet vel i skolehverdagen og generelt, kan bidra til at barnet 

velger å fortelle om vold i hjemmet (Øverlien, 2015). Læreren kan fungere som en «key 

adult», en nøkkelperson for elevene, gjennom å være støttende, lyttende og forståelsesfull. 

Mange barn og unge har fortalt at en slik voksenperson utgjorde stor forskjell for deres trivsel 

og mestring av egen situasjon (Sterne et al., 2010). Dårlige relasjoner mellom elever og lærere 

regnes som en skolerelatert risikofaktor forbundet med problematferd hos elever. Samtidig 

kan lærere som er gode rollemodeller, lytter til elevene og har tydelige og realistiske 

forventninger til dem, representere en beskyttende faktor (Nordahl et al., 2005). Når barn og 

unge som opplever vold i hjemmet løper en særlig risiko for atferdsproblemer og sosiale 

problemer, kan slike beskyttende faktorer være av stor betydning for deres utvikling og 

trivsel. 

2.5.3 Å fortelle om vold – tabu, fortielse og holdninger 

Å oppdage vold innebærer å fange opp og forholde seg til de fysiske og mer eller mindre 

tydelige verbale signalene barna gir om situasjonen. Samtaler er et viktig redskap for å få barn 
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til å fortelle om vold i hjemmet. Gjennom avdekkingssamtaler skal skolens ansatte både 

ivareta barnets behov og forholde seg til mer formelle og juridiske aspekter ved slike saker 

(Langballe, 2011). 

Vold i hjemmet og vold mot barn regnes som tabubelagte temaer i vårt samfunn. De fleste 

barn opplever det som vanskelig å fortelle om vold og overgrep, og voksne vegrer seg ofte for 

å bringe slike temaer på banen. Voksne kan ved mistanke være redde for å krenke eller 

oppskake barnet, og kan frykte konsekvensene avsløringer kan få for barnet. I tillegg knyttes 

det ofte stor usikkerhet hos den voksne rundt egne reaksjoner og evne til å ivareta barnet 

gjennom samtaler om alvorlige tema (Langballe, 2011). Mange barn bruker store krefter på 

lojalitet til foreldrene ved å holde volden hemmelig og opprettholde ytre fasade, og noen kan 

være tvunget til å ikke fortelle noen om situasjonen (Gamst, 2017; Sterne et al., 2010). Å 

fortelle om vold i hjemmet kan oppleves både konfliktfylt og risikofylt, og muligheten er 

alltid tilstede for å bli oversett, avvist eller misforstått. Ubehaget slike saker medfører, og 

kompleksiteten i dem, kan føre til at lærere vegrer seg mot å involvere seg ved mistanke om 

vold. Dette kan føre til at barn ikke gis mulighet til å fortelle, eller at barnets opplevelser 

bortforklares og usynliggjøres. I tillegg kan de voksne oppleve det profesjonelle ansvaret som 

følger av barns fortellinger, som en tidkrevende ekstra arbeidsbelastning. Ifølge Gamst (2017) 

kan barn i en vanskelig livssituasjon være sensitive overfor usikkerhet og avventende 

holdninger hos voksne. Dersom lærere inntar en vente-og-se-holdning overfor elever som gir 

signaler om at ikke alt er bra, kan det føles enda vanskeligere for barnet å fortelle om volden. 

(Gamst, 2017). Voksnes fortielse kan være en tilleggsbelastning og en vesentlig skadefaktor 

for barnet. Læreres taushet som følge av velmenende tanker om at skolen er et fristed der 

elever skal slippe å snakke om volden, kan bidra til ytterligere bekymringer og følelser av 

skam (Raundalen, 2011).  

2.5.4 Samtaler som ledd i å ivareta trivsel, faglig og sosial fungering 

Skolens tilrettelegging fungerer som en viktig faktor i den samlede støtten etter traumatiske 

opplevelser. At lærere skaper trygghet, trivsel og forutsigbarhet, er en forutsetning for læring. 

Elever har rett til å motta tilpasset undervisning når læringskapasiteten er nedsatt etter 

traumatiske opplevelser. Samtaler kan gjøre det lettere for læreren å fange opp endringer i 

elevens læringssituasjon, og bidra til at undervisningen kan tilpasses elevens behov (Schultz 

& Langballe, 2016). Elevsamtaler har lenge blitt praktisert i norsk skole, og alle elever har 
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etter opplæringsloven rett til tilbakemelding og veiledning fra lærerne. Samtidig skal ikke 

elevsamtaler utelukkende handle om faglig vurdering, men er i tillegg viktige for å etablere 

kontakt og tillit mellom lærer og elev. Det er viktig at kontaktlærer har kjennskap til elevens 

tanker, meninger og trivsel i skolen, noe som er et sentralt utgangspunkt for god 

tilrettelegging av opplæringen (Buli-Holmberg & Ekeberg, 2009). 

Rollen som lærer kan innebære å snakke med elever som opplever vold i hjemmet om det som 

er vanskelig. Selv om kontaktlærere ikke skal gå inn i en terapeutisk rolle kan samtaler med 

de utsatte elevene likevel bidra til å støtte og hjelpe. Den dagligdagse samtalen der læreren 

lytter interessert og gir bekreftelse på at eleven blir sett og forstått kan være like 

betydningsfullt som terapeutiske samtaler med eksperter (Raundalen & Schultz, 2006; 

Øverlien, 2012). Ifølge Sterne et al. (2010) kan lærerens rolle være å støtte eleven gjennom å 

gi mulighet til å snakke om sin egen situasjon og følelser. Læreren kan reflektere sammen 

med eleven om hvordan han eller hun kan trives på skolen og mestre skolearbeidet best mulig. 

En metode kalt den dialogiske samtalemetoden (DCM), er egnet i undersøkende og 

avdekkende samtaler med barn, og i bekymringssamtaler om vanskelige temaer. Metoden er 

også egnet til å samtale med barn om dagligdagse temaer som kan belyse det enkelte barnets 

situasjon (Gamst, 2017). Innen DCM vektlegges åpne spørsmål der en ikke legger føringer 

eller antakelser inn i spørsmålet, og at en lytter aktivt og er åpen til det barnet forteller. Dette 

er verdifullt både når det gjelder å avdekke at barn opplever vold, og i oppfølgingen av barn 

etter at avdekking har skjedd. For lærere kan en slik tilnærming til samtaler være et nyttig 

verktøy i situasjoner hvor det er naturlig eller nødvendig å samtale med elever om deres 

opplevelser av vold (Langballe, 2011).  
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3 Metodisk tilnærming 

3.1 Valg av forskningsdesign 

I dette kapitlet gjør jeg rede for mitt valg av forskningsdesign. Gjennom prosjektet ønsket jeg 

å undersøke hvilke erfaringer kontaktlærere i grunnskolen har med elever som opplever vold i 

hjemmet, og hvordan de opplever de ulike sidene ved arbeidet med å ivareta elevene i skolen. 

Forskningstilnærming ble valgt på bakgrunn av følgende problemstilling: 

Hvilke erfaringer har kontaktlærere med elever som opplever vold i hjemmet, og hvordan blir 

disse elevene ivaretatt i skolen? 

Innen samfunnsforskning skilles det vanligvis mellom to ulike retninger i form av kvantitativ 

og kvalitativ metode (Tjora, 2017). I denne undersøkelsen ble det valgt en kvalitativ metode 

der datainnsamling ble gjort gjennom intervju med kontaktlærere som daglig har ansvar for å 

ivareta barn både faglig og sosialt.  

3.1.1 Kvalitativ metode 

Metodevalg skal reflektere hva man faktisk ønsker å finne ut gjennom forskningen. Både 

kvantitative og kvalitative forskningsmetoder kan benyttes til å fremskaffe subjektive 

meninger og erfaringer hos informantene. Det er ofte ulike aspekter ved det samme fenomenet 

man kan forklare ved bruk av de ulike metodene. Men hvilke spørsmål man stiller, eller 

hvordan man stiller spørsmålene, vil avhenge av hvorvidt det brukes kvalitativ eller 

kvantitativ metode (Tjora, 2017). Et særegent trekk ved kvalitativ forskning er at en søker å 

forstå sosiale fenomener, og de kvalitative metodene gir grunnlag for fordypning i det som 

studeres. Nær kontakt mellom forsker og informanter gir mulighet til å samle fyldige data om 

personer og situasjoner (Thagaard, 2013). For å belyse min problemstilling var det sentralt å 

undersøke kontaktlæreres erfaringer og opplevelser i arbeidet med elever som opplever vold i 

hjemmet. Jeg ønsket jeg å få frem informantenes tanker, erfaringer og opplevelser knyttet til 

tema, og kvalitativt intervju regnes som spesielt godt egnet for å få innsikt i menneskers 

subjektive erfaringer, tanker, følelser og holdninger (Dalen, 2011; Thagaard, 2013; Tjora, 

2017). 
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Et overordnet mål for kvalitativ forskning er å utvikle forståelsen av fenomener som er knyttet 

til personer og situasjoner i deres sosiale virkelighet. En kvalitativ tilnærming fokuserer på 

opplevelsesdimensjonen, og ikke bare på beskrivelser av forholdene folk lever under. Innen 

fenomenologien står menneskers subjektive opplevelse sentralt. En fenomenologisk 

tilnærming innebærer at forskeren forsøker å forstå mennesker, gjennom å sette seg inn i 

deres situasjon og se verden fra deres ståsted (Dalen, 2011; Kvale & Brinkmann, 2015). 

Informantene består av kontaktlærere fra ulike skoler, som dermed har ulike erfaringer. 

Gjennom intervjuundersøkelsen var det derfor viktig å forsøke å forstå hver enkelt lærers 

erfaringer og synspunkter.  

3.1.2 Intervju 

Intervju kan på generelt grunnlag beskrives som en utveksling av synspunkter i samtale om et 

felles tema (Dalen, 2011). Forskeren forsøker gjennom samtalen å utvikle en forståelse for 

informantens tanker og erfaringer. Formålet med intervju er å fremskaffe fyldig og 

omfattende informasjon om hvordan mennesker opplever ulike sider ved sin livssituasjon, og 

intervjuet er egnet til å få frem hvilke synspunkter og perspektiver mennesker har rundt 

temaene som blir tatt opp (Kvale & Brinkmann, 2015; Thagaard, 2013).  

Intervju finnes i mange ulike former, og et kjennetegn ved forskningsintervjuet er at det har 

som mål å produsere kunnskap (Dalen, 2011; Kvale & Brinkmann, 2015). Kunnskapen 

produseres gjennom samtalen og interaksjonen mellom intervjueren og den som intervjues. 

(Dalen, 2011). Karakteristisk for kvalitative forskningsintervju er at forskeren etablerer en 

direkte kontakt med personene som studeres. De relasjonene forskeren etablerer til 

informantene er avgjørende for informasjonen som kommer ut av intervjuet, samt kvaliteten 

på materialet (Johannessen, Tufte & Christoffersen, 2016; Thagaard, 2013). Hvilken 

intervjuform som velges, må alltid ses i forhold til det temaet forskeren ønsker å belyse og 

hvilken målgruppe en står overfor. Tjora (2017) understreker at en gjennom dybdeintervjuer 

utelukkende kan utforske forhold knyttet til informantens subjektivitet, eller informanten som 

subjekt. I dette prosjektet er det nettopp informantenes erfaringer og opplevelser i arbeidet 

med elever som opplever vold i hjemmet som ønskes undersøkt.  

Et forskningsintervju kan utformes og gjennomføres på ulike måter med mer eller mindre 

grad av struktur. I kvalitative intervjuer er den mest brukte fremgangsmåten en delvis 

strukturert tilnærming. I et semistrukturert intervju er temaer - og til en viss grad spørsmål - 
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fastlagt på forhånd, mens rekkefølgen kan variere (Thagaard, 2013). For å få bred innsikt i 

informantenes erfaringer og opplevelser, valgte jeg å benytte en semistrukturert intervjuform. 

Dette ga mulighet til å benytte åpne spørsmål som gir informantene mulighet til å fortelle i 

dybden der de har mange erfaringer eller synspunkter. Gjennom en slik intervjuform unngår 

forskeren å legge for mange føringer for informantens uttalelser, og informanten kan komme 

inn på sentrale temaer eller momenter som forskeren ikke hadde tenkt ut på forhånd, men som 

kan vise seg å være interessante og relevante for undersøkelsen (Tjora, 2017).  

3.2 Datainnsamling 

3.2.1 Utvalg og rekruttering av informanter 

Valg av informanter er en viktig del av kvalitativ intervjuforskning, og det må vurderes hvor 

mange som skal intervjues og etter hvilke kriterier de skal velges ut (Dalen, 2011; Kvale & 

Brinkmann, 2015). Etter overveielser i forhold til prosjektets omfang og tidsaspektet, falt 

beslutningen på å skaffe fem informanter. Disse kunne være fra både barne- og 

ungdomsskoler, og utvalget skulle fortrinnsvis dekke bredden av klassetrinnene i grunnskolen 

for å gjenspeile variasjon. I den sammenheng var det også ønskelig å skaffe både mannlige og 

kvinnelige informanter. I prosessen med å skaffe informanter ble det benyttet et kriterieutvalg 

(Dalen, 2011). Kriteriene som ble lagt til grunn for deltakelse, var at informantene skulle være 

kontaktlærere i grunnskolen som har erfaring med minst én elev som opplever eller har 

opplevd vold i hjemmet. Jeg anså det som viktig å kunne skaffe et datamateriale som 

representerer et bredt utvalg erfaringer, og dermed er egnet til å belyse problemstillingen og 

forskningsspørsmålene på en nyansert måte. Kontaktlærere over hele landet kan ha ulik grad 

av erfaring med elever som opplever vold i hjemmet, og det ble viktig å åpne opp for at også 

informantene i undersøkelsen kunne ha ulike erfaringer. Av den grunn ble det ikke formulert 

noen videre krav til informantenes utdannelse, antall år i arbeid og mengde erfaring med 

elevgruppen.  

Etter å ha blitt informert om utfordringer ved å skaffe informanter gjennom å kontakte 

vilkårlige skoler, valgte jeg å rådføre meg med kontakter innen det spesialpedagogiske feltet 

som jobber med veiledning og kurs på skoler. Disse kunne gi en oversikt over skoler der det 

trolig ville finnes informanter som passet kriteriene i undersøkelsen. Ved hjelp av mine 

kontakter ble det avklart med fem skoler at rektor eller sosiallærer ville videresende 
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informasjon om prosjektet samt mine kontaktopplysninger, til aktuelle ansatte. Jeg sendte e-

post til rektorene og en sosiallærer hvor jeg presenterte meg selv og studien, og la ved 

informasjonsskriv om prosjektet (Vedlegg 1). Jeg fikk skaffet to informanter på denne måten, 

og begge valgte selv å kontakte meg for å bekrefte at de ønsket å delta. At lærerne selv tok 

kontakt gjennom kontaktinformasjonen fra informasjonsskrivet, tolket jeg som at de frivillig 

meldte interesse for å delta uten at dette var et resultat av press fra ledelsen ved skolen. Jeg 

fortsatte å kontakte rektorer ved ulike skoler – en av dem etter å ha vært i kontakt med skolens 

sosiallærer i forkant – men fikk ingen respons fra disse. Tidsaspektet for undersøkelsen gjorde 

det nødvendig å benytte egne kontakter i form av lærere og spesialpedagoger tilknyttet ulike 

skoler. Flere av disse kjente til kontaktlærere med nettopp den erfaringen jeg var ute etter, og 

tilbød seg å spørre de aktuelle lærerne om de var interessert i å stille til intervju. Slik fikk jeg 

kontaktinformasjon til tre kontaktlærere som hadde gitt uttrykk for at de ønsket å delta i 

undersøkelsen. Jeg opprettet kontakt med hver enkelt lærer med forespørsel om å få sende 

informasjon om studien per e-post. Jeg var nøye med å være konkret i beskrivelsen av 

kriteriene for deltakelse, for å sikre at informantene hadde den nødvendige erfaringen. Alle de 

tre ønsket å delta, og ga også klart uttrykk for at de stilte fordi de selv ønsket det og mente 

temaet var viktig.  

Presentasjon av informantene 

Utvalget besto til slutt av fem informanter – tre kvinner og to menn – hvorav fire jobber som 

kontaktlærere i barneskolen, og én som kontaktlærer i ungdomsskolen. Informantene kommer 

fra skoler i to ulike kommuner på Østlandet. Klassetrinnene de underviser dekker 2. til 9. 

klasse i grunnskolen. I presentasjonen av resultatene vil informantene generelt omtales som 

lærere, og beskrives som lærer 1, 2, 3, 4 og 5.  

Til sammen intervjuet jeg fem kontaktlærere:  

Lærer 1 er kvinne, utdannet innen realfag med praktisk-pedagogisk videreutdanning, og har ni 

års erfaring som kontaktlærer og faglærer i ungdomsskolen.  

Lærer 2 er kvinne, utdannet grunnskolelærer, og har nesten fire års erfaring som kontaktlærer 

i barneskolen på småskoletrinnet. 
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Lærer 3 er kvinne og har utdanning innen sosialpedagogikk og veiledning. Hun har til 

sammen ti års erfaring fra arbeid i skolefritidsordning og barneskole, de siste to-tre årene som 

kontaktlærer på mellomtrinnet. 

Lærer 4 er mann, utdannet grunnskolelærer, og har fire års erfaring som lærer, hvorav de tre 

siste årene som kontaktlærer på mellomtrinnet. 

Lærer 5 er mann, utdannet allmennlærer, og har 30 års erfaring som lærer og kontaktlærer på 

småskoletrinnet. 

3.2.2 Utarbeidelse av intervjuguide 

I alle prosjekter som anvender semistrukturert intervju som metode, skal det utarbeides en 

intervjuguide i forkant. Intervjuguiden omfatter sentrale temaer og spørsmål som skal dekke 

de viktigste områdene som ønskes belyst (Dalen, 2011). Hovedtemaer og hovedspørsmål 

danner grunnlaget i intervjuet, og dekker de temaene forskeren ønsker å få besvart for å sikre 

kunnskap om sentrale temaer i prosjektet (Thagaard, 2013). Det ble utarbeidet en 

semistrukturert intervjuguide (Vedlegg 3) i forkant av gjennomføringen av intervjuene. Det 

ble utformet større hovedtemaer og åpne hovedspørsmål, etterfulgt av mulige 

oppfølgingsspørsmål. Dette åpnet for fleksibilitet i intervjusituasjonen, noe som er gunstig 

fordi intervjuet kan tilpasses informantenes svar og hva de vektlegger. Oppfølgingsspørsmål 

kan stilles underveis dersom det er behov for mer detaljert informasjon eller nyanserte svar 

(Thagaard, 2013). På bakgrunn av teori om emnet og sentrale forskningsspørsmål, ble det 

utformet fire hovedtemaer for intervjuguiden: 

- Kunnskap og erfaring 

- Lærerrollen og relasjon til elev 

- Trivsel, faglig og sosial fungering 

- Samarbeid 

Tre til fire hovedspørsmål med mulige oppfølgingsspørsmål ble utformet til hvert tema. 

Rekkefølgen på hovedspørsmålene kunne varieres ved behov innenfor de ulike 

hovedtemaene, men en viktig målsetting var at alle hovedspørsmålene skulle dekkes grundig i 

løpet av hvert intervju.  
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Prøveintervju 

I forkant av selve datainnsamlingen ble det gjennomført et prøveintervju, noe som ga 

anledning til å prøve ut og justere intervjuguiden. Jeg oppdaget at antall spørsmål kunne 

reduseres noe, da enkelte spørsmål var rettet mot ganske lik informasjon. Det var også positivt 

å korte ned intervjuguiden for at intervjuene kunne holdes innenfor maksimalt 60 minutter. I 

de endringene som ble gjort var det viktig at hovedspørsmålene ble presist utformet, for å 

sikre at de viktigste områdene for å belyse problemstillingen ble dekket. Disse spørsmålene 

ble også videreutviklet i tråd med Thagaards (2013) anbefalinger om å sikre at spørsmålene 

som stilles virkelig er åpne og oppmuntrer informanten til å fortelle. Endringene som ble gjort 

i intervjuguiden, førte til større trygghet om at hovedspørsmålene og underspørsmålene egnet 

seg til å gi informantene mulighet til å svare utfyllende om hvert tema. Etter disse 

justeringene har intervjuguiden ikke blitt forandret. Å lytte til lydopptak av prøveintervjuet 

gjorde at jeg kunne reflektere over hvordan jeg selv fungerte i rollen som intervjuer. Dermed 

ble jeg mer bevisst min egen måte å ordlegge meg gjennom spørsmål og innspill, og hvordan 

dette kunne fremme informantens mulighet til å komme med utdypende og relevant 

informasjon. Dette førte til at jeg under intervjuene var bevisst på å ikke avbryte 

informantene, og å tilpasse oppfølgingsspørsmålene til det de fortalte.  

