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SAMMENDRAG 

Dette prosjektet ble initiert av Barne-, Likestillings og Inkluderingsdepartementet som ønsket 

mer kunnskap om den sterke økningen av barn i barnevernet. Fra 2000 til 2012 var det tale 

om en økning på om lag 63 %. I 2012 var det i alt 53 200 som ble meldt til barnevernet, mens 

det i 2000 var om lag 30 000.   

Prosjektidéen ble møtt med spontan interesse blant fagfolk på feltet psykososial læring og 

problemutvikling ved Institutt for Spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo. Samtidig har 

prosjektet sin bakgrunn i et omfattende og mangeårig samarbeid med barne- og 

ungdomsavdelingen i en bydel i Oslo. Da prosjektplanen forelå, ble barnevernets arkiv i 

bydelen stilt til rådighet for utforsking og innholdsanalyse. Dermed ble det gitt mulighet for 

tilgang til data om tilmeldte barn og deres familier.  

Prosjektet inngår i et lite utforsket felt. Ved å bruke arkivdata er en sjelden datakilde anvendt.  

På bakgrunn av etiske hensyn, krav om taushetsplikt, emnets følsomhet og nødvendigheten av 

anonymisering har tilnærmingen til barnevernets saksmapper krevd stor varsomhet og 

begrenset muligheten for forundersøkelser.  

Prosjektet baserer seg på data fra arkivet for årene 2003, 2007 og 2010 for tilmeldte barn. 

Datagrunnlaget omfatter 114 saksmapper og inneholder et mangfold av kilder: 

bekymringsmeldinger, undersøkelser, vedtak om tiltak, rapporter fra skolen, politiet, 

sosialkontoret, møtereferater og referater fra hjemmebesøk. Det er et rikholdig datamateriale, 

og det styrker validiteten at det foreligger informasjoner fra flere instanser med et gjensidig 

bekreftende innhold. 

Utformingen av prosjektet har fulgt trinnene i et forskningsarbeid: formål og etiske 

vurderinger, tidligere forskning på området, problemstillinger, data- og utvelgingsmetoder, 

metoder for og gjennomføring av datainnsamling, dataanalyse, vurderinger av troverdighet, 

konklusjoner og vurderinger.  

Prosjektet omfatter både kvalitative og kvantitative metodiske tilnærminger, det første ved at 

kildematerialet består av tekster, det andre ved en kvantifiserende bearbeiding av data, der 

store deler av datamaterialet er definert og uttrykt ved en rekke variabler. Til dette kommer 

eksplorerende multivariate analyser. Utfordringen har bestått i å fange opp informasjonene på 

en systematisk og objektiv måte. Det innebærer dermed også kildekritiske vurderinger.  

Prosjektet kan også karakteriseres som et kasusstudium. Dette innebærer illustrerende 

beskrivelser av familier og barn, noe som betyr at det her vil være et nokså begrenset antall 



3 

studieenheter. Disse har stor betydning i seg selv, samtidig som de utdyper det generelle 

bildet en søker å avdekke ved en kvantitativ, variabelbasert dataanalyse.   

Målsettingen for prosjektet har bestått i å skaffe til veie innsikt og oversikt over 

omsorgssituasjonen, samt i manifesterte atferdsvansker hos barn som er tilmeldt 

barnevernstjenesten. Ved å gå inn i et barnevernsarkiv har det vært mulig å frembringe data 

som kan gi ajourført kunnskap om de familiene og barna som er barnevernets klienter. Ved 

hjelp av en empirisk næranalyse har en kunnet belyse bakgrunnen for den stadig økende 

tilmeldingen.  

Det er stilt tre spesifikke spørsmål: 

1. Hvilke særlige problemer og ressurser fremkommer hos foreldre og barn? 

2. Hvilke systematiske sammenhenger finnes mellom hjemmenes omsorgskvalitet og 

barnas atferdsvansker og skoleproblemer? 

3. Finnes det empiriske indikasjoner på endringer av kjennetegn ved familiene og barna 

i tidsrommet 2003 til 2012? 

For å gi en empirisk belysning av omsorgssituasjonen i hjemmet er det gitt en omfattende 

beskrivelse av barnas foreldre, med fokus på demografiske trekk, deres økonomi, atferd og 

omsorgskompetanse, fremkommet både ved en rekke kasusbeskrivelser og en kvantitativ 

kartlegging. Alle funn gir indikasjoner på økende nød og problembelastninger for barna og 

deres familier. 

Prosjektets demografiske oversikt viser at 62 % av mødrene har innvandrerbakgrunn, mens 

38 % er etnisk norske. Blant andre opprinnelsesland har Somalia høyest andel med 20 % av 

prosjektutvalget, en andel som har økt fra 2003 til 2010. Andel etnisk norske mødre har vært 

avtagende, fra 55 % i 2003 til 28 % i 2010. Mellom 2003 og 2010 er det også en markant 

økning i antall opprinnelsesland: fra 6 i 2003 til 18 i 2010.   

Fedre med utenlandsk opprinnelse utgjør 70 %, mens etnisk norske fedre omfatter 30 %. I 

førstnevnte gruppe er andelen fedre med somalisk bakgrunn høyest, 20 % i 2010, og den har 

økt fra 2003. Andelen etnisk norske fedre har avtatt fra 46 % i 2003 til 23 % i 2010. 

Av mødre med utenlandsk opprinnelse har flertallet (57 %) kommet til Norge ved 

familiegjenforening, men de resterende 43 % har kommet alene. Ankomstmåten synes å ha 

konsekvenser for familielivet. Arkivopplysningene indikerer hyppigere konflikter og vold i 

familien når mødre har kommet først til landet, mens resten av familien har kommet senere. 

Vi merker oss at til tross for et stort og økende antall innvandrere fra østeuropeiske land, er de 

i liten grad representert ved tilmeldte til barnevernet.  
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Vold preger svært mange av familiene i prosjektutvalget, og voldsatferden har en økende 

tendens. 54 % av fedrene er registrert for voldsutøvelse, dels voldelig atferd utenfor hjemmet, 

men i stor grad i hjemmet, mot kvinner og barn. Av det totale antall voldelige fedre utøver 44 % 

også vold mot barn. Voldelige fedre kjennetegnes ved tre grunntrekk. Mange er arbeidsledige 

eller uføre, en stor andel er rusmisbrukere, og et stort flertall kommer i kontakt med politiet på 

grunn av kriminelle handlinger.  

Det er ikke registrert seksuelle overgrep mot barna. 

Studien dokumenterer at 42 % mødre med innvandrerbakgrunn fra Somalia er voldelige, mens 

26 % etnisk norske mødre kjennetegnes ved voldelig atferd. Ingen mødre med pakistansk 

bakgrunn er registrert for utøvelse av vold. Alt i alt fremkommer en fordobling av andelen 

voldelige mødre fra 2003 til 2010: fra 17 % i 2003 til 33 % i 2010. 

Det er registrert vold i om lag halvparten av familiene i prosjektutvalget der mannen eller 

kvinnen rekrutterer partner fra opprinnelseslandet. Disse familiene er ekstra risikoutsatt, 

kanskje som følge av manglende språk- og kulturkompetanse hos den nyankomne. De først 

ankomne er også selv i en vanskelig situasjon, ofte uten arbeid og et stabilt bosted. Familien 

er dermed totalt avhengig av sosialstøtte. 

Andel foreldre som slår barna har en generell økende tendens. Blant fedrene er andelen som 

straffer barn med fysisk vold 19 % i 2003 og 29 % i 2010. For mødrene er det en stigning fra 

0 % i 2003 til 22 % i 2010. Dette er meget høye tall, sett i lys av at det er lovstridige 

handlinger. Det er også færre mødre i arbeid, flere aleneforeldre og flere familier som er 

avhengige av sosial stønad. 

En meget stor andel av foreldrene kan karakteriseres som kriminelle. I alt 45 % av fedrene (og 

hele 53 % i 2010) har således begått straffbare handlinger, mens dette gjelder 22 % av 

mødrene.  

Rusmiddelbruk er registrert for 38 % av fedrene (46 % i 2010) og for 23 % av mødrene. Av 

fedre fra Somalia er 67 % beskrevet som rusmisbrukere. For etnisk norske fedre er andelen 

52 % og for etnisk norske mødre 39 %.  

Mødre er i langt høyere grad enn fedre hemmet av utilstrekkelig språkkompetanse i norsk og 

de forklarer det ofte med at ektemannen behersker språket.  

Svært mange foreldre følger ikke med på hva som skjer med barna på skolen, 64 % av fedrene 

og 39 % av mødrene.  

 Om lag 77 % av barna i utvalget er meldt til barnevernet på grunn av hjemme- og 

familiesituasjonen. For etnisk norske er det her en bemerkelsesverdig nedgang, fra 55 % i 

2003 til 26 % i 2010. Andelen førstegenerasjons innvandrerbarn er blitt mangedoblet, fra 5 % 
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i 2003 til 30 % i 2010.  Det er for øvrig andregenerasjons barn med innvandrerbakgrunn som 

kvantitativt sett dominerer i utvalget.  

Relativt mange av barna har vist bekymringsatferd i form av vold og kriminalitet. Av gutter 

som er 12 år eller eldre er 50 % registrert for grov vold. En stor del handler om krenkelser av 

andre barn ved fysiske overgrep, trakassering, plaging og mishandling.  

Hele 64 % av guttene som er 12 år eller eldre, har begått kriminalitet, og 33 % av jentene. De 

aller fleste barn registrert for lovbrudd viser også aggressiv atferd på skolen. I alt 68 % av 

guttene og 36 % av jentene har kontakt med andre barn som begår kriminalitet. Her er 

økningen markant fra 2003. 

Av barn som er 12 år eller eldre har 20 % av guttene og 27 % av jentene ruset seg, men her er 

det ikke registrert endringer fra 2003 til 2010. Bare få tilfeller gjelder tung narkotika. Det 

meste gjelder alkohol. 

Skoleskulk viser seg å være et viktig problemsignal, både for barnas atferd og 

skoleprestasjoner og som prediktor for senere alvorlige atferdsvansker.  Av barna i skolealder 

er det i utvalget 52 % av guttene og 43 % av jentene som er registrert for ugyldig skolefravær. 

Dette er minst tre ganger høyere enn for normalpopulasjonen. 

Det framgår at mange av barna har store vansker med språket. Av barn med både første- og 

andre generasjons innvandrerbakgrunn beskrives 67 % som elever med språkvansker. 

 

Det tegnes et skarpt bilde av flere av familiene i utvalget, hvis barn er i en meget 

oppvekstrisikabel situasjon. Krenkelsene er omfattende og hjelpebehovene i familiene store, 

både når det gjelder å øke foreldrenes omsorgskompetanse og direkte behov for store 

hjelpetiltak relatert til omsorgssvikten. Det finnes imidlertid både mødre og fedre som viser 

kompetanse og engasjement for å ivareta barna, men de synes ofte å stå overfor sterke 

motkrefter i et risikobelastet nærmiljø. 

Barnas problematferd avspeiler negativ foreldreatferd. Alle barn som er registrert for vold og 

kriminalitet, kommer fra hjem preget av det samme. De aller fleste familiene har store 

vansker med å følge opp barna. 

Skolerapporter viser at en stor andel av barna sliter med det meste av skolelæringen. Svak 

faglig utvikling og språkproblemer er gjennomgangstema. Mange av barna i utvalget framstår 

som underytere, og mange av minoritetsbarna opplever skolearenaen som negativ. Dermed 

risikerer de å underprestere i forhold til sine evner. Tendensen er økende, både når det gjelder 

atferds- og læringsproblemer. Kasusbeskrivelser viser at dette er problemer der både skolen 

og barnevernet synes å fremtre med stor rådløshet. 
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Det kan reises spørsmål om dagens barnevern og skole er tilstrekkelig rustet til å makte de 

store utfordringene. Det fremkommer behov for å mobilisere nye ressurser, som anvendes på 

kompetanseoppbygging i familien. Særlig gjelder dette innenfor omsorgsferdigheter og språk 

samt innsatser i familienes og barnas nærområder når det gjelder gjengmiljø og ulike 

fritidsaktiviteter. I dette arbeidet er det særdeles viktig å involvere personer med ulik etnisk 

bakgrunn som mentorer. 
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SUMMARY 

This research project was initiated by the Norwegian Ministry of Children, Equality and 

Social Inclusion who wanted more knowledge regarding the increasing number of children 

within the Norwegian child welfare service.  Between the years 2000-2012 there was an 

increase of roughly 63%. In 2012, 53 200 children were reported to the Norwegian child 

welfare service. In 2000, the number was about 30 000.  

 

The idea for the project was met with instant interest among professionals within the fields of 

psychosocial learning at the University of Oslo, Department for Special Needs Education. The 

project also has its background in a comprehensive, longstanding, collaboration with a 

department for children and youth in a district in Oslo. When the project description was in 

place, the child welfare services in the district granted access for researchers to investigate 

and analyze data regarding children reported to the child welfare services, as well as their 

families.  

 

The field the project operates within has so far not been thoroughly investigated and the use 

of archive data is rare. Because of ethical considerations, confidentiality, the sensitivity of the 

subject and the necessity of anonymity the approach to the files within the child welfare 

service demanded a great deal of caution and limited possibilities for pre-investigations.  

 

The project contains of archive data on children registered within the child welfare service 

from the years of 2003, 2007 and 2010. The sample consists of 114 files and contains sources 

like reports, investigations, decisions of measures to be taken, information from schools, 

police, labor and welfare administration, meeting summaries and summaries from home-

visitation. The data-material is rich and it increases validity that there is corresponding and 

mutual information from different agencies. 

 

The project’s design has followed guidelines for research, meaning purpose and ethical 

considerations, earlier research, research questions, methods for sampling and data collection, 

analysis of data, assessment of validity and conclusions.  

 

The project has a qualitative as well as quantitative approach, the former through the 

reference material consist of texts, and the latter through a quantitatively processing data 
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where a large part of the data material will be defined and expressed by several variables. In 

relation to this, exploratory multivariate analysis was applied. Capturing information 

systematically and objectively has been a challenge. This necessitates a critical evaluation of 

references. 

 

The project can also be characterized as a case study, which involves illustrative descriptions 

of children and families. This means that there will be a limited number of units for studying 

which in themselves have a big importance. At the same time, the units provide a depth to the 

general picture one which to study using a quantitative data analysis based on variables. 

The goal of the project has consisted of obtaining knowledge and overview of the care 

situation in families, in addition to behavior difficulties manifested in the children who have 

been reported to the child welfare service. By going into the archives of the child welfare 

service it has been possible to collect data that can give up-to-date knowledge about the 

children and families who are clients of the child welfare service. Through an empirical 

analysis, one has been able to shed light on the background for the increasing number of 

reports to child welfare services.  

 

Three specific research questions have been addressed: 

1. Which particular problems and resources emerge for parents and children? 

2. Which systematic correlations exist between the quality of care in the homes and the 

children’s behavior difficulties and problems in school? 

3. Are there any empirical indications of changes in characteristics for the families and 

children between the years of 2003-2010? 

 

In order to find empirical data on the care situation in the homes, it has been given a thorough 

description of the children’s parents, focusing on demographics; economy; behavior as well as 

care-giving abilities. This has emerged through several case-descriptions and a quantitative 

mapping. All of the findings indicate an increased degree of distress and burdens for the 

children and their families.   

 

The projects demographical overview shows that 62% of the mothers have an immigrant 

background, while 38% has a Norwegian ethnicity. Among other countries, Somalia has the 

highest degree (20%) of the sample, a number that has increased from 2003 to 2010. The 

degree of mothers of Norwegian origin has decreased, from 55% in 2003 to 28% in 2010. 
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Between the years of 2003 and 2010 there is also a significant increase in numbers of 

countries of origin: from 6 in 2003 to 18 in 2010. 

 

Fathers with immigrant background account for 70%, while fathers of Norwegian origin 

accounts for 30%. In the former group, the share of fathers with Somalian background is the 

highest with 20% in 2010. This has increased from 2003. The share of fathers of Norwegian 

origin has decreased from 46% in 2003 to 23% in 2010.  

 

The majority of the mothers with immigrant background (57%) have come to Norway through 

family reunion and the remaining 43% have come by themselves. How they arrive seems to 

have an impact on the life within the families. The data from the archives indicates a larger 

degree of conflicts and violence in the families when mothers arrived to the country first and 

the rest of the family have arrived later.  

 

Even though there are a great and increasing number of immigrants from Eastern Europe, they 

are to a small degree represented in the number of children and families reported to the child 

welfare service.  

 

A vast degree of the families in the sample is characterized by violence. The degree of violent 

behavior has an increasing tendency. 54% of the fathers are registered as violent. The 

violence takes place partly outside of home, but a large degree of the violence takes place at 

home towards mothers and children. Of the total number of violent fathers 44% are also 

violent against children. Three things characterize violent fathers. Many of them are 

unemployed or disabled, a large part is substance abusers and a large majority comes in 

contact with the police due to criminal acts.  

 

There are no registered sexual violations towards the children. 

 

The study documents that 42% of the mothers from Somalia are violent. 26% of the mothers 

of Norwegian origin are characterized by violent behavior. No mothers with a Pakistani 

background are registered for acts of violence. In total, there is a doubling of violent mothers 

from 2003 to 2010: 17% in 2003, to 33% in 2010. 

Violence is registered in about 50% of the families in the sample where the male or the female 

recruits their partners from their country of origin. These families are particularly at risk. This 
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may be because the most recent person arrived, lack skills within language and culture. The 

ones who arrive first are also in a difficult situation. They often stand without a job and a 

stable place to live. Therefore, the family is totally dependent on support from social welfare. 

 

The share of parents who hit their children is generally increasing. Among fathers who punish 

their children with physical violence, the share was 19% in 2003 and 29% in 2010. For the 

mothers, there is an increase from 0% in 2003 to 22% in 2010. These numbers are very high, 

especially as laws forbid physical violence against children. There are also fewer mothers 

who have jobs, more single parents and more families who are reliant on welfare support. 

 

A very large degree of the parents in the sample can be characterized as criminals. 45% of the 

fathers (53% in 2010) and 22% of the mothers has performed criminal acts.  