3.2.3 Gjennomføring av intervju 

Fire av intervjuene ble gjennomført i løpet av februar, og ett i begynnelsen av mars. Hvert 

intervju var planlagt å skulle vare i 45-60 minutter. Det var viktig for meg å overholde tiden 

og ikke overstige 60 minutter, av respekt for lærernes arbeidstid og travle hverdag. Tre av 

intervjuene ble gjennomført på ettermiddagen, etter at lærerne var ferdig med dagens 

undervisning, mens to av intervjuene ble gjennomført tidligere på dagen i lærernes kontor- og 

planleggingstid. Jeg var forberedt på å ta hensyn til at lærerne jeg møtte sent på dagen kunne 

være slitne etter arbeidsdagen, men ingen av dem ga uttrykk for å være slitne. Alle de fem 

informantene ga uttrykk for å ha god tid til intervjuet, og det ble aldri noe hastverk med å 

komme gjennom alle temaene og spørsmålene. Intervjuene varte fra mellom 47 til 58 minutter 

totalt, og lå dermed innenfor den planlagte tidsrammen. 

Før selve intervjuet startet presenterte jeg meg selv, mitt masterstudieprogram og selve 

studien kort, og forsikret om at informasjonsskrivet var lest av informanten. Informantene 

skrev under samtykkeerklæringen, og alle svarte ja til at jeg kunne bruke lydopptaker under 



30 
 

intervjuet. Videre minnet jeg om at taushetsplikten gjaldt som normalt, og at navn på elever 

og skole skulle utelates, eller at det eventuelt ble brukt fiktive navn. Jeg forsikret om at 

eventuelle opplysninger de oppga som kunne komme til å svekke deres anonymitet, ville 

utelates fullstendig fra transkripsjonene. 

På forhånd hadde jeg ytret ønske om at lærerne skulle skaffe et grupperom eller annet 

uforstyrret rom på skolen. Tre av intervjuene ble gjennomført på grupperom, og to av dem på 

lærernes arbeidsrom. Mot slutten av hvert intervju spurte jeg informantene om det var noe de 

ønsket å tilføye. Fire av dem ytre noen flere tanker rundt enkelte temaer vi hadde snakket om. 

Dette oppfattet jeg allerede i det første intervjuet som positivt for informanten, og det 

avsluttende spørsmålet virket hensiktsmessig både som en avrunding av intervjuet og for å få 

frem tanker som kanskje hadde dukket opp underveis. 

3.3 Bearbeiding av datamaterialet 

3.3.1 Transkribering 

Lydopptaker ble brukt under alle fem intervjuene etter samtykke fra informantene. Dette for å 

bevare alle informantenes uttalelser (Dalen, 2011; Thagaard, 2013), og for lett å kunne 

registrere ordbruk, tonefall, pauser og liknende (Kvale & Brinkmann, 2015). Bruk av 

lydopptak gjorde at jeg som forsker kunne lytte aktivt ved å konsentrere meg om 

informantenes uttalelser og reaksjoner, og fokusere på å få mest mulig egnet og fyldig 

informasjon. Noen notater ble tatt for å huske hvilke utsagn jeg merket meg spesielt under 

selve intervjuet, og for å notere eventuelle oppfølgingsspørsmål jeg kom på underveis. 

Notering ble likevel holdt til et minimum for ikke å hindre den sosiale interaksjonen, og 

dermed risikere å gå glipp av kroppsspråk og signaler fra informantene (Thagaard, 2013). 

Opptakene ble kun lagret på selve lydopptakeren, og ble av hensyn til personvern ikke lagret 

på enheter som kan kobles til internett.  

Alle intervjuene ble transkribert i sin helhet. Når intervjuene transkriberes fra muntlig til 

skriftlig form, blir samtalen strukturert slik at de er bedre egnet for analyse, og datamateriale 

strukturert i tekstform gir bedre oversikt. Dalen (2011) anbefaler at forskeren selv 

gjennomfører transkriberingen, såfremt størrelsen på utvalget tillater dette. Gjennom 

prosessen med å transkribere eget materiale får forskeren mulighet til å bli virkelig godt kjent 
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med sine data (Dalen, 2011). En annen fordel med å transkribere sine egne intervjuer er at 

forskeren lærer mye om sin egen intervjustil, og lettere kan huske eller gjøre seg tanker om de 

sosiale og emosjonelle aspektene ved intervjusituasjonen. Dermed er transkribering av 

intervjuer ikke bare en teknisk prosess, men kan ses som en tidlig del av tolkningsprosessen 

(Kvale & Brinkmann, 2015).  

Transkripsjonene ble utført kort tid etter hvert intervju fant sted, for å sikre registrering av 

informasjonen. Under transkriberingen ble jeg mer bevisst på enkelte sitater og hva hver 

enkelt informant la mest vekt på under intervjuet. Dette var lettere å ha fokus på under 

transkriberingen enn i intervjusituasjonen. I tillegg kunne jeg se sammenhenger og forskjeller 

mellom de ulike informantenes sitater underveis. Jeg lyttet nøye til opptakene, og var 

påpasselig med å skrive ned nøyaktig det informantene hadde sagt. Alle småord og uttrykk 

ble også notert, og lange pauser eller ufullstendige setninger markert med «…». Betonede ord 

ble angitt i kursiv. De få gangene det kom frem navn på kommune, sted eller skole, ble dette 

endret i transkripsjonene til [stedsnavn]/[kommune] eller [skolenavn]. Etter at alle intervjuene 

var transkribert, lyttet jeg på nytt til hvert opptak samtidig som jeg leste gjennom 

transkripsjonene, for å sjekke at alle sitater var transkribert korrekt. Kvaliteten på 

lydopptakene var svært god, og kun et par steder i løpet av de fem intervjuene var jeg i tvil 

om hva som ble sagt grunnet utydelig eller rask tale. De ferdige transkripsjonene ble importert 

inn i databehandlingsprogrammet NVivo. Transkriberingene tok mye tid, men gjorde også at 

jeg fikk svært god og nyttig kjennskap til eget datamateriale. 

3.3.2 Analyse og tolkning av datamaterialet  

Etter datainnsamling og transkribering av intervjuene, satt jeg med rundt fire-fem timer med 

opptak som var transkribert. For å analysere og tolke kvalitative data må en slik 

informasjonsmengde reduseres slik at materialet er håndterlig å jobbe med, og egner seg som 

et utgangspunkt for å formidle innholdet (Johannessen et al., 2016). I forkant av analysen er 

det sentralt å finne ut hvordan dataene kan analyseres for å besvare problemstillingen og 

forskningsspørsmålene i studien (Tjora, 2017). Analysen som er foretatt er inspirert av 

Grounded Theory, en innfallsvinkel som regnes som godt egnet for analyse og tolkning av 

kvalitative intervjuer innen det spesialpedagogiske fagområdet. Denne tilnærmingen 

innebærer at det er informantenes egne utsagn som danner utgangspunktet for analysen, og 

utvikling av teorier utledes fra det empiriske datamaterialet (Dalen, 2011). Målet med 
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analysen av datamaterialet er å avdekke et budskap eller en mening, og å finne et mønster i 

datamaterialet (Christoffersen & Johannesen, 2012). Det ble benyttet en induktiv metode, som 

innebærer at dataene fra intervjuene danner grunnlaget for hovedtemaer og kategorier i 

analysen gjennom en kodingsprosess. Kodingen innebar i denne sammenheng at deler av 

transkripsjonene ble tatt ut av sin opprinnelige sammenheng, og systematisert under ulike 

kategorier. Koding av datamaterialet kan regnes som første steg i den kvalitative analysen 

(Tjora, 2017).   

Jeg benyttet dataprogrammet NVivo som et verktøy i arbeidet med å analysere datamaterialet. 

Transkripsjonene fra intervjuene utgjorde hoveddelen av analysedataene, og dannet 

grunnlaget for kodingen (Tjora, 2017). Det ble benyttet en kodingsprosess som foregår over 

flere nivåer, som representerer ulike fortolkningsnivåer av datamaterialet. Hensikten med det 

første steget i kodingen er å identifisere mulighetene som ligger i datamaterialet, ved å møte 

datamaterialet med et så åpent blikk som mulig. Gjennom det som kalles åpen koding kan en 

identifisere begreper som kan inngå i ulike kategorier (Corbin & Strauss, 2008; Dalen, 2011). 

I første omgang leste jeg nøye gjennom de transkriberte intervjuene for å identifisere hva 

slags informasjon som fremkom, og hva som fremstod sentralt i hvert av intervjuene. Ved å 

notere dette var det mulig å identifisere fellestrekk mellom intervjuene, og enkelte temaer og 

utsagn gikk igjen. Til en viss grad ble det supplert med en form for tematisering, da jeg også 

benyttet hovedtemaene fra intervjuguiden som rettesnor for å utvikle kategorier som var 

relevante for problemstillingen og forskningsspørsmålene (Dalen, 2011). De ulike kategoriene 

ble satt inn som «noder» i NVivo. Deretter ble underkategorier av noder opprettet ved at 

utdrag fra transkripsjonene i form av setninger eller lengre utsagn gradvis ble sortert som 

underkategorier til de overordnede kategoriene. Underkategoriene førte til at jeg fikk samlet 

og kategorisert utsagn som hørte sammen under hver hovedkategori. På denne måten fikk jeg 

etter hvert også en oversikt over hvilke områder hovedtyngden av uttalelser lå, noe som kan gi 

et bilde av hva som er de viktigste temaene, og hvor tyngden i analysen bør ligge (Dalen, 

2011). Gjennom arbeidet med koding av datamaterialet utpekte det seg fem sentrale 

kategorier. Disse fikk navnene 1) erfaring med å oppdage og avdekke, 2) kunnskap og 

kompetanse, 3) lærerrollen, 4) elevenes behov i skolehverdagen og 5) samarbeid. Under hele 

arbeidet med kodingen var det et mål at kategoriene og kodene samlet sett skulle presentere 

både essensen i intervjuene og bredden i datamaterialet. Det var et mål å legge til rette for å 

sammenligne informantenes erfaringer og opplevelser ved hjelp av sitatene. Enkelte av de 

sentrale temaene viste seg å være nært knyttet sammen. For å best mulig kunne belyse de fire 
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forskningsspørsmålene som ligger til grunn for oppgavens problemstilling, ble de fem 

hovedkategoriene i det videre analysearbeidet organisert under tre større hovedkategorier. 

Dette dannet utgangspunktet for presentasjonen av resultatene i kapittel 4, som er organisert 

ut fra følgende hovedoverskrifter: 

1. Erfaringer med å oppdage og avdekke 

2. Lærerens rolle i å ivareta elevene 

3. Samarbeid 

Resultatene ble avslutningsvis tolket og drøftet opp mot eksisterende teori og forskning 

presentert i kapittel 2. 

3.4 Kvalitet i intervjuundersøkelsen 

3.4.1 Reliabilitet 

Reliabilitet dreier seg om påliteligheten i resultatene som fremkommer på bakgrunn av 

innhentede data. Reliabilitet er knyttet til nøyaktigheten i undersøkelsens data, med tanke på 

hvilke data som anvendes, hvordan dataene er samlet inn, og hvordan de blir analysert og 

tolket (Christoffersen & Johannesen, 2012; Kvale & Brinkmann, 2015). Begrepet reliabilitet 

kan referere til spørsmålet om etterprøvbarhet, som innebærer hvorvidt en annen forsker som 

anvender de samme metodene vil komme frem til samme resultat (Thagaard, 2013). Innen 

kvalitativ forskning utvikles dataene gjennom sosial interaksjon mellom forskeren og 

informantene. Dette vanskeliggjør krav til etterprøvbarhet ved at informantenes uttalelser vil 

kunne variere ut fra tidspunkt, kontekst og samhandling med forskeren (Befring, 2015). I 

denne undersøkelsen benyttes dessuten en semistrukturert intervjuguide, som åpner opp for at 

informantene kan fortelle fritt innenfor forhåndsbestemte temaer og spørsmål. Dermed kan 

informanters uttalelser tenkes å variere mye innenfor samme spørsmål. Ifølge Thagaard 

(2013) kan reliabilitet knyttes til at forskeren gjør rede for hvordan data utvikles. 

Forskningsprosessen i denne undersøkelsen er forsøkt gjort transparent for leseren gjennom 

detaljerte beskrivelser av utvalg, utvalgskriterier og konkrete fremgangsmåter i 

datainnsamling, transkribering, analyse og tolkning av datamaterialet. I tillegg er det 

teoretiske grunnlaget for tolkningene som er foretatt, gjort rede for i kapittel 2 (Thagaard, 

2013).  
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3.4.2 Validitet  

Validitet i kvalitativ forskning dreier seg om å stille spørsmål ved forskningsresultatenes 

gyldighet, og i hvilken grad anvendt metode undersøker det den er ment å undersøke (Kvale 

& Brinkmann, 2015). I denne studien har hensikten vært å innhente kunnskap om 

kontaktlæreres erfaringer, opplevelser og refleksjoner i arbeidet med å ivareta elever som 

opplever vold i hjemmet. Kvalitativt intervju ble valgt som metode for datainnsamling, da 

dette ble ansett som en egnet metode for å innhente læreres beskrivelser av egne erfaringer og 

opplevelser. En utfordring for undersøkelsens validitet, kan her være om informantenes 

beskrivelser gjenspeiler virkeligheten (Kvale & Brinkmann, 2015). Informantene kan ha vært 

tilbakeholdne med informasjon som kan sette dem eller skolen i et dårlig lys, eller de kan ha 

forsøkt å fortelle det de trodde jeg som forsker ønsket å høre. Derfor ble det i forkant av 

intervjuene fokusert på å utarbeide en intervjuguide med åpne spørsmål, som ga informantene 

mulighet til å svare ut fra egne opplevelser og betraktninger.  

En forsker vil alltid stille med en viss forforståelse i møte med informanter og det innsamlede 

datamaterialet. En forforståelse omfatter de kunnskaper og oppfatninger en har om et tema på 

forhånd, og spiller en sentral rolle i utvikling av forståelse og senere tolkning av datamateriale 

i et kvalitativt forskningsprosjekt. Egen forforståelse vil kunne påvirke hva jeg vektlegger og 

oppfatter som interessant i intervjusituasjonen og i datamaterialet (Dalen, 2011; Johannessen, 

Tufte & Christoffersen, 2016). Min forkunnskap om elever som opplever vold i hjemmet, og 

kjennskap til lærerrollen og skolens virksomhet, kan tenkes å være både en styrke og en 

begrensning i prosjektet. Egen forforståelse og subjektive oppfatninger ble forsøkt satt til side 

i intervjuprosessen, for å unngå at informantene ble påvirket til å svare på spørsmål ut fra en 

oppfatning av mine verdier og synspunkter som forsker (Thagaard, 2013). Forskerens 

forståelse av hvordan personer forstår seg selv og sin livssituasjon, er utgangspunktet for 

tolkning i kvalitative studier (Thagaard, 2013; Tjora, 2017). I analyse og tolkning av 

datamaterialet har det vært viktig å vise informantenes egne perspektiver. For å unngå å 

svekke validiteten i prosjektet, har jeg forsøkt å ikke la egne kunnskaper og erfaringer prege 

tolkningen av resultatene i for stor grad. Når resultatene drøftes i kapittel 5 er det redegjort for 

hvordan resultatene er tolket på bakgrunn av det teoretiske grunnlaget, og hva som eventuelt 

er mine egne fortolkninger av uttalelsene. 

Personlig tilknytning til området man ønsker å studere kan gi en spesiell innsikt i det aktuelle 

fenomenet, men kan også medføre en for sterk personlig involvering og påvirkning på 
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resultatene (Dalen, 2011). Som pedagog har jeg i noen grad erfaring med elever som har 

opplevelser med vold i hjemmet, og jeg har kjennskap til lærerrollen. I denne studien var det 

derfor viktig å intervjue lærere som har erfaringer fra skoler jeg ikke har noen tilknytning til. 

Jeg hadde ingen kjennskap til rektorene eller skolene jeg kontaktet i arbeidet med å rekruttere 

informanter, og dermed ingen påvirkning på informantutvalget herfra. Jeg har heller ingen 

personlig tilknytning til lærerne jeg rekrutterte gjennom faglige kontakter innen skolefeltet, og 

ingen direkte kjennskap til de aktuelle skolene. Dette var sentralt for å unngå påvirkning på 

informantenes uttalelser.  

I denne undersøkelsen er det benyttet et lite utvalg, plukket ut hensiktsmessig etter visse 

kriterier om erfaring fra arbeid med elever som opplever vold i hjemmet. Små, 

hensiktsmessige utvalg er vanlig i kvalitative intervjustudier (Dalen, 2011). I drøfting av 

validitet er spørsmål om generalisering eller overførbarhet knyttet til hvorvidt resultatene av 

en enkelt undersøkelse også kan gjelde for andre enn de som deltar i undersøkelsen (Dalen, 

2011; Thagaard, 2013). I denne studien har det blitt innhentet kunnskap om fem 

kontaktlæreres subjektive erfaringer og opplevelser med elever som opplever vold i hjemmet, 

og hvordan disse elevene ivaretas i skolen. Subjektiviteten i uttalelsene kan tenkes å være 

begrensende for generaliserbarheten av resultatene i undersøkelsen. Mottakeren av 

informasjon fra forskningsresultatene skal likevel kunne vurdere hvorvidt resultatene er 

overførbare til andre grupper enn de fem lærerne som her er utforsket (Dalen, 2011). For at 

leseren skal kunne vurdere forskningens generaliseringsvaliditet, er det i oppgaven vektlagt å 

gi tilstrekkelig informasjon om hvordan studien er gjennomført. Jeg har i dette kapitlet 

beskrevet prosessen med å skaffe informanter, hvilke informanter som har deltatt, og hvordan 

hele forskningsprosessen er utført.  

3.4.3 Etiske hensyn 

Det må tidlig tas høyde for de etiske utfordringene et kvalitativt intervju stiller forskeren 

overfor, og forskeren har et overordnet ansvar for å ivareta informanten gjennom hele 

forskningsprosessen. All vitenskapelig forskning skal reguleres av etiske prinsipper nedfelt i 

lover og retningslinjer (Dalen, 2011), og de forskningsetiske normene fulgt i denne studien er 

beskrevet av Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora 

(NESH, 2016). 
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Informert og fritt samtykke 

Forskeren har ansvar for å gi tilstrekkelig informasjon om studien, dens formål, og hva det 

innebærer å delta i forskningsprosjektet. I tillegg til å informere, er det et krav at forskeren 

innhenter samtykke fra de som skal delta i studien. Samtykket skal være fritt, som innebærer 

at det er gitt uten ytre press fra forsker eller autoritetspersoner, eksempelvis innen det aktuelle 

fagfeltet. Feil eller for lite informasjon om studien vil ikke være etisk forsvarlig, og vil ikke 

oppfylle kravene til informert samtykke. Informantene har også til enhver tid rett til å trekke 

sin deltakelse (NESH, 2016). 