 

Substance abuse is registered for 38% of the fathers (46% in 2010) and for 23% of the 

mothers. 67% of the fathers from Somalia are described as substance abusers. The degree of 

substance abusers among those of Norwegian origin is 52% of the fathers and 39% of the 

mothers.  

 

Mothers are vastly more impaired by insufficient abilities in Norwegian language compared 

to fathers. The mothers often explain this by saying that the husband is adequately proficient 

in Norwegian. 

 

A lot of parents do not pay attention to the schooling of their children, 64% of the fathers and 

39% of the mothers. 

 

About 77% of the children in the sample are reported to child welfare services because of the 

situation in their family and at home. For people of Norwegian origin, there is a remarkable 

decrease from 55% in 2003 to 26% in 2010.  The share of first-generation immigrant children 

has been vastly multiplied, from 5% in 2003 to 30% in 2010. Second-generation immigrant 

children are quantitatively dominating the sample.  

 

Relatively many of the children have shown worrying behaviors like violence and crime. Of 

the boys who are 12 years or older, 50% are registered for severe violence. A large part of this 
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is about violations of other children through physical abuse, harassment, bullying and 

maltreatment.  

 

64% of the boys who are 12 years or older have committed criminal acts and 33% of the girls. 

Most of the children who are registered for committing crime also show aggressive behavior 

in school. A total of 68% of the boys and 36% of the girls are in contact with other children 

who commit crime. This is a big increase from 2003.  

 

Among children of the age 12 or older, 20% of the boys and 27% of the girls has intoxicated 

themselves, but there are no registered changes from 2003 to 2010. Only a few cases involve 

heavy narcotics. Alcohol characterizes most of the cases. 

 

Skipping school shows itself as an important indicator for problems. This goes for the 

behavior and school results of the children as well as a predicator for severe behavioral 

problems. Among the children at school in the sample 52% of the boys and 43% of the girls 

are registered for non-valid absent from school. This is at least three times higher than in the 

normal population. 

 

Many of the children have big difficulties with Norwegian language. Among the children of 

both first-generation and second-generation immigrant background 67% are described as 

students with language difficulties. 

 

Several of the families in the sample have children in a risky childhood. Weak development in 

subjects and language difficulties repeats itself. A lot of the children in the sample seem to be 

underachievers and many of the immigrant children have negative experiences of their 

schooling. This makes them at risk to underachieving even though they have adequate 

abilities. The tendency is increasing, both with regard to behavioral difficulties and learning 

difficulties. Description of cases shows that these are issues where the schools as well as the 

child welfare service seem to be very indecisive.  

 

Questions can be asked if today’s child welfare services and schools are adequately able to 

deal with these big challenges. Mobilizing new resources that are to be applied to increase 

competence and skills within the family are evidently needed. Especially concerning care-

abilities and language as well as efforts in the families and children’s neighborhood with 
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regard to gang-activity and leisure time.  In this work it will be important to involve persons 

coming from a diverse ethnicity as mentors. 
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Kapittel 1. Barnevernets mandat og oppgaver  

 

Norge var en internasjonal pioner ved å være det første landet som innstiftet et offentlig 

barnevern. Som et eget lovregulert samfunnstiltak skjedde det ved Lov av 6. juni 1896 om 

behandling av forsømte børn. Fra 1845 hadde fattiglovgivningen gitt hjemmel for enkelte 

hjelpetiltak for vanskeligstilte barn. Ellers var vern av barn i nød et område for private 

hjelpere, og her finner vi mer eller mindre sporadiske institusjonstiltak. 

 

Dagens barnevern kan karakteriseres som samfunnets redningsinstans for å komme de barn og 

unge til unnsetning som rammes av omsorgssvikt og atferdsvansker. Barnevernets sentrale 

mandat er å være en utstrakt hånd og yte støtte, hjelp og omsorg til barn og unge som er i en 

uverdig og kritisk oppvekstsituasjon. 

Det har skjedd en markant utvikling av barnevernet etter år 2000, faglig og organisatorisk. 

Samtidig kan det reises spørsmål om dagens barnevern er tilstrekkelig rustet for å makte store 

utfordringer. Det gjelder problemer som kommer til syne både ved omfang og art av 

tilmeldinger, og store utfordringer for å skape gode fremtidsutsikter for ”barnevernets barn”. 

Dette er spørsmål som setter fokus på kompetansebehov, og blant annet på behovet for nye 

virkemidler for å gi vanskeligstilt ungdom bedre muligheter for komme i arbeidslivet.  

Som premiss – og prinsippgrunnlag for denne prosjektrapporten, gis det i dette kapitlet en 

presentasjon av barnevernets mandat og utvikling - med muligheter og utfordringer.  

 

Utviklingstrekk   

Aktuelle målsetninger poengterer at barnevernet skal sørge for at barn og unge som lever 

under forhold som kan være til skade for helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til 

rett tid. Og det er et krav at barnevernet skal bidra til trygge oppvekstsvilkår (§ 3-1 i 

barnevernlova).  

Barneverntjenesten i kommunene har ansvar for å avdekke omsorgssvikt, sosiale og 

emosjonelle vansker og iverksette hjelpe - og støttetiltak. Dessuten skal barnevernet sørge for 

iverksettelse av forebyggende virksomhet for å forhindre en videre problemutvikling.  

 

Lov om behandling av forsømte børn (1896) (vergerådsloven), la som nevnt    

grunnlaget for en pionerinnsats for forsømte barn, vurdert både i en nasjonal og en 

internasjonal målestokk. 
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En markant videreutvikling kom ved barnevernsloven av 1953, som i vesentlig grad bygde på 

nye psykologiske forståelsesmåter og metoder. I denne loven ble det således lagt vekt på 

forebygging, veiledning og støtte til vanskeligstilte barn og familier samt bruk av fosterhjem. 

Denne profilen ble videreført i den gjeldende Lov om barneverntjenester av 1992. Samtidig 

innførte 1992- loven fylkesnemnder for sosiale saker - som er et domstolslignende organ. 

Fylkesnemndene fatter hovedsakelig beslutninger etter barnevernloven, i tillegg til enkelte 

former for tvangsvedtak etter sosialtjenesteloven og smittevernloven.  

I 2004 ble det statlige barnevernet (Bufetat) etablert som en overbygning over den 

kommunale barneverntjenesten, samtidig som det skjedde en organisatorisk samordning av 

barne- og familievernet. Et av de viktigste målene for det statlige barnevernet er å sikre bedre 

og likeverdige tilbud i hele landet til barn og unge som trenger barneverntjenester og utvikle 

et bedre samarbeid mellom kommunene.  

 

Lovverket har gitt barnevernet vide fullmakter, og ingen andre instanser med ansvar for barn 

og ungdom har så sterke virkemidlet til rådighet. Barnevernstjenesten har et lovpålagt ansvar 

for å avdekke omsorgssvikt og atferdsvansker så tidlig som mulig, og å iverksette relevante 

tiltak. Det er også fastslått i lovs form at barnevernstjenesten skal medvirke til at barns behov 

blir ivaretatt også av andre offentlige instanser, ikke minst av barnehagen og skolen.  

I løpet av de siste årene har det skjedd en sterk økning i antallet tilmeldte til barnevernet. I 

2012 mottok over 52.000 barn og unge tiltak fra barnevernet, mens det tilsvarende antallet i år 

2000 var i underkant av 32.000. Dette betyr en økning på 63 %. 

 

Som tidligere handler det aller meste (over 80 %) om hjelpetiltak i form av økonomisk hjelp 

til hjemmet, ordning med besøkshjem eller støttekontakt, støtte til fritidsaktiviteter, hjelp til å 

komme i skole eller arbeid og hjelp til bolig. De resterende omfatter omsorgstiltak i form av 

fosterhjemsplassering, men også plassering i institusjon. For et lite antall saker blir foreldre 

fradømt omsorgsretten. 

Barnevernet har alltid hatt store ambisjoner, og det har aldri vært mangel på krevende 

ansvarsoppgaver. Vi skal merke oss at det for en stor del er og har vært snakk om å løse 

problemer som andre instanser har forsømt eller vegret seg for å gå inn i. 

 

Barnevernspedagogene er den største profesjonsgruppen som i dag arbeider i barnevernet, og 

det gjelder både i den kommunale barneverntjenesten og i barneverninstitusjoner. 

Sosionomene er den nest største profesjonsgruppen. I den kommunale barneverntjenesten, i 
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institusjoner innen barne- og ungdomsvernet, samt i fosterhjem og forsterkede fosterhjem, er 

det totalt ca. 13000 ansatte (ca. 28 % menn og ca. 72 % kvinner. I alt er det vel 600 ansatte 

med innvandrerbakgrunn (ca. 42 % menn, 58 % kvinner). 

 

Vi merker oss følgende utsagn fra Barnevernutvalget 2000: ”Det er særlig grunn til å peke på 

de faglige og menneskelige kvalitetene som finnes i barnevernet, der barn og unge i en meget 

vanskelig situasjon tas vare på med verdighet og varme”(NOU, 2000: 12). 