I overensstemmelse med retningslinjene mottok informantene på forhånd informasjon om 

studien gjennom et informasjonsskriv som beskrev undersøkelsens tema, formål og hva 

deltakelse innebar. Noen av informantene ble rekruttert ved at jeg kontaktet ledelsen ved 

skolen for å komme i kontakt med informanter. Derfor ble det viktig å sikre at ingen av 

informantene var utsatt for press fra skoleledelsen til å delta, og at de deltok av egen fri vilje. 

Gjennom kontakten med informantene i forkant av intervjuet, ble det presisert at det er helt 

frivillig å delta, og dette ble også tatt opp før oppstart av hvert enkelt intervju. Det samme 

gjaldt de resterende informantene, som ble rekruttert gjennom felles kontakter innen skolen 

som felt. Der ble det viktig å forsikre seg om at de ikke følte seg presset til deltakelse av 

kolleger. Alle informantene signerte skjema om mottatt informasjon og samtykke til 

deltakelse (Vedlegg 2) før intervjuet begynte. Det er et spesielt stort behov for forståelig og 

tilstrekkelig informasjon når forskningen innebærer risiko for belastninger (NESH, 2016). I 

denne studien ble det viktig å ta hensyn til at bekymringer og ansvarsfølelse for elever som 

opplever vold i hjemmet kan innebære at det er en påkjenning å fortelle om. Derfor ble det 

lagt mye vekt på å utarbeide en intervjuguide der spørsmålene ikke innebar belastninger for 

lærerne, og å sikre at informasjonen lærerne mottok, i tilstrekkelig grad beskrev hva 

deltakelse innebar. 

Anonymitet 

Personvern i forskning innebærer at forskeren må utvise særlig aktsomhet og ansvarlighet 

under visse forhold. Dette gjelder blant annet dersom studien innebærer at personer aktivt 

bidrar med å skaffe informasjon til forskningen, for eksempel gjennom intervju, eller når 

personer kan identifiseres, direkte eller indirekte, ved at de kan gjenkjennes i formidling av 

forskningen (NESH, 2016).  
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Det ble tidlig avgjort at prosjektet skulle gjennomføres uten å samle inn noen former for 

personopplysninger. Dette for å kunne sikre informantene at ingen opplysninger som kunne 

identifisere dem eller deres arbeidsplass, ville innhentes og registreres. For å sikre at 

retningslinjene ble fulgt på riktig måte, kontaktet jeg Norsk senter for forskningsdata (NSD) 

og beskrev prosjektet og den planlagte fremgangsmåten. NSD kunne bekrefte at prosjektet 

ikke ville være meldepliktig så lenge ingen personopplysninger ble samlet inn og lagret. Det 

var heller ikke utslagsgivende for meldeplikt at lydopptak skulle benyttes, da disse 

informantenes yrke i kombinasjon med stemme ikke ble vurdert som personidentifiserende. 

Jeg oppga også at jeg var innforstått med at taushetsplikten til informantene skulle 

overholdes, og konklusjonen fra NSD var at jeg ikke skulle sende inn meldeskjema.  

Alle personlige forhold som fremkommer i forbindelse med forskningsprosjektet skal 

behandles konfidensielt av forskeren (NESH, 2016). Kravet om konfidensialitet er ivaretatt 

ved at alle informantene er anonymisert både gjennom transkribering og i oppgaven. I forkant 

av hvert intervju ble lærerne informert om at taushetsplikten gjaldt som den normalt gjør for 

lærere, og at det ikke skulle fremkomme opplysninger som kunne identifisere elever. Navn på 

elever eller andre personer ble bedt om å utelates. Der det eventuelt fremkom stedsnavn eller 

skolenavn under intervjuet, ble dette utelatt fullstendig i transkripsjonene. Elever som 

opplever vold i hjemmet er en utsatt og sårbar gruppe som ofte lever under svært vanskelige 

familieforhold. Enkelte sitater som beskriver konkrete hendelser eller inneholder detaljerte 

elevbeskrivelser er ikke presentert i oppgaven, av hensyn til elevene og deres familier.  

Vold i hjemmet og barns opplevelser med dette, krever en respektfull og sensitiv tilnærming 

til lærerne som deltar som informanter. Ingen av lærerne uttrykte noen form for skepsis til 

deltakelse eller frykt for identifisering av dem selv eller elever. Alle ga uttrykk for at de 

forstod hva det innebar å delta i studien, og utviste en bevisst holdning til egen taushetsplikt. 

Dette opplevdes som positivt for å kunne gjennomføre intervjuene på en etisk forsvarlig måte. 
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4 Presentasjon av resultater 

I dette kapitlet blir resultatene fra intervjuundersøkelsen presentert. Med bakgrunn i lærernes 

uttalelser, beskrives deres erfaringer og refleksjoner rundt arbeidet med elever som opplever 

vold i hjemmet. Kapitlet er delt inn i tre hoveddeler. I første del presenteres lærernes 

erfaringer med å oppdage og avdekke elevenes hjemmesituasjon, samt hvilken kunnskap og 

kompetanse de vektlegger i denne prosessen. Gjennom intervjuene og analysen ble det tydelig 

at informantenes uttalelser om disse to temaene henger tett sammen. I andre del presenteres 

lærernes synspunkter på elevenes behov for støtte og oppfølging i skolehverdagen, og 

hvordan lærerne ivaretar disse behovene. Det siste temaet som presenteres er kontaktlærernes 

samarbeid med skolen, eksterne instanser og med foreldrene til elevene.  

4.1 Erfaring, kunnskap og kompetanse 

Lærerne har ulik grad av erfaring med elever som opplever vold i hjemmet. De to lærerne 

som har jobbet lengst i skolen har erfaring med flest elever. De har både opplevd situasjoner 

der volden er kjent for skolen fra før, og situasjoner der de selv har bidratt til å avdekke at 

elever opplever vold i hjemmet. En av disse lærerne forteller at hele tre elever i den 

nåværende klassen opplever vold i hjemmet, og anser dette som en spesiell situasjon. Den 

andre uttaler at det finnes mange barn med traumer ved skolen, og at elever som opplever 

vold i hjemmet ikke er uvanlig. De tre siste lærerne har mer isolerte erfaringer med en eller to 

elever som opplever vold i hjemmet. Dermed varierer det hvorvidt lærerne beskriver 

erfaringer med enkeltelever, eller mer generelle og samlede erfaringer gjennom flere år. Felles 

for alle lærerne er at de har kontaktlæreransvar for den eller de elevene det gjelder, og at deres 

rolle innebærer tett daglig kontakt med elevene, samt foreldrekontakt.  

4.1.1 Erfaringer med å oppdage og avdekke 

Flere av lærerne har erfaring med å oppdage og avdekke at elever opplever vold i hjemmet, 

enten på egenhånd eller i samarbeid med andre ansatte ved skolen. Ulike ting har vekket 

mistanke hos lærerne, som synlige merker på kroppen eller en plutselig endring i atferd hos 

eleven. Lærer 4 forteller om sin erfaring med å oppdage at en elev er utsatt, gjennom 

blåmerker og røde merker på kroppen: 
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Som vi da mistenkte at kunne være fra vold i hjemmet, da. For det var litt sånn ganske 

tydelige fingermerker på armene, sånn typisk der du ville holdt, dratt, for eksempel.  

Følelser av usikkerhet går igjen i lærernes beskrivelser av oppdagelser som peker i retning av 

at elever opplever vold, og kanskje selv blir utsatt for fysisk vold. Signaler som tyder på at en 

forelder slår sitt barn, kan i første omgang være vanskelig å ta innover seg, forteller lærer 4: 

Første gangen så tør en liksom ikke gå til ledelsen med det, fordi en vet liksom 

ikke…en tenker at nei, det er kanskje ingenting. Han har kanskje spilt fotball, bla, bla, 

alt det der. Alle unnskyldningene en bruker overfor seg selv. 

Enkelte lærere forteller om høyt og stadig økende skolefravær som en vanlig årsak til 

bekymring. Lærer 1 beskriver at en elev som ble stadig mer borte fra skolen og var vanskelig 

å få kontakt med, vekket stor bekymring og en følelse hos læreren av å ikke nå frem. Lærer 5 

beskriver enkelte ytre tegn som kan forekomme hos barn som lever i en ikke optimal 

omsorgssituasjon, som at eleven ikke gjør lekser, ikke har relevante klær eller ikke har med 

seg mat. Samtidig mener flere av lærerne at det kan være ulike årsaker til slike ytre tegn, og at 

det ikke behøver å være vold i hjemmet.  

Et gjennomgående synspunkt hos flere av lærerne er at problematferd kan være et uttrykk for 

vanskelige hjemmeforhold og en belastende livssituasjon. Ifølge lærerne kan utagerende 

atferd og vedvarende sosiale og relasjonelle problemer gi en pekepinn på at eleven kanskje 

strever med noe hjemme, men lærerne opplever det ofte som utfordrende å finne ut av hva 

som ligger bak. Lærer 3 forteller at utsatte elever på ulike måter kan gi uttrykk for at noe er 

galt, gjennom atferd og handlinger: 

Noen ganger så er det at du må grave, at du ser at her er det noen som trenger hjelp. 

[…] Også ser du at de begynner å slite litt med relasjoner til andre. Og det kan være 

med både barn og voksne […] det er noen sånne varsellamper som begynner å gå, 

ikke sant. Fravær, de skulker, de vil i hvert fall ikke snakke med deg.  

Lærer 3 forteller at utsatte elever ofte viser et avvikende atferdsmønster, i form av utagerende 

atferd, konflikter og slåssing. Lærer 4 og lærer 5 forteller på sin side også om innagerende 

atferd, der elever virker overdrevent forsiktige, er tilbakeholdne sosialt og generelt virker 

engstelige. Felles for ulike former for problematferd er at lærerne opplever det som 

komplisert å finne frem til årsakene bak, når det ikke foreligger noen ytre synlige tegn på vold 

i hjemmet.  
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Alle lærerne gir uttrykk for at det er viktig å evne å se bak selve atferden, ved å tørre å lete 

etter årsakene til at elevene utagerer eller på andre måter strever sosialt. I den sammenheng 

trekker lærer 4 inn viktigheten av å ha et elevsyn der en unngår å stemple enkeltelever som 

vanskelige eller slemme. Læreren understreker at et ensidig fokus på atferd og væremåte, kan 

hindre lærere i å se at problemer på hjemmebane kan være bakenforliggende årsaker. Lærer 3 

har erfart at det gjerne skjer plutselige og noen ganger dramatiske atferdsendringer hos elever 

som opplever vold i hjemmet. Hun beskriver at problematferd kan oppstå nesten «ut av det 

blå», og at elevene da kan reagere både med slåssing og sinne, eller tilbaketrekning og 

likegyldig holdning til skolen. 

4.1.2 Samtalen som verktøy for å oppdage og avdekke 

Enkelte av lærerne har eksempler på situasjoner der elever selv har fortalt dem om 

opplevelser med vold i hjemmet. I noen tilfeller har elevene fortalt om dette etter at læreren 

over en periode har hatt mistanke om at noe er galt. I andre tilfeller kan eleven ha gitt uttrykk 

for å være trist eller redd etter en spesifikk voldshendelse. Lærer 2 har i samarbeid med 

sosiallærer vært med på å avdekke at en elev opplevde vold i hjemmet, etter at eleven selv 

fortalte henne om en nylig hendelse. Læreren opplevde at det var vanskelig for eleven å 

fortelle om situasjonen, og at det tok tid før eleven var villig til å beskrive hendelsen slik den 

faktisk forløp. De fleste av lærerne har opplevd store utfordringer med å få elever til å fortelle 

om hva som er galt, og lærer 3 og lærer 4 har erfart at elever motsetter seg å snakke med dem 

i begynnelsen. Lærer 3 sier at dersom elever nekter å snakke, kan det være av frykt for å bli 

tatt fra foreldrene dersom volden blir avslørt: 

Uansett, egentlig, hvor mye de stoler på deg, så vil de verne om det livet de har 

hjemme. Sånn at de aller fleste, uansett hvor mye de stoler på deg og er glad i deg og 

alt mulig, så tror jeg nok de opplever at det er litt sånn «hit men ikke lenger». Du skal 

få lov til å titte litt, men du må ikke ta fra meg mamma eller pappa.  

Avdekking av vold kan ifølge lærerne være vanskelig dersom elevene ikke forteller noe, og 

det er få holdepunkter for å mistenke at det foregår vold i hjemmet. Lærer 3 opplever at elever 

først forteller når de føler seg sikre på at læreren er på deres «lag» og kun vil deres beste. 

Lærer 4 har opplevd at elever gir uttrykk for at det er skamfullt og flaut å fortelle at de 

opplever vold hjemme, og at dette gjør det vanskelig å si noe til læreren.  
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Flere av lærerne har opplevd usikkerhet i hvordan å gå frem for å ivareta elever best mulig 

gjennom samtaler, og har følt at de har manglet kompetanse rundt hvordan en snakker med 

barn om sensitive tema. Lærer 4 har i tillegg erfart en elevs svake norskspråklige ferdigheter 

som en barriere for å ivareta eleven i bekymringssamtalen: 

 Det var en krevende samtale å ha, og måtte gjøres veldig konkret og legges ned på et 

veldig lavt nivå. Og da blir det veldig ofte litt sånn brutalt, sånn typ: «Slår Pappa 

deg?». I stedet for at man kunne ha spurt sånn: «Er det sånn at av og til så blir Pappa 

litt sinna og kanskje…». Altså, jeg kan ikke pakke det inn, for da skjønner han ikke. 

Lærer 2 har positiv erfaring med faglig støtte fra en spesialpedagog rundt hvordan en bør 

snakke med elever en er bekymret for. Hun har lært at en skal være litt forsiktig med hvilke 

spørsmål som stilles dersom det foreligger mistanke, og sier hun må være bevisst på ikke å 

stille ledende spørsmål eller legge ord i munnen på eleven. I likhet med flere av lærerne peker 

hun på utfordringen med å ikke skulle legge mange føringer for samtalen og avsløre at en 

leter etter bestemt informasjon, samtidig som det er viktig å få eleven til å fortelle: 

For det skal jo på en måte komme av seg selv, da. Så det er jo litt sånn, ja, du må jo 

være varsom i hva du spør om, men samtidig åpne opp og gi rom for og trygghet i at 

de kan fortelle det som er vanskelig.  

To av lærerne understreker viktigheten av elevsamtaler, ved at disse gir mulighet til å avdekke 

situasjoner der elever opplever vold. Lærer 5 forteller at lærerne praktiserer jevnlige 

elevsamtaler, og at disse kan handle om hvordan eleven har det hjemme ved at en forsøker å 

«prate seg inn i familien». Læreren har erfart at slike samtaler kan være nyttige for å 

undersøke om det er belegg for mistanker om vold. Flere ganger har det kommet frem at det 

er store konflikter eller vold mellom foreldrene. Lærer 3 har opplevd at de små daglige 

elevsamtalene kan bidra til å gjøre elever tryggere på å fortelle om volden. Ved å snakke litt 

sammen hver dag, forteller læreren at hun gradvis fikk et overblikk over en elevs situasjon, 

noe som førte til avdekking. Læreren har flere ganger erfart at det er i de dagligdagse 

samtalene, fremfor de planlagte elevsamtalene, at elevene føler seg trygge til å fortelle om 

sine opplevelser: 

Som oftest prater de om disse tingene når vi egentlig skal prate om noe helt annet. For 

da slapper de av. Men hvis vi setter oss ned og skal snakke om åssen du har det 

hjemme: «Har det helt fint, jeg! Skjønner ikke hva du snakker om!». Men med en gang 

du sitter og spiller sjakk, leser en bok, ser på film, altså, et eller annet hvor de føler 

seg trygge og det er rolig rundt dem, da kan det plutselig dukke opp.  
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4.1.3 Betydningen av lærernes kunnskap og kompetanse 

Det varierer i hvilken grad lærerne opplever at de har fått kunnskap under sin utdannelse om 

elever som opplever vold i hjemmet. Med unntak av lærer 3 forteller alle at de har lært lite 

eller ingenting om tema under utdannelsen. Lærer 3 har en annen pedagogisk utdanning enn 

lærerutdanning, og forteller at utdanningen omfattet kunnskap om hvordan en kan jobbe med 

utsatte elever og de utfordringene de kan møte i skolehverdagen. Hun tror at en annerledes 

utdanningsbakgrunn er positivt i arbeidet som lærer ved en skole der det er høy forekomst av 

elever i belastende livssituasjoner. Blant lærerne som har lærerutdanning fra høyskole, 

forteller kun lærer 2 at vold i hjemmet var et spesifikt tema under utdanningen, i forhold til at 

dette er noe man som lærer kan møte på. Lærer 4 synes det er veldig synd at han ikke lærte 

noe om tema under utdannelsen. Han tror manglede kunnskap og erfaring er uheldig i møte 

med utsatte elever, da det kanskje kan medføre at volden ikke blir oppdaget. Både lærer 1, 

lærer 3 og lærer 4 belyser at det kan være problematisk dersom disse elevene møter en ung, 

nyutdannet kontaktlærer uten erfaring eller kunnskap om hvordan man kan oppdage vold i 

hjemmet. Lærer 4 har selv opplevd stor usikkerhet i sin rolle som nyutdannet lærer i møte 

med de utsatte elevene. Lærer 3 jobbet også i skolen før hun tok utdannelse. Hun beskriver at 

det da føltes personlig svært vanskelig å takle at en elev fortalte om å bli utsatt for vold av en 

forelder, og at eleven drev med selvskading som følge av dette.  

Lærer 4 knytter manglende kunnskap hos nyutdannede lærere til en mulighet for at utsatte 

elever ikke blir oppdaget. Han mener lærere må være reflekterte, kunne stå i situasjoner der 

elever viser avvikende atferd, og ønske å finne årsaken til dette. Men å oppdage og avdekke 

kan ifølge lærer 4 bli nedprioritert grunnet lite fokus og mangel på kunnskap om hva som 

kjennetegner elever som opplever vold i hjemmet: 

Og når du ikke har noe trening eller erfaring eller opplæring i det, så er det lett å 

kutte det, og bare si sånn; han oppfører seg dårlig fordi han er sånn, på en måte. En 

slem elev. Så jeg tror det er mye som ikke blir oppdaget, eller at det blir oppdaget for 

sent. At det går for lenge før sånne ting blir oppdaget. Fordi det er ikke nok opplæring 

og nok fokus på det.  

På spørsmål om hva de mener er viktig kunnskap og kompetanse i møte med de utsatte 

elevene, svarer både lærer 1, 2 og 4 at noe av det viktigste er å vite hva man skal se etter 

dersom man er bekymret for at en elev lever med vold. I tillegg mener de det er viktig å vite 

hvordan en skal gå frem i forhold til bekymringsmelding til barnevernet. Lærer 1 påpeker at 
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det kan være vanskelig for lærere å vite hvor bekymret man må være før en 

bekymringsmelding er aktuelt. Lærer 4 uttrykker at bekymringsmeldinger var noe han visste 

svært lite om som nyutdannet.  

Lærer 3 og lærer 5 forteller at skolen sørger for utvikling av lærernes kompetanse om barn i 

vanskelige livssituasjoner, gjennom skoleprogrammer og kurs, eller foredrag fra 

barneverntjenesten om deres virksomhet. De fleste lærerne presiserer at det gjerne kunne vært 

mer fokus i skolen på å øke lærernes kunnskap og kompetanse om barn som opplever vold i 

hjemmet. Tre av lærerne sier de opplever å ha bedre forutsetninger for å oppdage utsatte 

elever på grunn av sine erfaringer med nettopp dette. I tillegg oppgir de at de i etterkant føler 

seg tryggere på hvordan en bør handle ved bekymring for at en elev opplever vold. 