 

Barnevernlovene av 1953 og 1992 

Vergerådsloven kom til å gjelde i over 50 år. Først i 1953 kom ”Lov om barnevern” der 

forståelsen for barnet og familiens situasjon var større og den moralske fordømmelsen mindre 

(NOU, 2009: 8, s. 23). Behandlingsideologi og sosialpolitikk preget tenkningen. Nye 

fagområder som psykiatri og psykologi kom med alternative tiltak til tvang og 

omsorgsovertakelse. Denne loven representerte lite nytt når det gjaldt forståelser av kriser og 

problemer i barns og unges oppvekst, og forståelsen av tilstander som kunne rettferdiggjøre 

inngrep i hjemmet. Derimot avspeilet loven nye faglige perspektiver og forventninger, ikke 

minst med bakgrunn i den nye barnepsykologien, noe som blant annet viser seg i språkbruken. 

Det var ikke lenger snakk om formaning (som i vergerådsloven), men om forebyggende tiltak, 

råd og veiledning. Forebygging var en ny faglig innfallsvinkel som nå ble innført i loven. 

Kjernen i barnevernet skulle være kommunale barnevernsnemnder, som samlet arbeidet som 

tidligere hadde vært spredt på vergeråd, fattigvesen og helseråd. Det var også nytt at 

fylkesmannen fikk ansvar for å føre tilsyn med barnevernet.  

 

Den nye loven gir flere eksempler på relevante hjelpetiltak som barnehageplass, fritidsheim, 

ferieopphold, midler til sportsutstyr, skole- eller læreplass og ikke minst økonomisk støtte til 

hjemmet. Hovedtanken var at plassering av barn utenfor hjemmet bare skulle brukes som aller 

siste utvei (og da fortrinnsvis ved plassering i fosterhjem) etter at ulike tiltak i hjemmet var 

forsøkt under barnevernsnemndas tilsyn. Tvangstiltak skulle bare brukes når andre tiltak var 

forsøkt og funnet nytteløse. 

 

På samme måte som vergerådsloven stilte forhåpninger og forventninger til skolen, som det 

den gang ikke var et saklig grunnlag for, så er det neppe tvil om at barnevernloven av 1953 

også bygde på urealistiske forventninger om hva psykologiske forståelsesmåter og metoder 
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kunne bidra med. I denne sammenheng er det interessant å merke seg at 1950-årene også la 

grunnlaget for en markant forlengelse av skoleplikten, og at skolereformatorene argumenterte 

med at nye psykologiske metoder gjorde dette forsvarlig til tross for rapporter om 

skoletrøtthet, store disiplinproblemer og mange uløste problemer med å gjennomføre syvårig 

skoleplikt. For mange var sju års obligatorisk skole en lang og tung plikt.  

 

Barnevernloven av 1953 pekte utvilsomt framover, både ved målsettingen om å styrke 

familien som oppvekstbase, og ved å skyve tvangstiltak i bakgrunnen til fordel for 

forebyggende, støttende og hjelpende tiltak. Det at barnevernet ble flyttet fra skolevesenets 

forvaltning og til sosialvesenet, var derimot neppe en stor forbedring. I alle fall fikk ikke 

barnevernet noen sentral plass ved de kommunale sosialkontorene. Tvert i mot ble 

barnevernet opplevd som noe vanskelig og konfliktfylt som kommunene ikke profilerte på en 

positiv måte (Hagen, 2001).  

Vi kan merke oss at skolen brukte barnevernet som et ris bak speilet, der melding til 

barnevernet var en del av tiltaksregisteret i disiplinærreglementet. (Etter § 11 ”Disiplin” i 

Folkeskoleloven av 10. april 1959 var henvisning til barnevernsnemnda skolens sterkeste 

virkemiddel mot ”særleg låk åtferd”.) 

 

Fra 1.1.1993 ble ”Lov om barnevernstjenester” iverksatt. Loven fikk et styrket fokus både på 

barnets behov, rettigheter og interesser, og på forebyggende tiltak. De folkevalgte 

barnevernsnemndene forsvant som obligatoriske ordninger. Krav om en egen leder for 

barnevernstjenesten ble lovfestet. Samtidig fikk vi som nevnt de såkalte fylkesnemndene, som 

var et domstolslignende organ. 

Selv om tiltakene som er skissert i barnevernloven av 1992, hovedsakelig er en videreføring 

av 1953-loven, kan vi merke oss at den nye loven slår fast at barnevernet kan iverksette 

hjelpetiltak på et tidligere stadium enn etter 1953-loven. Det betyr at støtte- og hjelpetiltak i 

hjem og nærmiljø skal kunne iverksettes før problemene har fått mulighet til å utvikle seg til 

et dramatisk nivå.  

Vi finner også at det er et økt fokus på forebyggende tiltak. Den nye loven har således et eget 

kapittel som påbyr barneverntjenesten å drive generelt forebyggende arbeid. Her pekes det på 

styrking av det sosiale fellesskapet og solidariteten i nærmiljøet, arbeid mot bruk av rusmidler 

og iverksetting av flere velferds- og aktivitetstiltak for barn og unge. 
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Barnevernet i fornyelse 

Fra omkring 1990 og framover ble det i regi av det nye barne- og familiedepartementet 

gjennomført en rekke offensive utviklingstiltak. Her kan det vises til et treårig 

utviklingsprogram for barnevernet (1991-1994) som blant annet medførte en økning av 

antallet ansatte i barneverntjenesten og økt vekt på forskning og utviklingsarbeid. I de 

kommende årene ble det også fremmet en rekke forslag til å forbedre tilbudene til barn og 

ungdom med behov for hjelpe- og omsorgstiltak i og utenfor barneverninstitusjonene.  

 

Kvalitetssikring av institusjoner 

Barnehjem har fra lang tid tilbake spilt en sentral rolle i hjelpeinnsatsen for vanskeligstilte 

barn og unge, og dette er fremdeles den hyppigste form for tiltak etter fosterhjemsplassering. 

Institusjonene har også en viktig rolle i et framtidsperspektiv ikke minst i en internasjonal 

kontekst, der kvalitetsinstitusjoner kan bety redningen for millioner av hjemløse barn. 

Samtidig har dette alltid hørt til barnevernets mest kontroversielle tiltak.  

Fra historiske analyser framgår det at mange av institusjonsbarna har opplevd ydmykende 

personlige krenkelser, og mange har vært kasteballer mellom ulike institusjoner. Barna har 

dermed ikke fått noen opplevelse av å kunne influere egen livsskjebne. Avvisinger og 

nederlag kombinert med mange oppbrudd har også gitt store personlige påkjenninger. Mange 

tidligere institusjonsbarn har påpekt det problematiske ved å mangle selvtillit og pågangsmot 

(NOU, 2004:23; NOU, 2009:8). 

Det er også grunnlag for å påpeke at myndighetene ikke har gitt institusjonene tilstrekkelige 

ressurser og noen positiv oppmerksomhet. Uverdige forhold med omsorgssvikt og overgrep 

har også vært et utbredt trekk (NOU, 2004: 23), noe som for øvrig til tider har medført store 

presseoppslag og flere institusjonsnedleggelser. 

Men i nyere tid kan det også vises til konkrete kvalitetsforbedrende initiativer i form av 

pedagogisk kvalifiserte opplegg, styrket kompetanse hos ansatte og bedre kontrollordninger. 

Disse reformene har lagt til rette for rettsikkerhet og trygghet for den enkelte og minimalisert 

den bruken av makt som tidligere var knyttet til vedtak om plassering i institusjon. Disse 

institusjonene legger også til rette for et godt samarbeid med foreldrene, og skal arbeide i et 

inkluderende perspektiv (St.meld. 40, 2001-2002; NOU, 2009: 8).  
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Forebygging og rehabilitering 

Ulike sider ved det forebyggende arbeidet har i forskjellige sammenhenger blitt tatt opp, blant 

annet for å styrke familien som oppvekstbase. Her kan det først vises til 

utredningen ”Barneombud og barndom i Norge” (NOU, 1995, s. 26) som understreket 

behovet for å styrke ”arbeidsvilkårene” for foreldre i relasjon til deres barn. Dette står ikke, 

ble det poengtert, i motsetning til innsatsen for å skjerme barn mot skadelige familieforhold. 

Disse vurderingene ble fulgt opp i barnevernutredningen (NOU, 2000, s. 12), som foreslo 

innføring av gratis, anonym rettledning for barn, unge og deres familier. Denne veiledningen 

kunne omfatte familieutvikling, barns og unges læring og framtid, eller blant annet veiledning 

av foreldre i praktisk-økonomiske spørsmål. 

Denne utredningen foreslo også en rekke nye tiltak for å styrke oppvekstmiljøet og kvaliteten 

av det forebyggende arbeidet blant barn og unge. Her ble det understreket at både samfunnet, 

kommunene, skolen og barnevernet burde fornye, utvide og styrke forebyggingsinnsatsen. I 

utredningen ble det blant annet påpekt at det måtte gjøres mindre attraktivt for kommunene 

å ”eksportere” barn og unge bort fra nærmiljøet. Forebyggings- og hjelpeinnsatsen skulle 

derimot forsterkes på det kommunale plan både ved lokale oppvekstfaglige ressurssentre og 

ved en samlet kommunal barne- og ungdomstjeneste.  

Tiltak for å bidra til bedre oppvekstkvalitet omfattet også større muligheter til 

generasjonsfellesskap og forsterkede muligheter for unge mennesker til å få tilgang til 

arbeidslivet. Det ble også fremmet forslag om å styrke ansattes kompetanse.  

Å utvikle kompetansen hos barnevernansatte har senere blitt fulgt opp av en egen 

ekspertutredning, der det er fremmet forslag om en markant forsterkning av den 

barnevernpedagogiske kompetansen (NOU, 2009:8) Kompetanseutvikling i barnevernet. 

Kvalifisering til arbeid i barnevernet gjennom praksisnær og forskningsbasert utdanning). 

 

Som konkrete utviklingstiltak er det også blant annet tatt i bruk flere rehabiliteringsopplegg til 

bruk i arbeidet for problembelastede barn og unge og deres familier. Dette har medført en stor 

innsats med utprøvinger dels i regi av kommuner og dels gjennom Bufetat. 

Det sentrale siktepunktet har vært å styrke kvaliteten av hjelpetiltakene for barn og unge som 

har utviklet store atferdsproblemer, eller som er i risiko for en slik utvikling. Disse tiltakene 

omfatter blant annet Parent Management Training (PMT), Multisystemic Therapy (MST), 

Aggression Replacement Training (ART), De Utrolige årene (DUÅ) og kvalitetsopplegg ved 
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noen barneverninstitusjoner (MultifunC). En viktig forutsetning for dette arbeidet har bestått i 

kvalitetssikrende prosedyrer både for implementering og gjennomføring .  

 

Det statlige barnevernet (Bufetat) 

Den foreløpig siste store strukturelle endringen av barnevernet fant som tidligere nevnt sted 

ved etableringen av det statlige barnevernet som en overbygning av det kommunale 

barnevernet (2004). Samtidig skjedde det en organisatorisk samordning av barne- og 

familievernet. De viktigste målene for det statlige barnevernet er å: 

 bidra til en bedre faglig og økonomisk styring av barnevernet 

 sikre likeverdige tilbud i hele landet til barn med behov for barneverntjenester 

 utvikle et bedre samarbeid mellom kommunene og forbedre tjenestene 

 sikre god kvalitet i hele barnevernet, og bidra aktivt til en faglig videreutvikling av 

tjenestetilbudet, samt forbedre samarbeidet med andre tjenester.  

 

Ved den statlige overtakelsen ble det etablert fem barnevernregioner i landet. Staten, ved 

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufetat), fikk ansvaret for å etablere, drive og 

godkjenne barnevernsinstitusjoner. 

Samtidig ble det ble etablert i alt 27 regionale fagteam for å bistå det kommunale barnevernet. 

Disse fagteamene skal arbeide nært sammen med det kommunale barnevernet og andre 

kommunale tjenester for barn, ungdom og familier. Fagteamene er tverrfaglig sammensatt 

med barnevernfaglig, psykologisk og pedagogisk kompetanse, og skal arbeide med faglig 

bistand til små kommuner i krevende barnevernssaker, finne lokale løsninger til samarbeid og 

bistå kommunene i plasseringssaker utenfor hjemmet ved inntak til statlige og private 

barneverntiltak. 

 

Prinsipper for barnevern 

Barnevernets ansvars- og arbeidsoppgaver er som vi har sett fordelt mellom kommunen og 

staten.  Det kommunale barnevernets sentrale oppgaver er å gjennomgå og ta stilling til 

meldinger, gjennomføre undersøkelser, ta stilling til om tiltak bør iverksettes – og i så fall 

hvilke tiltak. Videre skal tiltak gjennomføres og følges opp. I de alvorligste tilfellene skal 

kommunen fremme saken for behandling i fylkesnemnda. 
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Barnevernloven bygger på fire grunnleggende prinsipper: 

 hensynet til barnets beste 

 det biologiske prinsipp 

 prinsippet om riktig hjelp til rett tid 

 det mildeste inngreps prinsipp 

 

Det første prinsippet er stimulert av FNs barnekonvensjon (som ble norsk lov i 2003), som 

gjerne omtales som barnas nye internasjonale grunnlov. Her er det gitt normer og 

retningslinjer for barns sivile, politiske, økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter. I tillegg 

til det overordnede prinsippet om ”hensynet til barns beste” består hovedprinsippene i 

konvensjonen i kravet om ikke-diskriminering, barnets rett til medbestemmelse,  

barnets rett til læring og utvikling, til utdanning, helsetilbud, til velferd og sosial trygghet og 

rett til fritid og hvile. 

Som vi ser gjelder barnets rettigheter det aller meste. Forenklet kan dette beskrives som rett 

til ”protection”, ”provision”, ”participation” (de tre p-ene). 

 

Når det gjelder det andre grunnprinsippet i barnevernloven (det biologiske prinsipp), så har 

det basis i målet om å verne om familien som privat enhet. Dette bygger på verdivurderinger 

av de positive gevinstene som det vil ha for barn å få vokse opp hos sine biologiske foreldre, 

selv når det kan være store mangler ved hjemmet. 

Det biologiske prinsipp innebærer en markering av at det skal være en høy terskel for å frata 

foreldre omsorgen for barn. Og denne terskelen skal ikke kun ivareta foreldrenes interesse. 

Dette skal også beskytte barn og unge for den utrygghet og belastning som er forbundet med å 

bli flyttet fra hjemmet, og eventuelt miste kontakt med sin familie.   

 

En offentlig utredning har foreslått å innføre et nytt prinsipp kalt: ”Utviklingsfremmende 

tilknytning” (NOU, 2012: 5). Her anbefales det at terskelen for omsorgsovertakelse vurderes i 

relasjon til følgende tre faktorer: 

- om tilknytnings- og relasjonskvaliteten mellom omsorgspersonene og barnet kan anses 

å være utviklingsstøttende 

- alvorlighetsgraden og stabiliteten av omsorgssvikt (forsømmelser, mishandling eller 

overgrep) 

-  om omsorgspersonenes egenskaper (psykisk utviklingshemming, psykisk sykdom, rus) 

er av varig eller forbigående karakter 

 

Det er neppe tvil om at dette forslaget, hvis det blir fulgt opp, vil stille barnevernet overfor 

store faglige og etiske utfordringer. 
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Realiseringen av barnevernlovas tredje grunnprinsipp om ”riktig hjelp til rett tid”, krever også 

høy kompetanse både i form av innsikt og dømmekraft. Den største utfordringen består i 

tidsaspektet, noe som kan bety en ønsket tidlig intervensjon, med de positive utsikter det kan 

medføre. Men det kan også innebære risiko for uheldige konsekvenser både for familien og 

involverte barn og unge. Dette kan skje ved for dårlig forberedte, for raske og feilaktige 

aksjoner, ofte basert på bekymringsmeldinger. Her handler det også om faren for 

stigmatisering av hjemmet i små oversiktlige norske lokalsamfunn. 

 

Det fjerde grunnprinsippet, understreker den varsomme, veloverveide tilnærmingen: ”Det 

mildeste inngreps prinsipp”. Dette innebærer et generelt krav om faglig grundighet og 

forsiktighet, og at tiltak primært skal iverksettes i samarbeid med familien på frivillig basis. 

 

Realiseringen av barnevernets prinsipper stiller store krav til de ansattes faglige og personlige 

vurderingsevne og kompetanse. Dette innbefatter evne til innlevelse, engasjement og etiske 

holdninger.  
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Barnevernets tiltak 

Som vi har sett innebærer det kommunale barnevernet en førstelinjeneste med 

ansvarsoppgaver knyttet til basale forebyggings-, støtte – og omsorgsfunksjoner. Det statlige 

barnevernet har andrelinjefunksjoner som i hovedsak omfatter supervisjon og annen faglig 

støtte til ansatte i det kommunale barnevernet, samt familiebehandling og institusjonsdrift. 

Barnevernets tiltak kan inndeles i: 

 Hjelpetiltak, som ofte blir iverksatt ”på grunn av forholdene i hjemmet” når barn 

har ”særlige” behov (jfr. barnevernloven § 4-4, annet ledd) eller i form av økonomisk 

støtte (barnevernloven § 4- 4, tredje ledd). Barnevernet kan også formidle plass i 

sentre for foreldre og barn, fosterhjem, institusjoner eller omsorgssenter for 

mindreårige som hjelpetiltak (barnevernloven § 4-4, femte ledd).  

 Plasseringer av barn utenfor hjemmet som omsorgstiltak  

 Plasseringer utenfor hjemmet på bakgrunn av at barnet (i praksis stort sett ungdom) 

har vist store atferdsvansker. 

 

 

Kommunene har ansvaret for generell forebyggende virksomhet, jfr. barnevernloven § 3-1. 

Det kommunale barnevernet har bl.a. ansvaret for: 

 Å gjennomgå meldinger til barnevernet og foreta undersøkelser 

 Hjelpetiltak i hjemmet 

 Initiativ til plassering av barn utenfor hjemmet 

 Oppfølging av barn plassert utenfor hjemmet 

 Godkjenning av fosterhjem 

 

Kommunens ansvar for å gjennomføre undersøkelser (jf. barnevernloven § 4-3) innebærer 

også å innhente sakkyndige utredninger når det er behov for dette. Plassering av barn utenfor 

hjemmet kan skje enten ved at kommunen selv treffer vedtak (frivillige tiltak), eller ved at 

kommunen fremmer sak for fylkesnemnda (tvangstiltak).  