4.2 Lærerens rolle i å ivareta elevene 

4.2.1 Relasjon lærer-elev 

Alle lærerne vurderer sin egen rolle som viktig for de utsatte elevene. En god relasjon trekkes 

frem som sentralt for å ivareta elevene på en best mulig måte. Lærer 2 sier at hun som 

kontaktlærer er den eleven har tettest relasjon til av de voksne på skolen. Læreren påpeker at 

den gode relasjonen kan ha vært avgjørende for at eleven valgte å åpne seg og fortelle om 

hjemmesituasjonen. Alle lærerne er opptatt av å skape trygge rammer for elevene, og at de 

skal føle seg sett av lærere de vet vil dem vel. Lærer 2 og lærer 5 påpeker at rollen som 

kontaktlærer er spesielt viktig for å ivareta utsatte elevers trivsel, ved at læreren kan være tett 

på, gi støtte og vise omsorg. Alle lærerne anser trygghet og omsorg som svært viktig i 

skolehverdagen for utsatte elever, som grunnet vold ikke opplever tilstrekkelig trygghet 

hjemme. At elevene har en god relasjon til en trygg voksenperson, tror lærer 5 kan bidra til 

flere gode opplevelser i hverdagen, og trekker spesielt frem en ordning der han og eleven gjør 

lekser sammen på tomannshånd: 

Sånn småprat mens vi da sitter og gjør lekser. Lage noe som kunne ha lignet på en 

sånn hjemmesituasjon. Og som jeg ser at han profitterer veldig på. Han blir veldig 

rolig, han synes at dette er hyggelig og spennende. Han yter mye mer enn han egentlig 

gjør i klassen og i timene, når vi sitter og gjør lekser og oppgaver.  

Lærer 3 mener at lærere kan styrke relasjonen til utsatte elever gjennom lek og ikke-faglige 

aktiviteter, der elevene får oppleve at læreren kun vil deres beste. Videre mener hun at en 
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omsorgsfull tilnærming og hyppige positive tilbakemeldinger er nyttig for å utvikle gode 

relasjoner der elevene våger å fortelle læreren om vanskelige livssituasjoner. Lærer 2 

vektlegger gode relasjoner til alle elevene, og at alle skal føle seg sett. Hun håndhilser på 

elevene hver morgen, og tror dette er særlig positivt for den utsatte eleven, som tidvis gir 

uttrykk for et ekstra stort behov for å bli sett og anerkjent. 

Lærer 1 peker samtidig på utfordringene ved å trekke et skille mellom gode relasjoner til 

elevene, og seg selv som privatperson. Å oppleve å stå alene med ansvaret for en elev som 

lever under svært vanskelige hjemmeforhold, kan ifølge flere av lærerne oppleves belastende. 

Lærer 1 forteller at eleven over tid utelukkende ville snakke med henne dersom konflikter 

oppstod og ting føltes vanskelig. Dette opplevdes som et dels tyngende ansvar for henne som 

kontaktlærer: 

Jeg syntes det var kjempevanskelig. For man blir jo kanskje litt ekstra knyttet til de 

som har det tøft og kanskje ikke har det så godt hjemme […] Ja, de kan ikke søke 

trygghet hjemme. Og jeg tror at det gjør at de kanskje søker trygghet hos noen 

voksenpersoner som de ser til vanlig, og i dette tilfellet så ble det meg.  

4.2.2 Ivareta faglig og sosial fungering 

Nesten alle lærerne, med unntak av lærer 2, forteller om vansker med konsentrasjon og 

motivasjon hos elevene. At de ikke er mentalt til stede i skolehverdagen eller har høyt fravær, 

går igjen i beskrivelsene. Enkelte av lærerne opplever at elevene strever med å finne mening 

med skole og lekser når de lever i en hjemmesituasjon preget av frykt og utrygghet. Lærer 4 

forteller at det var tydelig når elevene hadde opplevd situasjoner med vold eller andre 

belastninger hjemme, og det var merkbart på hele deres væremåte. Læreren beskriver både en 

innesluttet holdning og uro i kroppen, samt liten evne til fokus på undervisningen i 

klasserommet. Følelser av meningsløshet kan ifølge lærer 3 komme tydelig til uttrykk ved 

utagering, at skolearbeid og lekser prioriteres bort, og elevene gir inntrykk av at dette ikke 

spiller noen rolle for dem.  

De fleste av lærerne beskriver at elevenes vansker med konsentrasjon i skolen ofte medfører 

faglige utfordringer. Noen lærere forteller at elevene i perioder ikke fungerer faglig i det hele 

tatt. I slike situasjoner er det ifølge lærerne også sjelden lekser blir gjort, og flere mener faren 

er stor for å havne bak andre elever faglig. Andre har mindre grad av bekymring for elevene 
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på lang sikt, og tror det er mulig for dem å ta igjen de andres eventuelle forsprang når de er 

mer tilgjengelige for læring: 

De har så mye å tenke på […] at de ikke får fulgt opp alt det faglige. De klarer ikke å 

gjøre det vi forventer at de skal gjøre hjemme, som lekser. Og jeg merker også på 

skolen, innimellom, at de kan falle ut […] Og så blir det jo små faglige hull. Men 

veldig ofte er disse elevene i en fase, de er i en periode. Og min erfaring sier at 

etterhvert kan vi liksom tette igjen de faglige hullene. (Lærer 5) 

Flere av lærerne forteller om elever som fungerer godt i sosialt samspill med andre. Et flertall 

av lærerne har erfaring med elever som viser god sosial fungering selv om de opplever vold i 

hjemmet. Lærer 1 mener elevens eget potensiale og empatiske evner spilte inn i at han var 

svært godt likt blant medelever: 

Alle likte ham. Så den gutten ville fått en sterk femmer i sosiale ferdigheter.  

Lærer 2 beskriver en elev som har vært flink til å skaffe seg venner i klassen gjennom å være 

trygg, inkluderende, morsom og opptatt av rettferdighet. Ifølge læreren fungerer eleven også 

godt faglig. En lærer forteller at en elev etter opphold på krisesenter har gitt uttrykk for å 

trives godt i klassen, og er glad for å være på skolen. Dette til tross for at eleven har vært 

tilbakeholden og vist vansker med å danne nye vennskap med medelever. Lærer 4 beskriver 

det gode klassemiljøet som en avgjørende faktor for at elevene ikke viste større grad av 

sosiale problemer: 

Det [sosiale] merket en ikke så mye på. Men det var helt sånt fantastisk klassemiljø, de 

var så trygge på hverandre, og de var så snille mot hverandre. Og det var ganske 

mange andre utfordringer i den klassen, så de hadde blitt veldig gode til å ta vare på 

hverandre. Så selv om […] det var mer tull og mer fjas fra spesielt han ene, så var det 

sånn at de andre i klassen reagerte ikke på det, de hang seg ikke på. Så jeg tror 

klassemiljøet hjalp veldig til å holde nede det som kanskje kunne vært litt mer 

utagerende også.  

Lærer 3 er den som forteller om mest varierte erfaringer når det gjelder elevenes sosiale 

fungering. Hun forteller at dette er forskjellig fra elev til elev, og i tillegg kan gå opp og ned i 

perioder. Ifølge denne læreren er det vanlig at elever som opplever vold i hjemmet sliter med 

relasjoner til andre. Læreren har erfart at de kan ha vansker med impulskontroll, være svært 

emosjonelle, eller sinte og aggressive. Hun forteller også at hun har erfart elever som mobber 

andre. 
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De sliter rett og slett med vanlige relasjoner, fordi […] det vanlige er ikke vanlig for 

dem. (Lærer 3) 

I likhet med lærer 4 og lærer 5, har lærer 3 erfart at utsatte elever kan være selektive på hvilke 

medelever de ønsker å samhandle med. Disse lærerne forteller om observasjoner av at elevene 

knytter seg veldig til enkelte, eller bare ønsker å være sammen med elever fra sin egen klasse.  

Spesielle hensyn og tilrettelegging 

Ifølge lærerne kan det være vanskelig for utsatte elever å møte alle forventninger og krav som 

stilles til dem i skolen. Lærer 1 peker på at elevens utvikling sosialt og faglig avhenger av at 

eleven får tilfredsstilt det grunnleggende behovet for trygghet, og slipper å frykte for 

hjemmesituasjonen. Lærer 2 beskriver en elev som virker litt ekstra sårbar, og blir spesielt lei 

seg og frustrert over egen prestasjon dersom han ikke mestrer ting i skolen. Lærer 3 peker på 

at det er mye faglig fokus, og etterlyser mer bevissthet og mulighet til å lære elevene å mestre 

egne følelser. Lærer 4 mener at de faste kravene og rutinene i skolen kanskje bør endres litt 

for elever som sliter som følge av opplevelser med vold i hjemmet. Han beskriver hvordan 

han forsøker å tilrettelegge skolehverdagen: 

Det jeg gjorde var å minske kravene. Altså, litt sånn gi dem et halvt hefte i stedet for et 

helt hefte i matematikk. […] jeg må bare innse at når sånne ting skjer, så kan en ikke 

forvente at de skal konsentrere seg dødsbra en hel time, men heller tenke at hvis de 

klarer å jobbe en halvtime så er jeg fornøyd, klarer de å jobbe et kvarter så er det bra 

for dem i den situasjonen. Å senke kravene litt til dem. Vise litt forståelse for at de 

trenger de pausene.  

Flere av lærerne påpeker at fleksibilitet i undervisningen noen ganger er nødvendig for å 

kunne ivareta og følge opp utsatte elever. Ved å møte elevene med forståelse for at de har det 

tøft, og tilrettelegge undervisningssituasjonen, tror lærerne at elevene kan oppleve større grad 

av trygghet og trivsel. Lærer 3 forteller at hun benytter de timene der elevene sitter og jobber 

selvstendig til å gi ekstra oppfølging til elever hun vet sliter av ulike årsaker, og som har 

vansker med å konsentrere seg.  

4.2.3 Klassemiljø og behovet for en normal skolehverdag 

Også klassemiljøet beskrives som en sentral faktor for elevenes trivsel i skolehverdagen. Fire 

av lærerne har minst én erfaring der klassemiljøet anses å ha en positiv innvirkning for elever 
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som opplever vold i hjemmet. Lærer 1 understreker betydningen av et godt klassemiljø for 

alle elever som strever, uansett hva årsakene er. Hun mener det var heldig at eleven gikk i 

nettopp den støttende klassen han gjorde. Alle de fem lærerne vektlegger tydelig et trygt og 

positivt klassemiljø, og viser til ulike eksempler på hvordan dette kan fremme trygghet og 

trivsel i skolen for utsatte elever: 

Altså, jeg har hatt unger som har sovna i klassen. Fordi de sover ikke hjemme. Men de 

stoler på og er trygge i klasserommet, ikke sant. Så da sovner de. (Lærer 3) 

Jeg tenker jo at hans trivsel på skolen er jo kjempeviktig for hans liv nå. Og spesielt 

når det har vært utrygt hjemme, så tenker jeg jo at det er et fristed, har kanskje vært 

det. Så det er jo helt avgjørende for at han skal ha hatt det bra. I hvert fall i den tiden 

vi ikke har visst om det her. (Lærer 2) 

Flere lærere forteller at de jobber aktivt med klassemiljøet i skolehverdagen. Lærer 3 trekker 

frem viktigheten av å utvikle emosjonell og sosial kompetanse hos alle elever. Hun opplever 

at skolen er opptatt av utvikling av klassemiljø og det psykososiale miljøet, men at det gjerne 

kunne vært et enda tydeligere fokus.  

Alle lærerne er opptatt av utsatte elevers behov for en normal hverdag i skolen, med trygge 

rammer, rutiner og tydelige voksne som er gode rollemodeller. I likhet med flere av lærerne, 

mener lærer 5 det er viktig at elevene opplever skolen som et fristed der de kan føle seg 

trygge og være seg selv, uten å måtte tenke for mye på hjemmesituasjonen. Videre skal 

elevene vite at læreren kjenner til situasjonen og vil hjelpe dersom noe er vanskelig. Ifølge 

lærer 5 har flere erfaringer gjort ham bevisst på ikke å la volden være et tema som tar særlig 

plass i eget arbeid med disse elevene: 

Erfaringen blir da at jeg ikke skal snakke så mye med elevene om det. At det er andre, 

det er sosiallærer på skolen eller det er inspektør. Sånn at jeg er på en måte den 

trygge læreren som gjør at i klasserommet her, så får du lov til å prøve å slappe av.  

Dette illustrerer noe av det lærerne forteller om hvilke begrensninger som ligger i rollen som 

kontaktlærer. Flere trekker frem at de vet at de ikke skal gå inn i en «psykolog-rolle», og at 

samtaleterapi naturlig nok er utenfor skolens ansvarsområde og kompetanse. 
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4.2.4 Begrensninger og utfordringer ved lærerrollen 

Selv om alle lærerne anser sin rolle som kontaktlærer som viktig i arbeidet med elevene, 

omtaler de også noen begrensninger og utfordringer. Bekymringer for elevenes situasjon og 

hva som venter elevene i tiden som kommer, har tidvis preget enkelte av lærerne. Dette 

gjelder spesielt de av lærerne som selv har vært nyutdannede eller hatt lite arbeidserfaring 

som lærer i møte med de utsatte elevene. Flere beskriver at de ofte har «tatt elevene med hjem 

i hodet» etter endt arbeidsdag. Noen peker på at de selv burde fått bedre oppfølging av 

skolens ledelse, for både å kunne støtte eleven og unngå å ta på seg uhåndterlig ansvar. Lærer 

4 synes det er vanskelig som lærer å oppleve at bekymringsmeldinger blir avvist, samtidig 

som eleven åpenbart stadig strever med noe: 

Når sånne ting står på, og du vet at det er tydelige tegn på at det er et eller annet, så 

er det liksom det siste en tenker på før en legger seg, og det første en tenker på når en 

står opp. […] det er ikke en god følelse å tenke på at man er usikker på om man har 

gjort nok for en liten unge, liksom. Så man blir veldig sånn usikker på om man har 

gjort det riktig, da. 

Når lærerne opplever at de har lite kunnskap om elever som opplever vold i hjemmet og 

hvilke behov de har, mener de det er spesielt viktig at eleven følges opp også av skoleledelsen 

og eksterne fagpersoner med kompetanse innen området. Her forteller enkelte om et tydelig 

skille mellom hva en kontaktlærer kan og ikke kan hjelpe eleven med: 

Jeg ville være en trygg fagperson, et trygt anker på skolen, men jeg ville sikre at han 

fikk den hjelpen han behøvde ute i det virkelige liv, da. Uten at jeg skulle gå inn i den 

rollen, og det var litt viktig for meg. (Lærer 1) 

Enkelte av lærerne forteller at deres erfaring med utsatte elever har bidratt til mer bevissthet 

rundt hvor mye ansvar en kontaktlærer kan ta på seg. Både lærer 1 og lærer 3 sier at de i 

mindre grad enn tidligere blir følelsesmessig involvert dersom det er mistanke om at elever 

lever under vanskelige hjemmeforhold. Lærer 3 har blitt bevisst på aldri å ta med seg jobb og 

bekymringer for elever hjem, av hensyn til både seg selv og elevene: 

 Hvis jeg ikke legger det igjen klokka fire, så kan ikke jeg hjelpe dem i morgen.  
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4.3 Samarbeid 

4.3.1 Samarbeid med eksterne instanser – med vekt på barnevernet 

På spørsmål om hvilke eksterne instanser de har samarbeidet med rundt elevene, er det i 

hovedsak barnevernet lærerne har erfaring med. Noen trekker frem at pedagogisk-psykologisk 

tjeneste (PPT) har vært inne i bildet, men at det har vært i forhold til eventuelle faglige 

utfordringer. To av lærerne forteller at BUP har deltatt på møter, men at lærerne selv ikke har 

erfart noe spesifikt samarbeid mellom BUP og skolen. Kun en av lærerne har erfaring med en 

elev som har hatt opphold på krisesenter. I den sammenheng samarbeider skolen med 

krisesenteret om sikkerhetstiltak dersom voldsutøver skulle oppsøke skolen. Utover at 

familien følges opp av krisesenteret, har læreren ikke fått noe videre informasjon om et 

eventuelt samarbeid mellom krisesenteret og skolen. 

Lærerne har ulike oppfatninger av samarbeidet med barnevernet, og enkelte lærere forteller at 

samarbeidet kan være personavhengig. De opplever at ansatte i barnevernet kan være åpne og 

interesserte i å samarbeide med skolen, men at de også kan holde informasjon tett til brystet 

og samarbeide lite med lærerne. Lærer 5 vektlegger viktigheten av at barnevernet er villige til 

å kommunisere og samarbeide, for å bidra til best mulig forståelse av elevens situasjon og 

behov. Lærer 3 forteller at hun innimellom har inntrykk av at barnevernet ikke har barnets 

beste i fokus, men er mer opptatt av å følge regler og prosedyrer. Som lærer har hun erfart at 

skolen må presse på for å få barnevernet til å handle raskere i situasjoner der det er stor 

bekymring for en elevs hjemmesituasjon. Læreren påpeker likevel at de fleste 

barnevernansatte er svært samarbeidsvillige i forhold til skolen og lærerne. Også lærer 2 har 

erfart at det ikke ble satt i gang tilstrekkelige tiltak fra barnevernets side i første omgang, men 

at samarbeidet har blitt bedre etter at nye tiltak ble iverksatt. Lærer 5 peker på utfordringen 

med at det kan være uavklart hva som er skolens ansvar i møte med eleven, og hvilken 

informasjon skolen bør ha om saken. I hovedsak dreier lærernes erfaringer med det 

tverrfaglige samarbeidet seg om forhold som omhandler informasjon og taushetsplikt hos 

barnevernet og skolen. 

Informasjon og taushetsplikt 

Det varierer hvilken informasjon læreren får fra skole eller hjelpeapparat om situasjonen når 

det er kjent at en elev opplever vold i hjemmet. Lærerne uttrykker at de gjerne skulle visst 



50 
 

mer om de forholdene eleven lever under. Flere etterspør et tettere samarbeid med 

barnevernet, der terskelen er lav for å stille spørsmål rundt bekymringer skolen har. Lærer 4 

ønsker at skolen og barnevernet i større grad samarbeider for en felles forståelse av elevens 

situasjon og behov. Flere av lærerne forteller at det er skolens ledelse og sosiallærer som har 

mottatt informasjon, som deretter har blitt formidlet videre til læreren. Lærer 4 har derimot 

erfart å overta kontaktlæreransvar for en elev i en klasse, uten å få vite at det nylig har vært 

avdekket vold i hjemmet: 

Og da jeg overtok den klassen […] så var det ikke sånn at ledelsen informerte om at 

her er det en barnevernssak, eller noe sånt. Det ble jeg liksom informert om av faren 

på foreldresamtale. Og vi har jo sånn åpningssamtale med den gamle kontaktlæreren. 

Men det ble aldri nevnt sånne ting.  

Flere sier at det kunne vært gitt mer informasjon fra eksterne instanser skolen samarbeider 

med, for at lærerne lettere skal kunne forstå eleven, og dermed bedre ivareta elevens behov. 

Lærer 5 opplever at barnevernet, BUP og PPT ofte sitter inne med opplysninger som de er 

forsiktige med å gi til lærerne. Han beskriver det slik: 

Det er noen ganger som du snakker med andre instanser, som du gjerne…jeg skulle 

gjerne ha visst litt mer. […] De er på en måte forsiktige med –  og det kan jeg også 

skjønne –  forsiktige med å gi mange opplysninger. Men det er noen ganger jeg sitter 

inne med spørsmål, eller jeg har lyst til å vite litt mer om hvordan det utarter seg. 

Sånn at jeg kanskje kan forstå atferden til ungene bedre.  

Flere av lærerne er noe skeptiske til forhold som handler om taushetsplikten hos eksterne 

instanser, med særlig vekt på at det er vanskelig å få noen informasjon fra barnevernet. Lærer 

1 uttrykker forståelse for barnevernets taushetsplikt. Samtidig synes læreren det kan være 

vanskelig å vite hvordan en som lærer skal forholde seg når det ikke foreligger noen 

informasjon om hva situasjonen i hjemmet innebærer for eleven. I likhet med flere av lærerne 

påpeker hun at kontaktlærere er vant til å forholde seg til taushetsplikt, og sier det kan være til 

elevens fordel at lærerne blir mer involvert og får mer informasjon om elevers utfordringer og 

behov. Også lærer 5 påpeker at fordi barnevernet vet mye om hjemmeforholdene, kunne et 

tettere samarbeid bidratt til å hjelpe eleven mer i skolen enn hva kontaktlæreren klarer alene. 