 

Det statlige barnevernet er forankret til departementet og innbefatter et statlig regionalt 

barnevern (direktorat og fem regionale etater), fylkesmennene og fylkesnemndene for 

barnevern og sosiale saker. 

Det statlige regionale barnevernet skal blant annet sørge for at det finnes institusjonsplasser, 

rekruttere og formidle fosterhjem, sørge for at fosterhjemmene får nødvendig opplæring og 

generell veiledning samt etter anmodning fra kommunen, bistå barneverntjenesten når barn 

skal plasseres utenfor hjemmet. 
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Staten har et helhetlig ansvar for det samlede tilbudet av barneverninstitusjoner, jfr. 

barnevernloven §§ 5-1 og 5-8. Dette innebærer at staten har ansvaret for å etablere og drive 

barneverninstitusjoner, eller inngå avtale med private eller kommunale godkjente 

institusjonseiere om kjøp av plasser. Statlig regional myndighet skal gi kommunen råd og 

veiledning om hvilke muligheter og alternativer som finnes innenfor tiltaksapparatet. Etter 

forespørsel fra kommunene har disse myndighetene plikt til å bistå kommunen i forbindelse 

med plassering utenfor hjemmet.  

 

Selv om tiltak i hjemmet er et kommunalt ansvar etter barnevernloven, har staten tatt ansvaret 

for å utvikle og implementere enkelte hjelpetiltak for familier som har barn eller ungdom som 

har utviklet atferdsproblemer. 

Etter opplæringsloven § 13-2 har fylkeskommunen plikt til å sørge for 

grunnskoleopplæring, spesialpedagogisk hjelp og videregående opplæring for barn som er 

plassert i barneverninstitusjon. 

 

Utfordringer  

Barnevernet er forankret i velferdsstatens verdiperspektiv, noe som innebærer å ha barnets 

beste som overordnet mål. Barn og unges trygghet og rett til verdige oppvekstsvilkår er 

dermed et overordnet hensyn, og samfunnet skal bære ansvar for den enkeltes velferd, helse 

og opplæring. Det betyr å ta vare på barn og unges fysiske, sosiale og personlige integritet.  

Det bildet som tegner seg i praksis ser annerledes ut, og barnevernet er langt fra alene om 

ansvaret for det. 

Når voksne med en bakgrunnshistorie med hjelpe- eller omsorgstiltak fra barnevernet, 

sammenlignes med andre, kommer ”barnevernsbarna” negativt ut på de aller fleste indikatorer 

for et vellykket liv. Som hovedtendens er de fattige, arbeidsløse, med lite utdanning og dårlig 

helse. 

Selv om det generelle bildet virker dystert, synes det likevel å gå bra for relativt mange i 

voksenlivet.  I en studie basert på registerdata, har Clausen og Kristofersen (2008) definert 

kriteriene for vellykkete voksenkarrierer etter variabler som inntekt, utdanning (utover to år 

på videregående), sosialhjelp (aldri mottatt sosialhjelp) og arbeidsledighet (aldri vært meldt 

arbeidsledig). En ”vellykket” karriere omfatter minst tre av de fire kriteriene. 

Ut fra dette faller kun 20 % av de tidligere barnevernsbarna inn under betegnelsen vellykket 

voksenkarriere, mens 58 % av sammenligningsutvalget kunne karakteriseres som vellykket. 
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Det er imidlertid viktig å presisere at disse tallene ikke sier noe om hvordan de aktuelle 

personene opplever livet sitt.  

Et sentralt trekk ved de unge som mottar hjelpe- eller omsorgstiltak, er at de har hatt store 

påkjenninger i oppveksten og lidd store tap. Her har det ofte vært tale om omsorgssvikt og 

personlige nederlag som har medført et skadet selvbilde, redusert pågangsmot og ødelagt 

framtidstro. Dette er ungdom som har tapt så mye formell skolekompetanse og så mye krefter 

at de ikke makter å ta skrittet inn i arbeids- og samfunnslivet. De møter også ofte stengte 

dører. Dermed står disse ungdommene i fare for å få en utenfor rolle i samfunnet. 

 

Som vi har beskrevet, har det skjedd en markant utvikling av barnevernet, faglig og 

organisatorisk. Men samtidig kan det reises spørsmål om dagens barnevern er tilstrekkelig 

rustet til å makte store utfordringer som kommer til syne ved omfang og art av tilmeldinger, 

samt (og ikke minst) store utfordringer for å skape gode fremtidsutsikter for ”barnevernets 

barn”. Dette er spørsmål som setter fokus på barnevernets kompetansebehov, og blant annet 

på behovet for nye virkemidler for å gi vanskeligstilt ungdom bedre muligheter for komme i 

arbeidslivet.  

 

SAMMENDRAG KAPITTEL 1 

Norge var en internasjonal pioner ved å være det første landet som etablerte offentlig 

barnevern. Som et eget lovregulert samfunnstiltak skjedde det ved Lov av 6. juni 1896 om 

behandling av ”forsømte børn”. Barnevernet har gjennomgått en markant utvikling, med nye 

lover i 1953 og 1992, og i 2004 ble det statlige barnevernet (Bufetat) etablert som en 

overbygning over den kommunale barneverntjenesten. Samtidig som det skjedde en 

organisatorisk samordning av barne- og familievernet.   

Lovverket har gitt barnevernet vide fullmakter, og ingen andre instanser med ansvar for barn 

og ungdom har sterkere virkemidlet til rådighet. Barnevernstjenesten har et lovpålagt ansvar 

for å avdekke omsorgssvikt og atferdsvansker så tidlig som mulig, og for å iverksette 

relevante tiltak. Det er også fastslått i lovs form at barnevernstjenesten skal medvirke til at 

barns behov blir ivaretatt også av andre offentlige instanser, ikke minst av barnehagen og 

skolen.  

I løpet av de siste årene har det skjedd en sterk økning i antallet tilmeldte til barnevernet. I 

2012 mottok over 52.000 barn og unge tiltak fra barnevernet, mens det tilsvarende antallet år 

2000 var i underkant av 32.000. Dette betyr en økning på 63 %. 
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Barnevernets ansvars- og arbeidsoppgaver er fordelt mellom kommunen og staten.  Det 

kommunale barnevernets sentrale oppgaver er å gjennomgå og ta stilling til meldinger, 

gjennomføre undersøkelser, ta stilling til om tiltak bør iverksettes – og i så fall hvilke tiltak. 

Videre skal tiltak gjennomføres og følges opp. I de alvorligste tilfellene skal kommunen 

fremme saken for behandling i fylkesnemnda. 

Barnevernloven bygger på fire grunnleggende prinsipper: 

 hensynet til barnets beste 

 det biologiske prinsipp 

 prinsippet om riktig hjelp til rett tid 

 det mildeste inngreps prinsipp 

 

Det første prinsippet er stimulert av FNs barnekonvensjon (som ble norsk lov i 2003), som 

gjerne omtales som barnas nye internasjonale grunnlov. Her er det gitt normer og 

retningslinjer for barns sivile, politiske, økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter. 

 

Det andre grunnprinsippet har basis i målet om å verne om familien som privat enhet. Dette 

bygger på verdivurderinger av de positive gevinstene som det vil ha for barn å få vokse opp 

hos sine biologiske foreldre, selv når det kan være store mangler ved hjemmet. 

Det biologiske prinsipp innebærer en markering av at det skal være en høy terskel for å frata 

foreldre omsorgen for barn. Og denne terskelen skal ikke kun ivareta foreldrenes interesse. 

Dette skal også beskytte barn og unge for den utrygghet og belastning som er forbundet med å 

bli flyttet fra hjemmet og eventuelt miste kontakt med sin familie.   

 

Realiseringen av barnevernlovas tredje grunnprinsipp om ”riktig hjelp til rett tid”, kan bety en 

ønsket tidlig intervensjon, med de positive utsikter det kan medføre. Men det også kan også 

innebære et varsomhetsprinsipp for å unngå feilaktige aksjoner, kanskje basert på 

bekymringsmeldinger. Her handler det også om faren for stigmatisering av hjemmet i små, 

oversiktlige norske lokalsamfunn. 

 

Det fjerde grunnprinsippet, understreker også den varsomme, veloverveide 

tilnærmingen: ”Det mildeste inngreps prinsipp”. Dette innebærer et generelt krav om faglig 

grundighet og forsiktighet, og at tiltak primært skal iverksettes i samarbeid med familien på 

frivillig basis. 
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Realiseringen av barnevernets prinsipper stiller store krav til de ansattes faglige og personlige 

vurderingsevne og kompetanse. Dette innbefatter evne til innlevelse, engasjement og etiske 

holdninger.  

Som vi har beskrevet, har det skjedd en markant utvikling av barnevernet, faglig og 

organisatorisk. Men samtidig kan det reises spørsmål om dagens barnevern er tilstrekkelig 

rustet til å makte store utfordringer som kommer til syne ved omfang og art av tilmeldinger, 

samt (og ikke minst) store utfordringer for å skape gode fremtidsutsikter for ”barnevernets 

barn”. Dette er spørsmål som setter fokus på barnevernets kompetansebehov, og blant annet 

på behovet for nye virkemidler for å gi vanskeligstilt ungdom bedre muligheter for komme i 

arbeidslivet.  
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Kapittel 2. Omsorg og omsorgssvikt 

 

I kapittel 2 klargjøres sentrale trekk ved oppvekst, omsorg og omsorgssvikt, noe som danner 

et sentralt faglig grunnlag for dette prosjektet. De hyppigste grunnene for henvising til 

barnevernet er således ”tilhøva i heimen”, fulgt av ”omsorgssvikt og mishandling”. 

Som påpekt i kapittel 1er barnevernet en oppvekst - og velferdstjeneste, som utgjør en 

selvsagt del av velferdsstatens tiltaksapparat. Ved siden av trygghet for helse, velferd og 

oppvekst, innbefatter det målsettinger om likestilling, med likeverdige vilkår mellom kommuner, 

sosiale klasser, kvinner og menn, og mellom barn, voksne og eldre, med varierende 

funksjonskompetanse og etnisk bakgrunn. 

Disse målene stiller barnevernet overfor store og krevende oppgaver.     

De hyppigste grunnene for henvising til barnevernet er ”tilhøva i heimen”, fulgt 

av ”omsorgssvikt og mishandling”. Derfor står også hjemmeforhold, oppvekst og omsorg 

sentralt i dette prosjektet. 

 

Oppvekst  

Oppvekst som fagbegrep refererer til den helheten av leve- og utviklingsvilkår som fører nye 

generasjoner inn i samfunnet. Dette omfatter et bredt spekter av ressurser i barnas nærmiljø, 

som ivaretar mange forskjellige behov, ikke minst omsorg og stimulerende impulser for 

utfoldelse og læring. I bred forstand omfatter oppvekstmiljøet alle de ressursene og impulsene 

som gir utviklingsmuligheter på veien mot voksenlivet.  

Empiriske studier har vist at kvaliteter og begrensninger i hjemme- og nærmiljøet vil ha en 

markant innflytelse på barns utvikling. De primære oppvekstprosessene foregår i hjemmet, og 

familien vil normalt ha en essensiell rolle som oppvekstaktør, og for barna vil foreldres 

omsorgs- og oppfostringskompetanse være en viktig ressurs. Men også nærsamfunnet er 

sterkt medvirkende i de prosessene som avgjør om barn skal lykkes på den lange veien fra 

fødselen til voksenalderen. I beste fall vil miljøet ha et bredt spekter av positive ressurser, 

med trygghet, aktivitetsmuligheter og gode læringsimpulser. I verste fall vil oppvekstmiljøet 

være sosialt problembelastet, med påtrengende risikofaktorer (Befring, 2012).        

 

En vellykket oppvekst vil medføre at barna etter hvert kan finne plass i der voksnes rekker. 

Men her er det langt fra noen automatikk: oppvekstmiljøet vil normalt romme både pluss- og 
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minusfaktorer. Det første gir gunstige vilkår som vil bidra til å gi barna utviklingsfortrinn. Det 

siste betyr mer eller mindre påtrengende risikofaktorer, som i verste fall kan føre utviklingen 

ut på uheldige sidespor.  

Statistisk sett er det nær sammenheng mellom oppvekstsvilkår og oppvekstresultat. De som 

har gode oppvekstforhold, vil også ha størst sjanse til å få et godt liv. Omsorgssvikt og 

hyppige traumatiske opplevelser vil medføre økt sannsynlighet for psykososial 

problemutvikling. 

 

De fleste utsettes for risiko i oppvekstmiljøet. Dette dreier seg ikke om de former for risiko 

som alltid vil gjøre seg gjeldende i et aktivt liv, og som kan ha positiv betydning blant annet 

for å utvikle selvstendighet. Derimot er det tale om risikofaktorer som kan innebære så store 

personlige utfordringer at det kan medføre skadevirkninger (Frønes og Strømme, 2010).  

 

Et grunntrekk i utviklingen består i at barn vil inngå i flere og flere sosiale sammenhenger, i 

barnehagen, skolen og i fritidsaktiviteter.  Dette er arenaer og sosiale nettverk som har viktige 

oppvekstfunksjoner - både i positiv og negativ forstand. I tråd med Bronfenbrenners ”bio-

økologiske modell” vil det her være gjensidige påvirkninger mellom de barna som skal vokse 

opp og oppvekstmiljøet (Bronfenbrenner, 1986, 1995). Det betyr at barn ikke bare blir 

påvirket av omgivelsene, men at de er aktive påvirkere av sitt eget livsmiljø. 

 

I alle oppvekstmiljø vil det finnes både pluss- og minusfaktorer, noe som innebærer 

forekomsten av konstruktive, stimulerende impulser så vel som risikofaktorer. 

For å tydeliggjøre hva som kjennetegner nærsamfunn som fungerer som gode oppvekstmiljø, 

skal vi framheve følgende kvalitetstrekk: 

 Gode og varierte aktivitetsmuligheter 

 Vilkår for å utvikle positive interesser 

 Nettverk for vennskap og fellesskap 

 Impulser til selvtillit, optimisme og pågangsmot 

 Vilkår for brobygging mellom generasjonene 

 Allmenn årvåkenhet mot risikofaktorer  

 Oppvekstrelevant forebyggende virksomhet  

 Fellesforstått ansvar for oppvekst    
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Det siste punktet betyr at det ikke kun er de offisielle oppvekstaktørene som tar ansvar. Også 

frivillige aktører i nærmiljøet og arbeidslivet bidrar på en positiv måte. 

De påpekte oppvekstkvalitetene har et klart fokus på gode aktivitetstilbud og oppmuntring til 

fellesskap og ansvarlighet. Dette handler om oppvekstmiljø som gir positive impulser, og som 

samtidig motarbeider marginaliserende risikofaktorer (Befring, 2014, in print).  

 

Familien 

Som påpekt er familien både formelt og reelt grunnkjernen i samfunnet. Familien framstår i 

særlig grad som ansvarlig for barns omsorg, fostring og læring. 

Dette synes å være en gyldig karakteristikk, selv om økt institusjonalisering av barne- og 

ungdomsalderen også peker i retning av at familien blitt tappet for viktige funksjoner (Kvello, 

2008). 

Alle andre institusjoner kan her betraktes som ”støtteapparat”, enten det er tale om 

helsestasjon, barnehage eller skole. Når det refereres til familiebevaring som mål, har det sin 

berettigelse i at det er vanskelig å finne gode alternativer. Det betyr også at barnevernet har 

som en av sine viktigste oppgaver å støtte og styrke familier som sliter med sine liv og sine 

omsorgsoppgaver. I praksis står også dette i fokus for hjelpetiltakene, enten det er tale om 

støttekontakt, barnehagetilbud, avlasting i hjemmet, økonomisk støtte eller ulike former for 

tilbud om utdanning eller arbeid, eller stimulering av fritidsaktiviteter. Disse tiltakene viser 

noe av bredden av hva som vil være relevant forebyggingsinnsats i relasjon til barn og unge i 

vanskeligstilte familier. 

 

Til tross for konstruktive tiltak (i form av familieveiledning etc.), framstår det som et 

grunntrekk at hjemmet først får samfunnets oppmerksomhet når noe har gått galt eller er i ferd 

med å gjøre det. Selv om omsorg og oppdragelse av barn og unge trolig er den vanskeligste 

og viktigste pedagogiske oppgaven som finnes, så har ikke tanken om at foreldre trenger 

opplæring, støtte og pedagogisk oppfølging hatt framtredende plass verken på den faglige 

eller politiske dagsordenen (Befring, 2012).  

Det at familien ikke alltid innebærer en trygg og akseptabel base for barn og unge, er ofte 

forbundet med foreldrenes vanskeligheter med å mestre sin egen livssituasjon. I en generell 

kontekst kan det vises til at det i barnevernets operasjonsfelt er en overrepresentasjon av 

foreldre som skårer lavt på de fleste velferdsindikatorer. Det gjelder blant annet 
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innvandrerfamilier, som har en svak stilling på arbeids- og boligmarkedet. (Dette beskrives 

utførlig basert på empiriske data i denne rapportens kapittel 6.) 

 

Da barn og ungdom som oftest vil være avhengige av å ha et godt forhold til familien, er det 

viktig at barnevernet makter å inngå i et samarbeid med foreldrene. Forbedring av barns 

oppvekstsvilkår må i de fleste tilfeller skje via en styrking og utvikling av foreldrenes velferd 

og omsorgskompetanse. 

For å hjelpe barn ved å gi utviklingsvilkår, er det således avgjørende viktig å tilnærme seg 

foreldrene med respekt og aksept, noe som kan karakteriseres som en faglig og etisk 

nødvendighet. Men så lenge det finnes foreldre som mishandler og misbruker barna, eller som 

av andre grunner ikke makter å sørge for at barnas oppvekst har et akseptabelt minimumsnivå, 

vil det være behov for tiltak også utenfor familiens ramme. 

 

For barnevernet er det en stor utfordring å ha plikt og mulighet til å foreslå tvangstiltak, og 

samtidig kunne skape den tillit og trygghet som er nødvendig for å være en troverdig hjelper. 