Lærer 2 vektlegger åpenhet i samarbeidet med eksterne instanser rundt utsatte elever. Hun 

opplever at samarbeidet med barnevernet rundt eleven nå er godt, men tror at fravær av 
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kommunikasjon med lærerne kan føre til usikkerhet rundt hvordan de kan støtte eleven og gi 

best mulig oppfølging: 

Så i andre tilfeller så er jeg redd for at det kanskje kan være et hinder for samarbeid, 

da, at man på en måte er så opptatt av den taushetsplikten at man ikke kan ta en 

telefon og…fortelle hva de gjør eller…vi vet jo ikke hva de gjør. 

Lærer 4 gir uttrykk for en frustrasjon over egne opplevelser med kommunikasjonen mellom 

skolen og barnevernet når det er meldt bekymring for en elev. Læreren påpeker at begge 

parter skal jobbe for barnets beste, men at de sjelden snakker sammen om hva som er til det 

beste for barnet. To av lærerne har opplevd å ikke få noen informasjon om elevens situasjon 

og hvordan denne følges opp av eksterne instanser etter at volden er oppdaget. 

Gjennomgående forteller lærerne at de selv har plikt til å fortelle det de vet til barnevernet, 

men at barnevernet på sin side gir lite informasjon eller svar på eventuelle spørsmål og 

bekymringer. Flere lærere har blitt kontaktet fordi barnevernet ønsker informasjon om 

hvordan eleven er på skolen. I flere tilfeller har de opplevd at samarbeidet utover dette er 

mangelfullt og uhensiktsmessig for lærerne: 

Fordi en bare snakker, men barnevernet forteller aldri noen ting, da. Så når en sak blir 

henlagt, for eksempel, og du ikke får beskjed om hva som gjorde at den ble henlagt, og du 

ser at eleven strever jo med samme ting fortsatt. Det er jo kjempefrustrerende. (Lærer 4) 

4.3.2 Samarbeid med skoleledelsen og andre ansatte  

Lærerne har ulike erfaringer med å samarbeide med ledelsen og andre fagpersoner ved skolen. 

Flere av lærerne påpeker at det er viktig å ikke føle at en sitter med hele ansvaret for saken, og 

de verdsetter å bli tatt på alvor av skoleledelsen ved bekymring. I tillegg peker flere på det 

positive ved at det er rektor eller sosiallærer som oppretter kontakt med barnevernet. Lærer 2 

forteller om et tett samarbeid med spesielt sosiallærer i saker der det er mistanke om vold og 

andre typer omsorgssvikt. Læren har også positiv erfaring med å samarbeide med 

ressurslærerne på trinnet, som bidrar til å vise omsorg og gi støtte til den utsatte eleven: 

Så jeg føler meg jo veldig trygg på at det er ikke bare jeg som ivaretar han på skolen. 

Så det samarbeidet er jo godt i den forstand at du vet at de andre også er klar over 

situasjonen. For det vi kan gjøre er jo på en måte bare å skape trygghet her, og at den 

eleven blir sett og hørt. 
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Ifølge lærer 5 er skoleledelsen på hans arbeidsplass flinke til å følge opp saker der elever har 

det vanskelig. Læreren tror likevel det er tilfeldig hvordan ledelsen på ulike skoler håndterer 

slike saker, noe han anser som uheldig. Lærer 4 har opplevd at mistanker ikke ble fulgt opp av 

ledelsen, ved at bekymring ikke ble meldt til barnevernet tross press fra lærerne på teamet. 

Læreren uttrykker at det er høy terskel ved skolen for å melde bekymring til barnevernet, og 

en tendens hos ledelsen til å unngå dette. Som eneste lærer i undersøkelsen påpeker han her 

en motstand fra skoleledelsens side, og knytter dette til at registreringer av vold i hjemmet, 

annen omsorgssvikt og bekymringsmeldinger ikke ser bra ut på papiret og i skolestatistikker. 

Læreren knytter også motstanden til et overdrevent resultatfokus i skolen. 

Lærer 3 trekker frem høyt faglig trykk og resultatfokus som noe begrensende for lærerens 

mulighet til å ivareta andre behov hos elevene. Hun peker på at det kan være tidkrevende for 

lærere å stå for all oppfølging, og tror tidsmangel ofte kan være en hindring for å følge opp 

elever som strever. Dersom atferd og signaler gir mistanke om vold i hjemmet, mener læreren 

at eleven alltid bør få oppfølging av voksne i etterkant av konflikter eller vanskelige 

situasjoner. Hun opplever at skoleledelsen og sosiallærer er svært villige til å bistå lærerne i å 

undersøke hva som ligger til grunn for problemene: 

Der har jeg aldri fått nei. Takk og pris. For de skjønner alvoret, det her må vi ta, det 

er et eller annet. Det er noe underliggende, det er ikke bare en vanlig slåsskamp.  

Felles for flere av lærerne er opplevelsen av å stå alene med mye ansvar, til tross for støtte fra 

ledelsen og andre ansatte. Flere uttrykker at det er en stor emosjonell belastning å ha en elev 

som opplever en så vanskelig hjemmesituasjon, og at det er knyttet mye usikkerhet til veien 

videre for eleven. I den sammenheng trekker lærer 1 og lærer 4 spesielt frem viktigheten av 

samarbeid med andre lærere på teamet. Lærer 4 mener at en er prisgitt å ha et godt lærerteam 

rundt seg i utfordrende situasjoner, for eksempel i forbindelse med samtaler med foreldre som 

mistenkes for å utøve vold mot barnet sitt. Læreren beskriver at et tett samarbeid lærerne 

imellom, var viktig i situasjonen der han opplevde lite støtte fra skolens ledelse. Også lærer 2 

og lærer 5 forteller om et tett samarbeid mellom lærerne på teamet, og at det her settes av tid 

til å diskutere forhold rundt elever som opplever vold eller andre former for omsorgssvikt.  

Sosiallærer – en sentral samarbeidspartner 

Tre av lærerne trekker spesielt frem sosiallæreren som en viktig samarbeidspartner for lærerne 

rundt utsatte elever. Lærer 2 forteller at skolens sosiallærer har mye kunnskap om vold mot 



53 
 

barn, og derfor bidrar med viktig støtte i arbeidet med eleven. I tillegg oppleves terskelen lav 

for å komme med bekymringer til sosiallærer i første omgang, og læreren opplever at det er 

positivt å ha slik støtte til å gå videre med en eventuell bekymringsmelding. Lærer 5 

understreker viktigheten av en sosiallærer som evner å følge opp både elever og lærere 

dersom det er oppdaget at elever opplever vold i hjemmet. Han anser det som positivt at 

sosiallærer ved skolen har en annen faglig bakgrunn enn lærerutdanning, og mener 

sosiallæreren bidrar med viktig kompetanse som lærerne ikke har. Men lærer 5 har også 

tidligere opplevelser med at sosiallærere kan være mer opptatt av papirarbeid og formell 

saksgang enn å være en samarbeidspartner for lærerne: 

Og da ble det et savn. Hvem skal jeg samarbeide med, hvem skal ta vare på den eleven 

på vår skole? Det kan ikke bare være meg. Jeg skal lære eleven å lese og skrive og 

regne, og hvis eleven sliter med andre ting, så skal noen andre hjelpe eleven sammen 

med meg. 

Lærer 3 påpeker at sosiallæreren innehar viktig kunnskap om regelverk og samarbeid med 

eksterne instanser. Hun opplever at dette kan lette lærerens arbeid når det gjelder kontakt med 

barnevernet, og synes selv det er fint å ikke ha ansvar for dette utenom oppsatte møter. Lærer 

4 har på sin side opplevd at sosiallærer ikke innehar noen kompetanse om barn som opplever 

vold i hjemmet, og sier dette var problematisk i forhold til samarbeidet. Han forteller om lite 

oppfølging fra sosiallærer etter ytring av mistanke rundt en elevs hjemmesituasjon. Denne 

læreren opplevde at sosiallærer avfeide at vold kunne foregå i den aktuelle familien, og at det 

«satt for langt inne» å sende en bekymringsmelding.  

4.3.3 Foreldresamarbeid 

Det varierer hvor mye erfaring hver enkelt lærer har med å samarbeide og snakke med 

foreldre til barn som opplever vold i hjemmet. I de situasjonene der volden er avdekket, 

forteller lærerne i større grad at eksterne instanser som barnevernet har vært med i 

samarbeidet. Her varierer det i hvilken grad lærerne selv har hatt samtaler og tett samarbeid 

med foreldrene. Lærerne forteller om motstridende følelser overfor foreldre som har utsatt 

barnet sitt for vold, eller der det foreligger sterk mistanke. Enkelte har erfart at det er 

utfordrende å skulle samarbeide og samtale med foreldrene, da det kan vekke følelser av sinne 

og avsky. Lærerne kan føle seg usikre på hvordan de skal snakke med disse foreldrene. Lærer 

4 beskriver det slik: 
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Det er vanskelige samtaler å ha. For det er litt sånn tabubelagt å snakke om sånne 

ting. Det er jo sånt som ikke skal skje, ting som strengt tatt er ulovlig. Å slå en unge. 

Og så skal jeg sitte og diskutere med de som kanskje gjør det. Det er jo vanskelig.  

Men enkelte av lærerne forteller også at de føler en viss empati og forståelse for at også 

foreldrene er i en vanskelig livssituasjon, og kanskje har opplevd alvorlige traumer og flukt 

fra sitt hjemland: 

Jeg følte liksom ikke noe sånt sinne mot faren heller. Det var mer medlidenhet eller 

sympati. For at dette her var jo en fryktelig vanskelig situasjon, å bare tenke på hva 

den mannen har vært igjennom. Det kan ikke jeg forestille meg engang. (Lærer 1) 

I svarene på spørsmål som omhandler foreldresamarbeid, er foreldres minoritetsbakgrunn et 

tema som går igjen. Fire av lærerne har opplevd ved minst ett tilfelle at foreldrene ikke 

snakker norsk, eller snakker og forstår svært lite norsk. To av lærerne forteller om møter med 

foreldrene der en tolk er med. Lærer 1 opplevde det som vanskelig å kommunisere med 

foreldrene via språklig tolk, men sier at kommunikasjonen ble lettere etter at familien fikk en 

kulturtolk som følge av avdekket vold. I likhet med flere av lærerne uttrykker hun forståelse 

for at hverdagen kan være utfordrende for foreldre som er fremmede for den norske kulturen. 

Ifølge lærer 1 bidro kulturtolken til bevissthet rundt kulturforskjeller knyttet til skolens 

virksomhet, noe som en periode virket positivt i arbeidet for en bedring av familiesituasjonen.  

Også lærer 3 forteller at samarbeidet med minoritetsforeldre kan være utfordrende, da foreldre 

fra andre deler av verden kan ha et annet syn på hvilke ansvar skolen har i forhold til elevenes 

oppdragelse. I tillegg forteller læreren at noen foreldre virker svært usikre i forhold til 

offentlige instanser som skolen, og dermed er mindre villige til å stille til foreldremøter og 

utviklingssamtaler. Her presiseres det at langt fra alle disse foreldrene mistenkes for vold i 

hjemmet av den grunn. Ifølge lærer 3 er det en stor barriere for samarbeidet at enkelte foreldre 

ikke virker å ta til seg at det er galt å utsette barnet for oppdragervold. Hun har også erfart å 

måtte trå svært varsomt i å formidle mistanker om vold i hjemmet, da det har vært grunn til å 

tro at eleven da får unngjelde for dette hjemme. 

Flere av lærerne påpeker at foreldre kan reagere negativt dersom de mistenker at det er skolen 

som har meldt bekymring til barnevernet. Lærer 5 trekker frem foreldrenes tillit til lærerne og 

skolen som viktig for et best mulig samarbeid. Denne læreren har opplevd at foreldre 

uttrykker skepsis og mistro til lærerne og skolen i situasjoner der det foreligger 

bekymringsmelding. Ifølge læreren kan samarbeidet noen ganger bli ødelagt eller forstyrret 
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når foreldrene opplever anklager eller mistanke rettet mot seg. Det kan føre til at foreldrene 

går i forsvar ved å kritisere eksempelvis skolens virksomhet og håndtering av eleven. 

Lærer 2 forteller at sosiallærer forberedte henne på at en ikke kan vite hvordan foreldrene vil 

være i møte med skolen etter bekymringsmelding og avdekking av vold. Men i det nåværende 

foreldresamarbeidet opplever hun stadig større tillit fra forelderen, som vet at skolen kun har 

gjort sin plikt ved å melde bekymring. Læreren opplever at samarbeidet med forelder og 

barnevernet fungerer til elevens fordel, og at forelderen er engasjert i barnets trivsel og 

fungering i skolehverdagen. 

Lærer 2, lærer 4 og lærer 5 uttrykker at samarbeidet mellom skolen og foreldrene til utsatte 

elever, kan gjøre situasjonen lettere for enkelte foreldre. Lærer 5 påpeker at samarbeidet ofte 

fører til at foreldrene opplever at alle involverte ønsker å hjelpe både barnet og familien i en 

vanskelig situasjon. At skolen har en sentral rolle i samarbeidet, mener læreren kan bidra til 

en slik forståelse. Ifølge lærer 5 gir foreldrene ofte uttrykk for at de verdsetter kontaktlærerens 

ivaretakelse av barnet i en vanskelig periode: 

Som regel er det veldig positivt, fordi foreldrene får da en annen person som ser 

barnet mange timer om dagen. Som etter hvert lærer å kjenne barnet, og som gjør at 

barnet har gode, trygge skolehverdager. Så som oftest så synes foreldrene det er fint at 

man kan snakke med læreren. 

Lærer 4 gir uttrykk for at lærerens rolle i hovedsak er å sikre at eleven har det bra på skolen. 

Han mener det er lite hensiktsmessig som lærer å være fordømmende overfor foreldrene, eller 

forsøke å sette dem på plass. I likhet med flere av lærerne er han opptatt av å formidle til 

foreldrene at hovedfokus er å sikre elevens trivsel etter en belastende familiesituasjon, og han 

tror foreldrene ønsker det samme.  
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5 Drøfting 

I kapittel fire ble resultatene fra intervjuundersøkelsen presentert. I dette kapitlet drøftes 

sentrale funn innen de tre hovedkategoriene resultatene er inndelt i, opp mot det teoretiske 

rammeverket presentert i kapittel 2. 

5.1 Lærernes erfaring, kunnskap og kompetanse 

5.1.1 Å oppdage de utsatte elevene 

Mange barn lever i hjem der voksne utsetter hverandre, og kanskje også barna, for vold. Disse 

barna finnes blant elevene lærerne møter i skolen. Lærere har en utfordrende oppgave med å 

skulle oppdage elever som lever med vold, og bidra til å avdekke situasjonen. Resultatene fra 

denne undersøkelsen viser at de fem lærerne har ulike erfaringer med å oppdage disse utsatte 

elevene. Hvorvidt voksne har kunnskap om hvordan en kan oppdage utsatte barn, kan ha 

avgjørende betydning for om avdekking skjer (Skjørten et al., 2016). De fleste lærerne har 

liten eller ingen formell opplæring om vold eller samtalemetodikk i arbeid med barn, og alle 

har opplevd usikkerhet i hvordan en skal gå frem for å avdekke at elever opplever vold i 

hjemmet.  

Bare én lærer har oppdaget gjennom synlige merker at en elev utsettes for vold. Lærer 4 

forteller om vanskelighetene med å ta innover seg og våge å tro at merkene på en elevs kropp 

kan stamme fra foreldres fysiske vold. Dette illustrerer en av flere potensielle barrierer for at 

voksne kan oppdage og avdekke at barn utsettes for vold. Det kan dermed være av betydning 

at lærere er bevisste på tegn som kan skille påførte skader fra skader forårsaket av lek og 

uhell, og at de tør å tro at slike skader kan komme av vold (Myhre, 2016). Om fagpersoner ser 

utsatte barn eller ikke, kan ifølge Skjørten et al. (2016) avhenge av ulike forhold, som den 

voksnes kunnskap, erfaring og holdninger. Enkelte av lærerne i undersøkelsen har avdekket 

situasjonen fordi elever har valgt å fortelle om den. Det varierer likevel hvor lang tid det har 

tatt fra første bekymring til eleven har åpnet seg for læreren. Ofte foreligger det ifølge lærerne 

ingen synlige tegn til vold, samtidig som eleven er lite villig til å fortelle om årsakene til ulike 

problemer. Viktigheten av å lete bak eventuell problematferd påpekes av samtlige lærere som 

har oppdaget og avdekket at elever opplever vold i hjemmet. Befring & Duesund (2012) 

trekker frem en utviklings- og læringspsykologisk tilnærming til forståelse av 
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relasjonsvansker og atferdsproblemer. De hevder at disse problemene kan forstås som en 

konsekvens av læringsbetingelsene barnet har fått i sin oppvekst. Manglende omsorg, følelser 

av utrygghet og neglisjering av barns behov kan være årsaker til atferdsproblemer. Myhre 

(2016) hevder også at når barn strever med følelser og atferd kan dette være symptomer på at 

barnet opplever vold eller andre former for alvorlig omsorgssvikt. Enkelte av lærerne 

beskriver elever som viser vansker med impulskontroll. De blir lett sinte og utagerer verbalt 

og fysisk i skolen. Ut fra spesielt lærer 3 sine beskrivelser kan enkelte elever tenkes å ha 

vansker med regulering som følge av traumatiske opplevelser (Nordanger & Braarud, 2017). 

Funnene i undersøkelsen tyder på lærerne er oppmerksomme på atferds- og følelsesmessige 

vansker som mulige tegn på en vanskelig hjemmesituasjon. Lærerne peker samtidig på store 

utfordringer når det gjelder å undersøke om det er grunnlag for eventuelle mistanker, da 

atferdsmessige problemer er lite entydige og ikke gir tilstrekkelig bakgrunn for å mistenke 

vold.  

Lærerne har erfart viktigheten av å våge å undersøke om forhold i hjemmet kan være årsak til 

dramatiske atferdsendringer i form av utagering eller tilbaketrekning. Alle lærerne gir 

inntrykk av å ha et elevsyn som tilsier at ingen elever er vanskelige i seg selv, men at 

kontekstuelle forhold nesten alltid spiller inn. En slik holdning kan tenkes å være positiv med 

tanke på å oppdage elever som opplever vold i hjemmet. Barn som opplever vold og annen 

grov omsorgssvikt viser flere emosjonelle og atferdsmessige problemer enn barn som ikke har 

slike opplevelser (Braarud & Raundalen, 2011). Sterk individfokusering og bruk av diagnoser 

uten å utforske forhold ved barnets omgivelser, er debattert og kritisert (Myhre, 2016; 

Oehlberg, 2011; Thorkildsen, 2015). Funnene viser at lærerne er opptatt av å undersøke om 

oppvekstmiljø kan være blant årsakene til atferdsvansker, heller enn å forklare vanskene som 

et resultat av individuelle trekk ved barnet.  

5.1.2 Samtaler som verktøy for å oppdage og avdekke 

Lærerne som har bidratt til å oppdage at en elev opplever vold, vektlegger samtalen som et 

viktig redskap for å undersøke sine mistanker. Lærernes relasjoner og gode kjennskap til 

elevene fremstår som avgjørende for å komme i posisjon til å oppdage utsatte elever gjennom 

samtaler. Samtidig uttrykker lærerne en del usikkerhet i hvordan de kan snakke med barn om 

et tema som vold, og ingen av dem har formell opplæring i samtalemetodikk. Nordanger & 

Braarud (2017) understreker den forebyggende verdien av samtaler med barn som utsettes for 
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potensielt utviklingstraumatiserende forhold som vold i hjemmet. Ved at læreren oppdager og 

setter i gang avdekking av situasjonen, kan en mulig psykososial skjevutvikling hos eleven 

forhindres. Kunnskap og trygghet i hvordan man utforsker temaer som vold i samtaler med 

barn, er dermed avgjørende for lærere som eleven har et nært tillitsforhold til.  

I kapittel 4 ble flere av lærernes erfaringer eksemplifisert gjennom deres egne sitater. Disse 

viser at lærerne er bevisste på å unngå invaderende og ledende spørsmål, og forsøker å skape 

trygge rammer der elevene kan våge å fortelle om vanskelige ting. Lærer 2 forteller at hun har 

lært å utøve forsiktighet i hvilke spørsmål som stilles, og at en ikke skal stille ledende 

spørsmål eller legge ord i munnen på eleven. Dette er i tråd med den dialogiske 

samtalemetoden slik den er beskrevet av Langballe (2011) og Gamst (2017). Ivaretakelse av 

eleven fremstår som et viktig mål for lærerne i avdekkingssamtaler, men usikkerhet og 

manglende samtalemetodisk kompetanse oppleves ofte som et hinder i samtaler om sensitive 

temaer. Øverlien (2015) fremmer enkelte grunnleggende regler for bekymringssamtaler. Blant 

disse fremkommer det at voksne ikke skal unngå samtalen, og selv bør oppsøke barnet for å 

foreslå en prat. I tillegg vektlegges det å komme barnet i møte på en omsorgsfull og tydelig 

måte, lytte til barnets fortelling og perspektiv, og la barnet selv bestemme hva han eller hun 

ønsker å fortelle. Dette gjenspeiles i stor grad i lærernes uttalelser, ved at de bruker både 

planlagte og hverdagslige elevsamtaler til å vise interesse for elevenes trivsel og 

hjemmesituasjon. Det virker som lærerne er opptatt av å vise elevene at de er tilgjengelige og 

ønsker å lytte til dem. Flere av lærerne beskriver elevsamtaler som en metode for å avdekke, 

og deres uttalelser tyder på at et sentralt fokus er å fremme trygghet ved å formidle at de bryr 

seg om hvordan elevene har det i hverdagen. Lærer 3 forteller at elever kan begynne å fortelle 

om vold i helt andre sammenhenger enn de planlagte elevsamtalene. Dette kan tyde på at 

trygghetsfølelse og tillit til læreren er viktig for de utsatte elevene. Ifølge Øverlien (2015) er 

barns tillit til voksne avgjørende for at barn skal dele sine opplevelser og tanker.  

Skam og tabu rundt vold i hjemmet fremstår som en barriere for avdekking, ved at elever kan 

vegre seg for å fortelle om situasjonen. Enkelte av lærerne har oppfattet at elever synes det er 

flaut å fortelle at dette skjer i deres familie. Ifølge Sterne et al. (2010) tror mange barn at vold 

i hjemmet må forbli en familiehemmelighet. Følelser knyttet til skam kan være en årsak til 

dette, i tillegg til at noen barn kan oppleve skyldfølelse og klandre seg selv for situasjonen. 

Slike følelser kan være en enorm byrde for barnet, i tillegg til at de kan utsette seg selv for 

fare ved å føle ansvar for selv å stoppe fysisk vold mellom voksne i hjemmet. Ifølge Sterne et 
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al. (2010) er en trygg og rolig holdning, tålmodighet og evne til å reagere nøytralt, viktige 

egenskaper for en «key adult» som læreren for å få utsatte barn til å fortelle. Lærernes 

uttalelser kan tolkes som at de vektlegger en varsom og lite invaderende fremgangsmåte for å 

få elever til å fortelle om volden. Dette kan tenkes å gi lærere mulighet til å lette elevers 

følelser av skam og skyld, og dermed bidra til avdekking av vold i hjemmet. 

At den som utsetter eleven for skremmende opplevelser også er den eleven i utgangspunktet 

stoler mest på og som er omsorgsgiver, er ifølge enkelte av lærerne nok en barriere for 

avdekking. Noen barn vet ikke at det finnes mulighet for å få hjelp fra voksne utenfor 

familien, mens andre kan være tvunget til taushet rundt volden. Det er ikke uvanlig at barn 

henvender seg til jevnaldrende og venner med sin vanskelige situasjon, fremfor å gå til 

voksne (Skjørten et al., 2016; Øverlien, 2015). Dersom barn velger å ikke vende seg til 

voksne utenfor familien, vanskeliggjør dette avdekking, og kan bidra til at volden fortsetter i 

det skjulte (Skjørten et al., 2016). Frykten for å skulle skilles fra sine omsorgspersoner 

dersom volden blir avslørt, kan fungere som en betydelig barriere for avdekking av vold i 

hjemmet. Erfaringene lærer 3 har med at elever søker sikkerhet om at læreren kun vil deres 

beste og ikke har til hensikt å skille familien, er illustrerende her. Det kan tenkes at elevene i 

slike situasjoner har motstridende tanker, ved at de ønsker hjelp fra den voksne samtidig som 

de ikke vil at informasjon om volden skal bringes videre. I mange situasjoner der elever betror 

seg til dem, kan lærere vise til at de har taushetsplikt og ikke har lov til å bringe videre det 

eleven forteller. Men i tilfeller der elever forteller om vold i hjemmet har lærere både 

avvergingsplikt og opplysningsplikt til barnevernet, og Øverlien (2015) advarer lærere mot å 

love å holde noe hemmelig når dette ikke er en reell mulighet. Ifølge Øverlien bør lærere 

forklare eleven hvilke forpliktelser de har som skolepersonale. Med eldre barn og ungdommer 

kan læreren også diskutere hvordan en skal gå videre med saken. 

5.1.3 Betydningen av lærernes kunnskap og kompetanse 

Lærernes erfaringer med elever som virker skamfulle over å oppleve vold i hjemmet, tyder på 

at flere elever kan være preget av et syn på vold i nære relasjoner som et tabubelagt tema. 

Dette kan i så fall peke i retning av at det er positivt med et større fokus i skolen på det 

faktum at mange barn lever i vanskelige situasjoner. Ifølge Barne-, likestillings-, og 

inkluderingsdepartementet (2014) er skolen og barnehagen de viktigste arenaene for å nå frem 

til barn og ungdom med informasjon om vold og overgrep. Kunnskap om vold i nære 
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relasjoner, seksuell vold og andre krenkelser er tydeliggjort i kompetansemål i læreplanen for 

ulike fag på bestemte klassetrinn både i grunnskolen og i videregående skole. I Barne- og 

likestillingsdepartementets (2016) opptrappingsplan mot vold og overgrep, fremkommer det 

at det er store variasjoner mellom skoler og kommuner når det gjelder innhold i og metoder 

for informasjonsformidling om temaer som vold. Dette arbeidet omtales som lite systematisk 

og avhengig av de ansattes kompetanse og interesse. Dette samsvarer med deler av funnene i 

undersøkelsen, da flere av lærerne opplever at temaer som vold i nære relasjoner i svært 

varierende grad tas opp blant ansatte i skolen og gjennom undervisning.  

Lærerne gir uttrykk for at de opplever tidligere erfaringer som avgjørende for at de nå har 

kunnskap om signaler og tegn på at barn opplever vold i hjemmet. I tillegg føler de større 

trygghet rundt samtaler med barn om vanskelige temaer, og hvordan de som kontaktlærere 

bør gå frem ved bekymring. Samtidig er lærerne tydelig opptatt av viktigheten av mer 

kunnskap gjennom utdanning og arbeid, om hvordan skolens ansatte kan oppdage vold.  

Kunnskap om hvilke tegn som kan tyde på at elever opplever vold i hjemmet, regner lærerne 

som det viktigste i arbeidet med disse elevene. Flere har opplevd stor usikkerhet og mangel på 

kunnskap i møte med elever de er bekymret for. Enkelte knytter dette tydelig til manglende 

fokus på temaer som vold, overgrep og omsorgssvikt i lærerutdanningen. De vektlegger også 

viktigheten av å ha kunnskap om hvordan man skal gå frem ved bekymring. Funnene tyder på 

at lærerne ønsker informasjon om hvem de i første omgang skal kontakte, og hvordan de bør 

forholde seg til mistanken. Samtidig viser funnene at lærerne ikke opplever at det er 

tilstrekkelig fokus på slik kunnskap i lærerutdanningen og ved den enkelte skole. Lærernes 

vektlegging av kunnskap om signaler og tegn, kan tolkes som at de er bevisste sin sentrale 

rolle i å oppdage utsatte elever. Øverlien (2012) argumenterer nettopp for at de fleste lærere 

ønsker å gjøre det de kan for å forbedre livssituasjonen til utsatte barn, og at lærere generelt 

har et stort engasjement for barns velferd så vel som deres læring. Forskningsstudier av 

Øverlien & Sogn (2007) og Øverlien & Moen (2016) viser at lærerstudenter opplever å få for 

lite undervisning om vold og overgrep mot barn. Studentene selv hevder å ha behov for mer 

kunnskap og kompetanse i sitt fremtidige arbeid som lærere. Dette er i tråd med de fem 

lærernes betraktninger rundt hva de har lært gjennom utdannelsen, med unntak av lærer 3 som 

har en mer sosialpedagogisk rettet utdanning. Raundalen & Schultz (2006) hevder at lærere 

trenger handlingskompetanse, som innebærer å forstå barnets behov og henvise til den 

instansen som har riktig kompetanse til å hjelpe barnet. Flere av lærerne i denne 
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undersøkelsen forteller om lite fokus ved skolen rundt hvordan en skal gå frem ved 

bekymring for en elev. Dette kan tenkes å medføre at det ikke handles, og at eleven ikke får 

den nødvendige hjelpen verken i skolen eller øvrig hjelpeapparat. Lærere kan diskutere 

bekymringer og søke råd hos skolens ledelse, andre ansatte og barnevernet, men ifølge 

Øverlien (2015) kan ikke skolen bruke lang tid på prosesser med å diskutere fremgangsmåter 

ved mistanke om at en elev opplever vold i hjemmet. Til dette er det for stor risiko for at 

volden får omfattende konsekvenser for elevers helse og utvikling. Dette belyser viktigheten 

av klare retningslinjer for meldeplikt, og kompetanse hos skolens ansatte til å handle ved 

alvorlig bekymring for elever.  

5.2 Lærernes rolle i å ivareta elevene 

5.2.1 Den viktige og vanskelige relasjonen 

Ifølge Berg (2005) handler lærerens relasjoner til elevene om evnen til å se og bekrefte den 

enkelte, og å ta ansvaret for å bidra til utvikling av alle sider ved eleven – ikke bare faglige 

kunnskaper og ferdigheter. Dette illustreres spesielt av lærer 3, som forteller at lek og ikke-

faglige aktiviteter står sentralt i å bygge relasjoner til elevene i klassen. Nordahl et al. (2005) 

hevder at kvaliteten på relasjonen mellom voksne og barn ser ut til å være avgjørende i all 

samhandling og oppdragelse. Lærere som respekterer elevene og vektlegger et positivt 

forhold til dem, kan også virke motiverende og inspirerende for elever i skolen. Samtlige av 

lærerne trekker frem trygghet og omsorg som viktig i relasjonen til elever som opplever vold i 

hjemmet. Flere av lærerne er også tydelige på at de vektlegger å bygge gode relasjoner til alle 

elevene i sin klasse. At utsatte elever føler seg sett og forstått av læreren i skolehverdagen, 

anser flere som avgjørende for disse elevenes trivsel og motivasjon. Dette bekreftes av Sterne 

et al. (2010), ved at selv en enkelt lærers omsorg og interesse kan utgjøre stor forskjell for 

utsatte elevers trivsel og fungering i hverdagen. Alle lærerne anser seg selv som en av de 

voksne på skolen med nærest relasjon til de aktuelle elevene. Ifølge Øverlien & Sogn (2007) 

kan en god og tillitsfull relasjon mellom lærer og elev være avgjørende for at eleven velger å 

fortelle om vold i hjemmet. Nettopp dette uttrykkes av lærer 2 når hun beskriver hvordan en 

elev åpnet seg om hjemmesituasjonen. Alle lærerne opplever at de i kraft av rollen som 

kontaktlærer står i en særlig posisjon til å komme tett på og bli godt kjent med hver enkelt 

elev. Enkelte av lærerne forteller samtidig at det kan oppleves belastende å være den som i 
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hovedsak støtter elever som opplever vold i hjemmet. Flere har erfart å ikke vite hvor grensen 

går for hvor mye støtte og omsorg de kan gi, og hvor tilgjengelig læreren kan være for eleven. 

I tillegg har flere opplevd å «ta med seg eleven hjem» i hodet etter endt arbeidsdag, og 

forteller at bekymringer for barnet har preget dem i både arbeid og fritid. Berg (2005) påpeker 

at nyutdannede lærere er særlig sårbare for store belastninger. Disse lærerne får mye ansvar, 

men har lite erfaring i møte med utfordringene i skolehverdagen. Lærere forventes å være en 

«signifikant annen» for elevene. De skal bidra positivt til elevenes sosiale utvikling ved å 

skape et godt og inkluderende psykososialt miljø, og samarbeide med foreldrene om elevers 

utvikling og oppdragelse. Dette er i utgangspunktet positive forventninger, men kan ifølge 

Berg oppleves belastende dersom rammebetingelsene og ressursene i skolen ikke står i 

forhold til oppgavene læreren forventes å fylle. Dersom lærere ikke får tilstrekkelig støtte og 

veiledning ved behov, kan det medføre at verken læreren eller andre setter grenser for hva 

lærerrollen skal innebære. Læreren kan komme til å ta på seg oppgaver som går ut over fritid 

og hvile (Berg, 2005). Lærer 3 poengterer nettopp dette når hun uttrykker at lærere må legge 

fra seg sine arbeidsoppgaver og ansvar etter endt arbeidsdag for å tåle belastningen med å 

støtte utsatte elever i skolehverdagen. 

5.2.2 Ivareta trivsel, faglig og sosial fungering 

Fire av lærerne beskriver at elever som opplever vold i hjemmet har vansker med 

konsentrasjon og motivasjon i skolen. I tillegg beskrives høyt og stadig økende fravær hos 

elevene i slutten av barneskolen og på ungdomsskolen. Selv om ingen av lærerne nevner 

traumer direkte i denne sammenheng, kan det tenkes at traumatiske opplevelser med vold 

opptar mye av elevenes kognitive kapasitet (Raundalen & Schultz, 2016). Hos mange av 

elevene er det tydelig at lærerne observerer innagerende problematferd i større grad enn 

utagerende problematferd. De beskriver elever som virker engstelige, ufokuserte og lite 

mentalt tilstede i klasserommet. Både arbeidet på skolen og med lekser kan påvirkes av 

vanskelige følelser, som igjen gjenspeiles i elevenes arbeidsmotivasjon og -innsats. Flere av 

lærerne opplever at elevene fungerer faglig svært dårlig over kortere eller lengre perioder, og 

de viser liten interesse for skolearbeidet. Hvor lenge elevene viser konsentrasjonsproblemer 

og manglende evne til innsats, ser ut til å ha betydning for hvor bekymret lærerne er for 

vedvarende faglige vansker. Schultz & Langballe (2016) vektlegger at traumatiserte elever 

bør motta langsiktig oppfølging med kompensatoriske pedagogiske tiltak, for å redusere 

konsekvensene av eventuelle kunnskapshull hos eleven. Ut fra lærernes beskrivelser kan deres 
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holdninger tolkes som at de har stor forståelse for eventuelle vansker elevene viser med tanke 

på faglig fungering. Lærerne forteller om ulike former for tilrettelegging, i form av økt støtte 

til elevene i timene eller etter skoletid, og reduksjon i mengden oppgaver og krav. Ut fra dette 

kan lærernes tilrettelegging tolkes som et forsøk på å redusere stress hos eleven og gi økt 

oppfølging i en belastende periode. Lærerne beskriver ikke hvordan oppfølgingen foregår 

dersom elevene har havnet langt etter de andre faglig. Uttalelsene deres tyder på at lærerne 

fokuserer mer på trivsel og muligheter til å oppleve mestring enn høyt faglig trykk, når 

elevene står i en vanskelig livssituasjon preget av vold. Øverlien (2012) fremhever lærernes 

viktige oppgave med å gjøre det mulig for barnet å takle skolen, på tross av en vanskelig 

livssituasjon. Rådene hun oppsummerer fra barn som opplever vold i hjemmet er at læreren 

bør tilpasse, legge til rette og vise forståelse for eleven i skolehverdagen. Funnene fra 

undersøkelsen viser at lærerne tilrettelegger for læring gjennom tilpasset undervisning, og at 

de viser forståelse for elevenes vansker. Det ser ut til at de har et større fokus på elevens 

trivsel og mestring enn at eleven må hente seg inn faglig så raskt som mulig. 

Det er stor variasjon i hvordan lærerne beskriver den sosiale fungeringen til elever som 

opplever vold i hjemmet. Beskrivelsene varierer fra elever som utagerer og inngår i 

slåsskamper med andre, til elever som fungerer godt sosialt, er en ressurs i klassen og 

opprettholder positive relasjoner til medelever. Det er vanskelig å identifisere noe spesifikt 

mønster eller kjennetegn i sosial samhandling for de utsatte elevene ut fra det lærerne 

forteller. Dette stemmer med Øverliens (2015) beskrivelser av et ofte sammensatt 

symptombilde med få spesifikke symptomer eller atferdsmønstre for barn som opplever vold i 

hjemmet. Enkelte av beskrivelsene tyder også på at lærerne har sett endringer i elevenes 

sosiale samhandling over tid, både i positiv og negativ retning. Elever som i løpet av kort tid 

endrer atferd og mister interesse for skole og venner ser ut til å representere en utfordring. 

Lærerne har opplevd å ikke vite hvordan de kan hjelpe disse elevene. Spesielt høyt fravær og 

motvilje til å snakke med læreren, fremstår som betydelige barrierer for lærerens arbeid med å 

ivareta elevene. Få av lærerne benytter selv traumer som begrep, men beskriver blant annet 

vedvarende vansker med konsentrasjon, affektregulering, impulskontroll og samhandling med 

andre barn. Dette kan være knyttet til at eventuelle utviklingstraumer fører til 

reguleringsvansker og overdreven alarmberedskap hos elevene (Nordanger & Braarud, 2017). 

Når lærer 3 uttaler at mange av elevene sliter med å inngå i relasjoner til andre fordi det 

vanlige er uvanlig for dem, kan dette også tolkes som at barna mangler gode modeller, og har 

dårlige sosiale ferdigheter som følge av dette.  
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Selv om flere elever beskrives som sosialt velfungerende, er det også flere eksempler på at 

elevene kan slite i relasjon til andre elever og voksne på skolen. Funnene kan tyde på at 

lærerne opplever mer konflikter og utagering hos de utsatte elevene når det allerede er 

utfordringer i klasse- og skolemiljøet. Lærer 3 forteller om hvordan hun selv og ledelsen ved 

skolen er bevisst på å følge opp elever som viser utagerende atferd, i etterkant av selve 

situasjonen. Oehlberg (2011) peker på at traumatiserte barn kan ha sterke reaksjoner på 

irettesettelser og konfrontasjoner. En fremgangsmåte der voksne snakker med eleven innenfor 

rolige rammer i etterkant av problemsituasjoner, kan tenkes å forhindre ytterligere eskalering 

av konflikter. Dette kan også forhindre at eleven får enda flere opplevelser med å tape ansikt 

sosialt, og kan tenkes å forebygge større frustrasjoner og misforståelser mellom elever og med 

de ansatte (Oehlberg, 2011).  

5.2.3 Klassemiljø og vennerelasjoner som beskyttende faktorer  

Blant de elevene som viser en god sosial fungering til tross for en svært vanskelig 

hjemmesituasjon, beskrives også et godt klassemiljø og at eleven har nære venner på skolen. 

Gode vennerelasjoner og relasjoner til signifikante andre antas å ha positiv innvirkning på 

barns motstandsdyktighet (Dyregrov, 2000; Øverlien, 2012). Dette kan tenkes å spille en rolle 

for elevene lærerne beskriver. Flere av lærerne forteller om hvordan de legger til rette for 

utvikling av et godt klassemiljø, og at de kontinuerlig jobber for at alle elever skal ha 

muligheter til å knytte vennskap på skolen. Funnene kan tyde på at lærernes arbeid med et 

godt klassemiljø har en forebyggende verdi for trivselen til de utsatte elevene. Gjennom å 

kontinuerlig fremme et godt psykososialt miljø for alle elever, kan læreren bidra til at elever 

som opplever vold i hjemmet bygger positive relasjoner til medelever. Slik kan de gis 

mulighet til trivsel i skolen på tross av vanskelige hjemmeforhold, noe som kan være tilfelle 

for elevene som ifølge lærerne fungerer godt i samspill med andre. Klassemiljøet og 

vennerelasjoner på skolen kan dermed tenkes å være en viktig beskyttende faktor for disse 

elevene. 

Lærerne uttrykker at det viktig for elevenes trivsel at de opplever å ha en normal 

skolehverdag. Samtidig ønsker lærerne å gi elevene mulighet til å snakke med dem om 

vanskelige følelser og situasjoner. Lærer 5 gir uttrykk for at samtaler med elevene ofte dreier 

seg om hverdagslige ting, fremfor å fokusere på den vanskelige familiesituasjonen. Det virker 

som læreren er bevisst på å ha en balanse mellom å la elevene vite at læreren lytter og hjelper 
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ved behov, og samtidig unngå at voldsopplevelsene tar for stor plass i elevens skolehverdag. 

Ifølge Raundalen (2011) kan voksnes tanker om at skolen er et fristed der barna skal slippe å 

snakke om volden, medføre taushet, fortielse og bidra til bekymringer og følelser av skam hos 

barna. Lærernes bevissthet rundt balansen mellom å være tilgjengelig for samtaler og å skape 

en normal skolehverdag, kan tenkes å spille en rolle i hvorvidt eleven føler seg sett og hørt. 

Lærerne gir inntrykk av å være oppmerksomme overfor elevene og deres behov, samtidig som 

de reflekterer over lærerrollens begrensninger når det gjelder hvilken hjelp de kan tilby. Det er 

likevel ingenting som tilsier at de har det Gamst (2017) omtaler som holdninger preget av 

tabu og fortielse. Derimot gir lærerne uttrykk for å være opptatt av at elevene får den 

eventuelle hjelpen de trenger fra kompetente fagpersoner. Refleksjonene rundt hvilke 

oppgaver som ligger hos andre instanser i skolen, samsvarer med en forståelse av at 

behandling og terapi er utenfor lærernes kompetanse- og ansvarsområde (Raundalen & 

Schultz, 2016; Sterne et al., 2010). Funnene viser at lærernes fokus er rettet mot oppfølging 

av elevenes skolefungering og trivsel. Gjennom læringssamtaler med elever som strever som 

følge av vold, kan det identifiseres mulige behov og tiltak innen både psykososial støtte og 

læring. Læreren kan samtale med eleven rundt hvilke utfordringer han eller hun opplever i 

skolehverdagen, og hvordan det best kan tilrettelegges for trivsel og god sosial og faglig 

fungering (Schultz & Langballe, 2016). Lærerne gir uttrykk for at også ledelsen og 

sosiallæreren i visse tilfeller bistår når det gjelder å snakke med elever som en del av skolens 

oppfølging. Dette kan tenkes å være positivt for å avlaste kontaktlærer, og å unngå at ansvaret 

blir for stort og arbeidsoppgavene for mange.  

5.3 Samarbeid 

5.3.1 Lærernes samarbeid i skolen   

Hvorvidt læreren anser bekymringen som så alvorlig at vedkommende går til ledelsen, 

fremstår som en mulig barriere for å oppdage og avdekke at elever opplever vold i hjemmet. 

At flere av lærerne forteller om usikkerhet i forhold til hvorvidt gryende mistanker bør 

bringes videre til ledelsen, kan indikere at dette ikke alltid skjer. Flere har også opplevd stor 

usikkerhet knyttet til hvor alvorlig en mistanke bør være før bekymringsmelding sendes til 

barnevernet. Lærerne beskriver at det er skoleledelsen eller sosiallærer som skal ha ansvar for 

å sende bekymringsmelding. Dette tyder på at utsatte elever kan være prisgitt at lærerne går til 
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noen av disse med sine bekymringer. Lærerne er også opptatt av hvordan de blir møtt av 

skoleledelsen, og har ulike erfaringer med hvordan bekymringer har blitt fulgt opp. Når en 

lærer ikke opplevde at mistanken om at en elev opplevde vold i hjemmet ble fulgt opp, bidro 

dette til en følelse av ikke å kunne hjelpe eleven godt nok. De fleste lærerne har derimot 

erfaringer med at skoleledelsen tar bekymringer på alvor og drøfter saken med barnevernet. 

Generelt er lærerne av den oppfatning at det er sosiallærer eller skoleledelsen som har ansvar 

for å melde bekymring til barnevernet. Dette peker i retning av at de kanskje ikke er klar over 

at opplysningsplikten uansett er et personlig ansvar for den enkelte lærer. Ifølge 

Utdanningsdirektoratet (2012) kan skolen etablere rutiner som innebærer at opplysningene til 

barneverntjenesten formidles gjennom en overordnet, for eksempel rektor. Som en av lærerne 

beskriver, kan rektoren unnlate å videreformidle opplysningene, eller være uenig i at forholdet 

er så alvorlig at det bør meldes. Dersom læreren likevel mener det er grunn til å tro at et barn 

opplever vold i hjemmet, har personen et selvstendig ansvar for å formidle dette til 

barneverntjenesten (Utdanningsdirektoratet, 2012). At lærerne ikke alltid er klar over dette, 

representerer en barriere for avdekking og nødvendig hjelp til eleven og familien. 

Lærerne har ulike erfaringer med hvor mye som skal til før skoleledelsen melder bekymring 

til barnevernet. Når opplysningsplikten innebærer «grunn til å tro», bør det ifølge Øverlien 

(2015) være lav terskel for å melde til barnevernet, samtidig som bekymringsmeldingen bør 

baseres på konkrete observasjoner, utsagn, hendelser eller liknende. To av lærerne beskriver 

at de har registrert hendelser og tegn i forbindelse med mistanke om vold i hjemmet, men bare 

en av dem har erfart at det førte til at skolen sendte bekymringsmelding til barnevernet. Når 

lærer 4 ytrer at skoleledelsen er motvillig mot å registrere bekymringer rundt elevers atferd 

eller livssituasjon, representerer det en trussel mot avdekking av vold i hjemmet. Dette kan 

tenkes å få store konsekvenser for ivaretakelse av elevene, ved å bidra til ytterligere fortielse 

og at eleven får liten tro på at de voksne kan og vil hjelpe. Barn som lever med vold, kan være 

utsatt for opplevelser som kan skade deres utvikling. Direkte farlige situasjoner kan true liv 

og helse. Ifølge Gamst (2017) vet man i dag også at skader etter alvorlige krenkelser kan 

kompenseres for når det settes inn god og tilpasset hjelp for barnet. Dette understreker 

lærernes og skolens viktige ansvar i å melde fra til barnevernet ved bekymring for at barn 

lever under potensielt skadelige forhold. 

Flere av lærerne trekker frem sosiallærer som en viktig støttespiller for kontaktlærere i arbeid 

med elever som opplever vold i hjemmet. Lærer 2 og lærer 5 har de mest positive erfaringene 
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med dette samarbeidet. De opplever at sosiallæreren ved deres skoler har kunnskap om vold i 

nære relasjoner, og kompetanse rundt å opprette kontakt med barnevernet og samarbeide med 

eksterne instanser. Lærer 4 har motsatt erfaring, og har opplevd at sosiallærer verken har 

nødvendig kunnskap og kompetanse eller har fulgt opp lærerens uttrykte bekymring. Ingen av 

lærerne forteller om et spesifikt samarbeid med skolehelsetjenesten. Det er usikkert hvorvidt 

årsaken er at de aktuelle skolene ikke har tjenesten tilgjengelig, eller om disse fem lærerne 

ikke har erfart å samarbeide med skolens helsesøster i slike saker. Uansett er lærernes 

vektlegging av sosiallærers kompetanse og spesielle rolle som støttespiller for lærerne i 

samsvar med Kunnskapsdepartementets satsning «et lag rundt læreren». Denne satsningen 

belyser at bruk av flerfaglig kompetanse i skolen kan bidra til bedre oppfølging av utsatte 

barn i deres skolehverdag (Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, 2014). Nytten 

av slik kompetanse i skolen belyses av lærer 2 og lærer 5, som har erfart at sosiallærer har 

gjennomført enkelte samtaler når det er oppdaget at elever opplever vold i hjemmet. Dette kan 

tenkes å være viktige bidrag i ivaretakelse og oppfølging av elevene, ved at voksne med 

spesifikk kompetanse kan følge opp eleven når lærernes egen kunnskap og kompetanse 

oppleves utilstrekkelig. I tillegg trekker flere av lærerne frem betydningen av samarbeid 

lærerne imellom rundt utsatte elever. Alle lærerne har eksempler på at samarbeid og samtaler 

med andre lærere på trinnet bidrar som viktig støtte for kontaktlæreren i en utfordrende 

situasjon. Raundalen og Schultz (2016) anbefaler et tett lærersamarbeid og involvering av 

fagpersoner med spesialkompetanse på området. Dette kan hindre at en lærer blir stående 

alene i arbeidet med å oppdage, avdekke og rapportere om vold i hjemmet. 

5.3.2 Samarbeid med eksterne instanser 

Alle lærerne har erfaring fra samarbeid med barnevernet, men de beskriver i liten grad 

samarbeid med andre eksterne instanser. Dette kan komme av at det er andre fagpersoner og 

ledelsen ved skolen som inngår i dette samarbeidet. Der det nevnes at PPT har vært inne i 

bildet, understreker lærerne at dette er på bakgrunn av eventuelle faglige vansker. Når det 

gjelder BUP og krisesenter, virker det ikke som lærerne har noe direkte samarbeid med dem i 

arbeidet med å ivareta elevene. Lærerne vet generelt lite om hva slags behandlingstilbud 

eleven får, og hvordan et eventuelt tilbud hjelper eleven til å bearbeide vanskelige opplevelser 

og mestre sin hverdag. Ingen av lærerne nevner kontakt med barnehusene, men en mulighet er 

at andre fagpersoner ved skolen har ansvar for denne kontakten dersom det er aktuelt. Den 

videre drøftingen av lærernes samarbeid med eksterne instanser, dreier seg om informasjon og 
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taushetsplikt i samarbeid med barnevernet. I resultatene fra undersøkelsen fremstår dette som 

fremtredende i lærernes uttalelser. 

Informasjon og taushetsplikt i samarbeid med barnevernet 

Lærerne forteller at de har opplysningsplikt til barnevernet, men at barnevernet i liten grad gir 

informasjon til lærerne og skolen. Krav om taushetsplikt og konfidensialitet ser ut til å 

oppleves som et hinder for lærerne i arbeidet med å ivareta elever som opplever vold i 

hjemmet. Lærerne etterspør mer informasjon både når det gjelder hva som ligger til grunn for 

henleggelse av saker, og hvilke tiltak som er iverksatt der det er opprettet en sak. Flere mener 

at barnevernets kjennskap til familiesituasjonen og elevens hverdag utenfor skolen, kunne gitt 

lærerne mulighet til å ivareta eleven bedre. Enkelte av lærerne gir inntrykk av en viss 

frustrasjon over at skolen og barnevernet ikke kommuniserer rundt hvilke behov elevene har.  

Ifølge Justis- og beredskapsdepartementet (2013a) er det ofte usikkerhet i tjenesteapparatet 

rundt bruken av reglene for taushetsplikt og opplysningsplikt. I mange tilfeller kan dette virke 

hemmende på samarbeidet mellom ulike aktører. Ansatte i barneverntjenesten har en streng 

taushetsplikt etter barnevernloven, som også gjelder overfor lærere eller skoler som har meldt 

bekymring (Barne- og likestillingsdepartementet, 2005). Adgangen til å gi opplysninger til 

eksempelvis skolens ansatte, er begrenset til situasjoner der formidling av opplysninger er 

nødvendig for å fremme skolens eller barnevernets oppgaver (Barnevernloven, 1992, § 6-7). 

Lærernes uttalelser tyder på at barnevernansatte er bevisst sin taushetsplikt, og i liten grad har 

mulighet til å gi opplysninger om elevene og deres situasjon. Ifølge Utdanningsdirektoratet 

(2012) skal barnevernet i utgangspunktet ikke gi opplysninger om hvilke tiltak som 

iverksettes, med mindre skolens personale trenger å vite om disse for å kunne følge opp 

barnet på en god måte. Hvilken informasjon som er riktig å gi i de sakene lærerne har erfart, 

er ikke mulig å konkludere med innenfor rammene av denne oppgaven. Lærernes uttalelser 

tyder likevel på at de opplever behov for mer informasjon enn barnevernet gir. 

Lærernes opplevelser synes å gå i retning av at samarbeidet med barnevernet i liten grad 

tjener lærernes arbeid med å ivareta elevene. I stedet opplever lærerne at fokuset ligger på 

barnevernets behov for og rett til informasjon for å undersøke eller sette inn egnede tiltak i 

hjemmet. Samtidig spriker lærernes opplevelser, ved at flere uttaler seg om både negative og 

positive opplevelser fra samarbeidet. Mer kommunikasjon mellom skole og barnevern, og 
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større grad av toveis informasjonsutveksling, ser ut til å være sentrale behov hos lærerne i 

arbeidet med å ivareta elever som opplever vold i hjemmet. 

5.3.3 Samarbeid med foreldrene  

Ifølge Nilsen & Vogt (2008) er kontakten med hjemmet en sentral del av en lærers jobb, og 

skolen er forpliktet til å legge forholdene til rette for et samarbeid med foreldre eller foresatte. 

Å formidle bekymring for en elev overfor foreldrene kan være en utfordring i seg selv. I saker 

der det er avdekket vold i hjemmet kan samarbeidet tenkes å oppleves ekstra utfordrende for 

begge parter. 

Lærernes opplevelser av samarbeidet med foreldre til elever som opplever vold i hjemmet, ser 

ut til å bære preg av motstridende tanker og følelser. På den ene siden uttrykker flere av 

lærerne en viss avsky for at foreldre har utsatt sitt eget barn for vold. På den annen side anser 

ikke lærerne det som sin oppgave eller rett å dømme foreldrene og fortelle dem hvor gale 

deres handlinger er. Samarbeidet mellom skole og hjem bør være preget av likeverd og et 

felles fokus rundt elevens trivsel og fungering i skolen. Samtidig kan samarbeidet med 

foreldre i saker med vold i hjemmet by på større utfordringer enn ved krisesituasjoner 

forårsaket av ytre omstendigheter som ulykker, katastrofer eller sykdom (Raundalen & 

Schultz, 2006). Et eksempel på utfordringer i foreldresamarbeidet er fra lærer 4, som fikk 

informasjon fra selve voldsutøveren om at en elev tidligere hadde vært utsatt for vold i 

hjemmet. I en slik situasjon må læreren ta stilling til overraskende og kanskje provoserende 

informasjon, og samtidig opprettholde et tillitsforhold til far og en dialog rundt elevens trivsel 

og fungering i skolen. Ut fra lærerens beskrivelser fremstår dette som en stor utfordring og 

belastning. 

Samtlige av lærerne har erfart at elever som opplever vold i hjemmet kommer fra 

minoritetsfamilier. I den sammenheng beskriver lærerne både det de anser som 

oppdragervold, og mer spontan fysisk vold som utøves i affekt. Lærerne gir uttrykk for et syn 

på at vold mot barn er uakseptabelt uansett kulturell bakgrunn, samtidig som enkelte uttrykker 

en viss empati og forståelse for foreldres traumatisering og vansker med å tilpasse seg en 

ukjent kultur. Ifølge Weele et al. (2011) kan samtaler med foreldre som bruker oppdragervold 

ofte bære preg av en moraliserende tone med klare formaninger om at vold mot barn er 

ulovlig. En slik tilnærming kan bidra til å forsterke foreldrenes avmakt og skam knyttet til 

egen rolle som omsorgsperson for sitt barn, eller føre til at de benekter å påføre barnet vold i 
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hjemmet. Lærer 1, 3 og 4 er alle åpne om å ha hatt klare tanker om å konfrontere foreldre på 

en måte som understreker at det de gjør ikke er greit, samtidig som de har valgt andre 

tilnærminger i praksis. Fjelltun (2016) påpeker at det ofte er komplekse årsaker til at foreldre 

utøver vold mot sine barn, ikke minst i minoritetsfamilier. Bruk av vold forekommer i alle 

samfunnslag og miljøer, men vanskelige levekår regnes som en risikofaktor. Mange 

innvandrere har vanskelige levekår, og andelen sysselsatte er lav blant enkelte grupper. 

Sommerfeldt, Hauge & Øverlien (2014) advarer mot generaliseringer av vold mot barn basert 

på kultur. Også de hevder at levekår for minoritetsfamilier kan være en vel så viktig faktor når 

en skal forklare foreldrenes vold mot minoritetsbarn. I tråd med enkelte av lærernes 

synspunkter, regnes foreldrenes traumatisering ifølge Fjelltun (2016) som en annen viktig 

årsak til vold mot barn. Traumelidelser kan medføre at foreldrenes alarmberedskap er kronisk 

aktivert, slik at de overreagerer på bagateller og har lav stresstoleranse, også i samhandling 

med sine barn (Weele et al., 2011). Dette kan belyse grunnlaget for læreres følelser av empati 

overfor foreldrene. Lærerne opplever at språklige barrierer kan komplisere samarbeidet med 

foreldrene, og at kulturforskjeller kan spille en rolle for foreldrenes syn på skolens rolle som 

samfunnsinstitusjon. I samarbeid med minoritetsspråklige foreldre som har lite kjennskap til 

norsk språk og kultur, tyder uttalelsene til lærer 1 og lærer 2 på at eksterne fagpersoner med 

sosialfaglig og flerkulturell kompetanse kan gi viktige bidrag i å tilrettelegge for samarbeid 

mellom skolen og foreldrene.  

Generelt tyder lærernes uttalelser på at når det er et velfungerende samarbeid med hjemmet, 

gir foreldrene uttrykk for å oppleve samarbeidet og kontakten med skolen som positivt. To av 

lærerne påpeker at foreldre kan uttrykke både lettelse og takknemlighet for at voksne i skolen 

ser og anerkjenner barnet og dets behov. Dette tyder på at foreldre kan oppleve skolen som en 

viktig støtte og ressurs når familien er rammet av en svært vanskelig situasjon. 

Foreldresamarbeid kan ifølge Nilsen & Vogt (2008) innebære veiledning og råd til foreldrene 

rundt barnets problemer, noe som kan tenkes å være en positiv støtte for foreldre til barn som 

opplever eller tidligere har opplevd vold i hjemmet. Som lærer 4 påpeker, er de fleste foreldre 

i likhet med lærerne opptatt av å sikre barnets trivsel og fungering både i skolen og i 

hverdagen generelt. For at lærerens og skolens samarbeid med foreldre skal føre til positiv 

utvikling hos elever som opplever vold i hjemmet, virker gjensidig tillit og åpenhet som 

betydningsfulle faktorer. 
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6 Avslutning 

I dette kapitlet presenteres oppsummerende refleksjoner rundt sentrale funn, i lys av 

oppgavens problemstilling. Deretter belyses ulike begrensninger ved oppgaven, og hva som er 

mulige praktiske implikasjoner og temaer for videre forskning. 

Formålet med denne studien har vært å få innsikt i hvilke erfaringer kontaktlærere har fra 

arbeidet med å oppdage og ivareta elever som opplever vold i hjemmet. Kontaktlærere treffer 

elevene daglig i skolen, og har gode muligheter til å skape gode relasjoner til dem. Dermed 

har de en viktig oppgave i å oppdage utsatte elever og bidra til at avdekking skjer. Elevers rett 

til tilpasset opplæring og et godt psykososialt miljø, medfører et ansvar hos lærerne for å 

ivareta deres trivsel og fungering i skolehverdagen. Problemstillingen som danner 

utgangspunktet for studien lyder: 

Hvilke erfaringer har kontaktlærere med elever som opplever vold i hjemmet, og hvordan 

blir disse elevene ivaretatt i skolen? 

Problemstillingen er forsøkt belyst ved hjelp av fire forskningsspørsmål: 1) Hvordan 

oppdager og avdekker kontaktlærere at elever opplever vold i hjemmet?, 2) Hvilken kunnskap 

og kompetanse har kontaktlærere i arbeidet med disse elevene?, 3) På hvilken måte ivaretar 

kontaktlærere elevenes behov i skolehverdagen? og 4) Hva slags samarbeid har 

kontaktlærere med skolen, foreldrene og eksterne instanser?. Problemstilling og 

forskningsspørsmål ble undersøkt gjennom semistrukturerte intervjuer med fem kontaktlærere 

ved ulike grunnskoler. Resultatene som kom frem under intervjuene, har blitt tolket og drøftet 

opp mot oppgavens teoretiske rammeverk presentert i kapittel 2.   

6.1 Oppsummerende refleksjoner 

Lærerne har opplevd mye usikkerhet i arbeidet med å oppdage og avdekke at elever opplever 

vold i hjemmet. De er opptatt av hvilke tegn en skal se etter og hvordan en skal gå frem ved 

bekymring, men har erfart å ikke ha denne kunnskapen og kompetansen i møte med elever de 

er bekymret for. Lite kunnskap gjennom lærerutdanningen om vold i hjemmet og elever i 

vanskelige situasjoner, fremstår som kritisk i spesielt nyutdannedes arbeid med å oppdage og 

avdekke elevers skadelige hjemmeforhold.  
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Lærerne vektlegger å undersøke om årsakene til elevers atferdsvansker ligger i omgivelsene, 

fremfor å forklare vanskene ut fra individuelle trekk ved eleven. Å lete etter bakenforliggende 

årsaker til atferds- og følelsesmessige vansker anses som sentralt, men lærerne peker samtidig 

på store utfordringer i å undersøke om det er grunnlag for mistanker. Atferdsmessige 

problemer fremstår som lite entydige og som utilstrekkelig grunnlag for å mistenke vold. 

Lærerne opplever det som utfordrende å ivareta elevene når det ikke foreligger klare tegn til 

vold og elevene motsetter seg å snakke om sin situasjon. 

Flere barrierer kan hindre at elever forteller om vold i hjemmet, som skam over situasjonen, 

frykt for tap av omsorgspersoner, og at eleven tvinges til hemmeligholdelse. I 

bekymringssamtaler eller dagligdagse samtaler med disse elevene, tyder funnene på at lærerne 

er bevisste på å skape trygge rammer der elevene kan våge å fortelle om vanskelige ting. 

Lærerne gir uttrykk for å gjøre seg tilgjengelige for elevene, og er opptatt av at det bør være 

tid i skolehverdagen til å lytte til elever og komme dem i møte på en omsorgsfull måte. En 

god relasjon mellom lærer og elev ser ut til å være blant de viktigste faktorene når elever 

velger å fortelle om volden. Samtidig som ivaretakelse av eleven fremstår som et viktig mål 

for lærerne i avdekkingssamtaler, oppleves usikkerhet og manglende samtalemetodisk 

kompetanse ofte som et hinder i samtalene. Resultatene fra undersøkelsen viser at lærerne har 

liten eller ingen formell opplæring om vold eller samtalemetodikk i arbeid med barn. Likevel 

tyder lærernes uttalelser på at de vektlegger en varsom og lite invaderende fremgangsmåte for 

å få elever til å fortelle, og flere har erfart at samtalene er nyttige for å avdekke at elever 

opplever vold i hjemmet. 

Lærerne ivaretar elevenes faglige fungering gjennom ulike former for tilrettelegging. Det 

rettes ekstra oppmerksomhet mot elever som strever med konsentrasjon og motivasjon, 

gjennom økt støtte fra lærerne i undervisningen. Samtidig er lærerne opptatt av å vise 

forståelse for elevenes utfordringer, og reduserer mengden oppgaver og krav om nødvendig. 

Funnene viser at lærerne vektlegger trivsel og muligheter for å oppleve mestring, fremfor 

faglig trykk og resultater. Lærerne beskriver svært ulik sosial fungering blant elevene. 

Elevene kan vise gode sosiale ferdigheter og evne til å inngå i positive relasjoner med andre 

barn og voksne. I disse tilfellene tyder funnene på at lærerne har fokus på å bygge et godt 

klassemiljø for alle elevene. Lærerne anser det som avgjørende for sosial fungering at 

elevenes trives i klassen og inngår i nære vennerelasjoner. Funnene kan indikere at lærernes 
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arbeid med et trygt og godt klassemiljø bidrar som en beskyttende faktor mot sosiale 

problemer hos elever som opplever vold i hjemmet.  

Et etisk dilemma kan oppstå dersom skoleledelsen ikke deler lærernes synspunkt om at det må 

meldes bekymring til barnevernet. Lærerne opplever da å ikke kunne hjelpe, til tross for at 

eleven kanskje lever under skadelige forhold. Ut fra dette kan det konkluderes med at både 

samarbeidet innad på skolen og med barnevernet, er helt avgjørende for at elever som 

opplever vold i hjemmet skal få nødvendig hjelp og støtte i sin hverdag. Funnene viser at 

skolens ledelse har en viktig oppgave med å sikre at lærere har kunnskap og kompetanse i 

hvordan en skal gå frem ved bekymring. Videre ser barnevernets taushetsplikt ut til å 

representere et mulig hinder for lærernes ivaretakelse av elevene, ved at lærerne får lite 

informasjon om elevers livssituasjon, mulige utfordringer og behov i skolen. Lærerne ønsker 

et tettere samarbeid mellom barnevern og skole, og gjensidig kommunikasjon rundt hva som 

er til elevens beste i skolehverdagen.  

Lærernes uttalelser viser at de ønsker tydelige retningslinjer for bekymringsmelding til 

barnevernet, og at de opplever samarbeidet med skolens ledelse, andre lærere og eksterne 

instanser som avgjørende for best mulig ivaretakelse av elevene i skolehverdagen. 

Samarbeidet med foreldrene kan oppleves etisk utfordrende, men kan også preges av lærernes 

empatiske holdning og forståelse for foreldrenes vanskelige livssituasjon. Et fungerende 

samarbeid med barnevernet og andre instanser ser ut til å kunne bidra positivt i skolens 

samarbeid med hjemmet. Lærerne opplever som regel at foreldre deler deres oppfatning av at 

samarbeidets hovedformål er å hjelpe elevenes trivsel og fungering, og flere har erfart foreldre 

som tydelig verdsetter lærerens relasjon til barnet deres. 

6.2 Oppgavens begrensninger og veien videre 

Studien er utformet på bakgrunn av et begrenset utvalg på fem informanter, og 

utvalgsstørrelsen kan fremstå som en begrensning ved oppgaven. Et større utvalg og flere 

læreres erfaringer og refleksjoner kunne belyst problemstillingen på en rikere måte. Et bredt 

utvalg som gjenspeiler større geografisk spredning kunne kanskje medvirket til at resultatene 

ville ha større overførbarhet til flere skoler. De fem lærerne som er intervjuet, har alle ønsket 

å stille som informanter i undersøkelsen. Dette innebærer at lærerne har erfaringer med tema 

og har lyst til å fortelle om dette. Det er sannsynlig at flere lærere ved skolene som ble 
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kontaktet også har relevante erfaringer. Det kan ikke utelukkes at disse lærerne ikke ønsket å 

stille som informanter grunnet negative erfaringer eller opplevelse av manglende kompetanse. 

Lærerne i studien fremstår som engasjerte i sin rolle med å ivareta elever som opplever vold i 

hjemmet. Deres oppmerksomme holdning kan være et resultat av nettopp erfaringene med 

utsatte elever, og lærerne kan tenkes å ha reflektert mer rundt tema for undersøkelsen enn 

mange andre lærere har. Dermed er det en viss mulighet for at disse lærerne som gruppe har 

holdninger og synspunkter rundt oppgavens tema som ikke speiler holdningene til flertallet av 

kontaktlærere. 

Lærerne uttaler seg om en rekke forhold som omhandler skolens ledelse og 

barneverntjenesten, og det er bare lærernes egne opplevelser som kommer frem her. En 

begrensning ved oppgaven kan derfor være at resultatene fra undersøkelsen bare speiler en 

enkelt faggruppes opplevelser av fenomenet som studeres. I den sammenheng kunne det vært 

interessant å undersøke hvordan barnevernansatte og personer i skoleledelsen opplever 

samarbeidet mellom skolen og barneverntjenesten. Funnene i undersøkelsen tyder på at 

lærernes samarbeid med barnevernet kan stoppe opp dersom kommunikasjonen kun dreier seg 

rundt at lærerne skal formidle informasjon om eleven. Lærerne anser toveis 

informasjonsutveksling som avgjørende for at de skal kunne ivareta elevenes behov på en best 

mulig måte. Mange opplever at barnevernansatte ikke kan eller ønsker å gi informasjon om 

elevenes situasjon og behov. I videre forskning kunne det vært verdifullt å undersøke 

nærmere hvordan informasjon og taushetsplikt oppleves av barnevernansatte som samarbeider 

med skoler rundt elever som opplever vold eller annen grov omsorgssvikt i hjemmet. 

Høyt faglig trykk og resultatfokus kan representere noen av lærernes utfordringer i arbeidet 

med å skulle ivareta utsatte elever. Kontaktlæreres oppgaver stiller høye krav til 

arbeidskapasitet innen det faglige området. Mangel på tid og kapasitet i skolehverdagen kan 

medføre at oppgavene med å oppdage og ivareta utsatte elever ikke gis tilstrekkelig fokus. I 

tillegg fremstår samarbeidet med foreldre som har utsatt sitt barn for vold, som en etisk og 

kommunikasjonsmessig utfordring for lærerne i undersøkelsen. Funnene viser at lærerne 

opplever seg avhengige av at flere av skolens ansatte tar ansvar for utsatte elevers trivsel, 

fungering og utvikling. Dette ser ut til å være avgjørende for at lærerne skal kunne fokusere 

på alle sine andre arbeidsoppgaver. Elevene denne oppgaven handler om, kan være 

traumatiserte, ha vansker med relasjoner, og være i risiko for å utvikle alvorlige psykiske og 

sosiale problemer. Kontaktlærere har sjelden utdanning og erfaring som kvalifiserer til å alene 



75 
 

skulle ha ansvar for alle forhold rundt elever som opplever vold i hjemmet. I likhet med 

tidligere forskning (Øverlien & Moen, 2016), viser funnene i denne undersøkelsen at lærere 

opplever å få for lite kunnskap i utdanningen om vold i hjemmet og hvordan de kan hjelpe 

utsatte elever. Institusjoner som utdanner lærere må sørge for at studentene får slik kunnskap, 

og bør også sørge for å trygge lærerstudenter i hvordan de kan samtale med barn om 

vanskelige temaer og ved bekymring. Ikke alle lærere har nødvendigvis 

grunnskolelærerutdanning, noe som videre understreker den enkelte skoles ansvar for at 

ansatte har kunnskap om mulige tegn til at barn lever i potensielt skadelige 

omsorgssituasjoner. I tillegg bør det være klare retningslinjer ved den enkelte skole for 

drøfting av mistanker og bekymringsmeldinger. 

Funnene i undersøkelsen viser at lærerne opplever behov for flerfaglig kompetanse i skolen 

når det gjelder ivaretakelse av elever som opplever vold i hjemmet. Lærerne i undersøkelsen 

har ulike erfaringer med hvorvidt det finnes ansatte på skolen med spesifikk kompetanse i 

hvordan man kan oppdage og ivareta utsatte elever. Sosiallærers kunnskap og kompetanse har 

vært til stor nytte for flere lærere i både avdekking og ivaretakelse av elever som opplever 

vold i hjemmet. At en slik fagressurs har bidratt med viktig støtte for flere av lærerne, ser ut 

til å ha betydning for lærernes evner til å ivareta elevene. Også eksterne instanser som 

barnevernet, PPT og skolehelsetjenesten kan bidra med relevant kunnskap. Kontakten og 

samarbeidet med disse instansene fremstår som viktige ressurser for å utvikle læreres 

kunnskap og kompetanse om vold i hjemmet, og hvordan en kan oppdage og ivareta disse 

elevene. Funnene tyder samtidig på at de flerfaglige ressursene kan være utnyttet i for liten 

grad i skolen, og at det ikke er tilstrekkelig fokus på eksterne instansers mulige rolle når det 

gjelder læreres kunnskap om elever som opplever vold i hjemmet. 
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Vedlegg 1: Informasjonsskriv 

 

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet 

«Elever som opplever vold i hjemmet» 

Læreres erfaringer 

 

Bakgrunn og formål 

Jeg er masterstudent ved Universitetet i Oslo, Institutt for spesialpedagogikk, og skriver nå 

min avsluttende masteroppgave. I oppgaven fokuserer jeg på skolens arbeid med elever i 

grunnskolen som har opplevd eller opplever vold i hjemmet. I denne sammenheng er jeg 

interessert i å undersøke hvilke erfaringer lærere har med disse elevene i skolen. 

 

Formålet med prosjektet er å belyse hvordan lærere opplever at de kan ivareta elever som har 

opplevd eller opplever vold i hjemmet, hvordan de opplever sin egen kompetanse innen dette 

arbeidet, og hvilke aspekter ved det tverrfaglige samarbeidet som kan bidra til å støtte og 

hjelpe lærere i arbeidet med de utsatte elevene. 

 

For å gjennomføre prosjektet ønsker jeg å intervjue lærere i grunnskolen som har erfaring 

med elever som har opplevd eller opplever vold i hjemmet. Du mottar denne informasjonen 

og forespørsel om deltakelse da du fyller disse kriteriene. 

 

Hva innebærer deltakelse i studien? 

Intervju vil bli brukt som metode, og i forkant av intervjuet vil jeg ha utarbeidet en liste med 

spørsmål. Intervjuet vil vare i ca. 45-60 minutter, og det er ønskelig å bruke lydopptak for at 

ingen uttalelser skal bli glemt eller endret. Taushetsplikten gjelder som normalt, og ingen 

elever skal navngis eller identifiseres på andre måter under intervjuet. Jeg kommer gjerne til 

din arbeidsplass og gjennomfører intervjuet på et tidspunkt som passer for deg. 

 

Hva skjer med informasjonen om deg?  

Alle personopplysninger vil bli behandlet konfidensielt, og opplysninger som kan identifisere 

deg vil ikke bli registrert eller oppbevart noe sted. Det er kun jeg og min veileder som vil ha 
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tilgang til informasjon om deg, samt lydopptak fra intervjuet. Lydopptakene vil bli skrevet 

ned i sin helhet. All informasjon om deg anonymiseres der og i selve oppgaven, slik at verken 

du eller skolen du jobber ved vil være mulig å gjenkjenne.  

 

Prosjektet skal etter planen avsluttes 01.06.2018. Alle opplysninger om deg samt lydopptak 

vil bli slettet etter prosjektslutt. 

 

Frivillig deltakelse 

Det er frivillig å delta i studien, og du kan når som helst trekke ditt samtykke uten å oppgi 

noen grunn. Dersom du trekker deg, vil alle opplysninger om deg bli anonymisert.  

 

Dersom du har noen spørsmål til studien, er det selvsagt bare å ta kontakt med meg:  

Stina Nedberge Skogrand  

Tlf.: 481 35 001 

E-post: stina_skogrand@hotmail.com 

 

Spørsmål kan om ønskelig også rettes til min veileder Monica Dalen på e-post: 

monica.dalen@isp.uio.no. 

 

Med vennlig hilsen 

Stina Nedberge Skogrand 

Universitetet i Oslo, Institutt for spesialpedagogikk 
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Vedlegg 2: Samtykkeerklæring 

 

Samtykke til deltakelse i studien: 

 

«Elever som opplever vold i hjemmet» 

Læreres erfaringer 

 

Jeg har mottatt informasjon om studien, og samtykker til å delta i mastergradsprosjektet. Jeg 

er kjent med at all data vil anonymiseres, at deltakelsen er frivillig og at jeg når som helst kan 

trekke meg fra studien. 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(Signert av prosjektdeltaker, dato) 
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Vedlegg 3: Intervjuguide 

Innledning – informasjon om prosjektet 

1. Presentere meg selv og prosjektet 

- Bakgrunn for prosjektet 

- Formålet med studien 

2. Gjennomgå innhold i informasjonsskriv og samtykkeskjema 

- Informere om digitalt lydopptak 

- Påminnelse om anonymitetssikring og frivillig deltakelse 

- Minne om taushetsplikten, og be om at det brukes ingen eller fiktive navn dersom 

elever brukes som eksempler i svar. 

3. Om intervjuet 

- Varighet ca. 45-60 minutter.  

- Fire hovedtemaer som dekkes, og ulike spørsmål knyttet til hvert tema. Snakk gjerne 

fritt rundt disse spørsmålene, så følger jeg opp dersom ytterligere informasjon ønskes. 

 

Innledende spørsmål: 

Hva er din utdanningsbakgrunn og yrkeserfaring? 

 

Hva er din nåværende stilling?  

- Klassetrinn: 

 

Hvor lenge har du arbeidet som lærer i skolen? 

 

1. Kunnskap og erfaring 

1a) Hvilken erfaring har du med elever som opplever vold i hjemmet? 
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1b) Hvor du har lært om vold i hjemmet?  

- Hvilke tanker har du rundt hva du lærte om tema under din utdannelse? 

- Har du tatt noen relevante kurs eller etterutdanning?  

 

1c) Hva mener du er viktig kunnskap og kompetanse i møte med elever som opplever vold i 

hjemmet? 

- Hvordan opplever du din egen kompetanse i møte med elevene? 

- Hvordan forholder skolen seg til tema elever som opplever vold i hjemmet? 

  

2. Lærerrollen og relasjon til elev 

2a) Hvordan fikk du vite om volden elevene opplever hjemme?  

- Gjennom eksterne instanser eller evt. skolens ledelse? 

- Gjennom eleven selv?  

- Var du selv involvert i å oppdage og avdekke situasjonen? 

 

2b) Hvordan opplever du din egen rolle i å ivareta disse elevene i skolehverdagen?  

 

2c) Hvilke erfaringer har du med å snakke med elevene om volden? 

 

3. Trivsel, faglig og sosial fungering 

3a) Hvordan opplever du at elevenes situasjon påvirker deres faglige og sosiale fungering?  

- Faglige utfordringer? 

- Sosiale utfordringer? 

 

3b) Hvilke behov mener du at disse elevene har i skolehverdagen?  

- Hvordan opplever du at du som lærer kan ivareta disse behovene? 
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3c) Hvilke tanker har du rundt betydningen av klassemiljø og elevrelasjoner for disse 

elevene? 

 

4. Samarbeid 

4a) Hvordan foregår samarbeidet på skolen rundt elever som opplever vold i hjemmet? 

- Hvordan opplever du at dette samarbeidet fungerer? 

 

4b) Hvordan er samarbeidet mellom skolen og eksterne instanser rundt disse elevene?  

- Hvilke relevante eksterne instanser du du samarbeidet med? 

- Hva har fungert og hvilke utfordringer har oppstått? 

- Hvordan opplever du som lærer å bli ivaretatt gjennom det tverrfaglige samarbeidet? 

 

4c) Har det vært satt i gang noen tiltak rundt elevene?  

- Hva mener du eventuelt burde blitt gjort?   

 

4d) Hvordan er kontakten og samarbeidet med foreldrene? 

- Hvilke tanker gjør du deg rundt: 

- hva som fungerer i samarbeidet? 

- eventuelle utfordringer som har oppstått? 

 

Avslutning 

Er det noe du ønsker å legge til før vi avslutter? 

Takk for at du ville stille som informant! 
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