Det kommunale barnevernet arbeider i et meget utfordrende spenningsfelt mellom å være 

hjelper og maktutøver. Når det foreligger bekymring for at barn ikke får den omsorgen de har 

krav på, vil det være behov for samarbeid mellom barnevernet og foreldre. Det påhviler 

barnevernets ansatte et klart ansvar for å være seg dette bevisst og medvirke til å minimalisere 

hindringer for et godt samarbeid. Her kreves det innsikt i hvordan menneskers følelser og 

tenkning påvirkes i krisesituasjoner, noe som vil kunne vise seg både hos foreldre, andre 

samarbeidspartnere og hos barnevernets saksbehandlere (NOU, 2009: 18). 

 

Foreldre som ikke makter sine dagliglivsoppgaver, har ofte opplevd å bli mistrodd, misforstått, 

overkjørt og sviktet. Derfor har de også problemer med å få en trygg kontakt, og motta råd og 

veiledning fra en hjelper. Det som her er påpekt, setter fokus på at ansatte i barnevernet må ha 

en kompetanse, menneskelig og faglig, slik at de kan forholde seg til foreldre som ikke makter 

sine omsorgsoppgaver, uten å krenke dem.  
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Forholdet barn - foreldre 

Den gjeldende barnelovgivningen regulerer forholdet mellom barn og foreldre, herunder 

spørsmålet om samvær og barnets selvråderett (jfr. Barneloven av 1981 med senere endringer). 

Noe av det bemerkelsesverdige ved dette lovarbeidet er at begrepet ”foreldremyndighet” ble 

endret til ”foreldreansvar”.  

Det er også relevant å vise til både barnevernloven av 1992 og i den internasjonale 

barnekonvensjonens grunnprinsipper. Denne ”barnas grunnlov” fra 1989, som fra 2003 er 

inkorporert i norsk lovgivning, understreker barns behov for og rett til beskyttelse, helhetlig 

omsorg og opplæring, samt barns rettigheter til deltakelse. 

Implikasjonene av at barnet er et selvstendig rettssubjekt gjør seg gjeldende på mange 

områder. Betydningen av ”barns beste”, barns rett til å bli hørt og deres forhold til foresatte er 

et sentralt i denne sammenheng. Her er dilemmaet mellom foresattes krav på rettsikkerhet 

som parter i saken og barns behov for beskyttelse i hjemmet et viktig tema. 

 

Et generelt spørsmål som bør reises, er om barn og unge har et tilstrekkelig lovfestet rettsvern 

både på den private arenaen og i møtet med offentlige instanser som barnehage, skole og 

barnevern. Dette impliserer et grunnleggende oppvekstspørsmål, om unge menneskers behov 

for tilgang til arbeidslivet blir ivaretatt på en forsvarlig måte i et samfunn med sterke formelle 

utdanningsfordringer. 

 

Som påpekt bør rettighetsspørsmålene relateres til velferdsstatens verdier der hensynet til den 

enkelte er et overordnet prinsipp. Som påpekt legger velferdsstaten til grunn at alle skal være 

omgitt av et sikkerhetsnett av helse og omsorg og at alle skal ha tilbud om personlig utvikling 

ved utdanning og kultur. For barnevernet representerer dette et grunnleggende utgangspunkt, 

men det gir også basis for mange av de kompliserte vurderinger og prioriteringer de 

ansvarlige er satt til å gjøre.  

Barneloven bygger på at foreldre har ansvar for sine barn og at barn har krav på omsorg fra 

dem eller den som har foreldreansvaret. De private aspektene ved forholdet mellom familiens 

medlemmer bidrar til å usynliggjøre at foreldrenes omsorgsplikt også innehar et 

samfunnsmessig aspekt som bygger på allmenne kriterier for hva som anses å være god nok 

omsorg for barn. I den sammenheng har barnevernet en viktig oppgave i å utøve kontroll av 

utøvelsen av foreldreansvaret. 
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I tillegg til å regulere rammene for det personlige forhold mellom foreldre og barn, omfatter 

foreldreansvaret også et ansvar for å organisere barnets forhold til samfunnet (Collin-Hansen, 

2008). Ved å tilpasse rutinene til barnet og legge til rette for at det får oppgaver som det 

mestrer, vil barnet utvikle ferdigheter og utvide sin livskompetanse.  

 

Omsorgssvikt  

Når foreldrene svikter, er nettopp barnevernet en sentral instans som skal sørge for at barns 

behov, interesser og rettigheter ivaretas. Sentrale oppgaver i den sammenheng er å beskytte 

barn mot omsorgssvikt/overgrep i familien, ivareta barns omsorgsbehov, opprettholde 

kontakten med skole/nærmiljø, etablere kontakt med helsevesenet, eller til andre deler av 

hjelpeapparatet, når dette er nødvendig, slik at barnet ikke taper sin tilknytning til de ordinære 

systemene. Dette krever at barnevernet også har kompetanse om og oppmerksomheten rettet 

mot skolen, fritidsarenaene og det øvrige hjelpeapparatet.  

 

Barnevernlovens § 4-1 presiserer at det skal legges “avgjørende vekt på barnets beste ved valg 

av tiltak etter loven”. Lovens intensjon er at barnet skal sikres en stabil og god voksenkontakt 

og kontinuitet i omsorgen. Dette er grunnleggende hensyn når barnevernet skal utrede om 

barns omsorgssituasjon tilfredsstiller kravene til hva som anses å være gode nok 

oppvekstsvilkår for barn. En viktig del av barnevernets oppgave er derfor å vurdere foreldres 

omsorgskompetanse, og hvorvidt de er i stand til å ivareta barnets grunnleggende behov for 

kjærlighet, trygghet og forutsigbarhet.  

 

I barnevernfaglig sammenheng knyttes utredning av barns omsorgssituasjon til begrepet ”godt 

nok” (Kvello, 2007). Vurderingen av hva som er god nok omsorg vil variere med barns 

forutsetninger og behov og foreldrenes livssituasjon. Det er flere forhold som gjør at enkelte 

barn er mer sårbare eller vanskeligstilte i en familiær sammenheng. Blant annet kan 

umodenhet, psykiske problemer, alvorlige sinnslidelser, psykisk utviklingshemming og 

rusmisbruk hos foreldre øke barns risiko for omsorgssvikt.  I vurderingen av foreldres 

omsorgskompetanse må det også tas hensyn til den enkelte families kulturelle verdinormer 

og/eller etniske bakgrunn, da ivaretakelse av barns omsorgsbehov og læringsmuligheter i stor 

grad er kulturelt og sosialt betinget (Bunkholdt og Sandbæk, 2008). 
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Ofte anvendes det begreper som omsorgsutøvelse, omsorgsferdigheter og omsorgspraksis i 

vurderingen av foreldrenes omsorgskompetanse. Dette omfatter evnen til å ha empati med 

barnet, til å se barnet som det er, til å engasjere seg positivt følelsesmessig i barnet og til å ha 

realistiske forventninger til barnets utvikling.  Foreldrefunksjonene er sentrale i vurderingen 

av hva som er et ”godt nok” foreldreskap og ”god nok” omsorg.  Hva som er en god nok 

omsorgssituasjon må også forstås i lys av samfunnets generelle verdinormer og kriterier for 

hva som anses å være tilstrekkelig gode oppvekstsvilkår for barn.  

 

Selv om det ikke er mulig å operere med bestemte kriterier for hva som er en tilstrekkelig god 

omsorgssorgssituasjon, vil handlinger som bryter med norsk lov eller preges av fiendtlighet, 

likegyldighet eller fysiske overgrep alltid være i strid med samfunnets normer og regler for 

god omsorg, uansett familiens kulturbakgrunn (ibid).  

 

Barnevernloven gir i seg selv ingen spesifikke definisjoner på hva som er god nok omsorg. 

For å få nærmere tak i hva det innebærer, må rettspraksis, praksis fra forvaltningen, 

lovforarbeidene og ikke minst juridisk- og barnevernfaglig litteratur analyseres. 

 

Risikovurderinger  

Tradisjonelt har det her blitt lagt størst vekt på risiko- og hindringsfaktorer i barns hjem og 

nærmiljø, med fokus på ivaretakelse av barn grunnbehov, og i form av omsorgssvikt ved 

mangelfulle utviklings- og læringsimpulser. Dette har blitt betegnet som deprivasjon. For 

barnealderen vurderes dette som den viktigste risikofaktoren - noe blant annet barnevernets 

fokus på hjemmemiljøet gir uttrykk for.  

 

Den sentrale risikofaktoren her handler om mangelfull støtte og oppmuntring, og lite 

utviklingsfremmende oppfostring. Her vil det kunne være tale om fattigdom og neglisjering 

av barns behov for omsorg, beskyttelse og integritetsvern og om behovet for positive impulser 

(Befring, 2012). 

For småbarns - og barnealderen er denne kvalitetsbristen i barns nære oppvekstmiljø en basal 

risikofaktor for barns velferd, læring og utvikling. Her er det tale om omsorgssvikt som er og 

har vært forbundet med foreldres fattigdom og mangelfulle forutsetninger til å ivareta barns 

grunnleggende behov.  
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Denne formen for oppvekstrisiko uttrykker seg på mange måter, i sær ved utrygghet, 

turbulens og mangelfull sensitivitet for barns behov. Derfor karakteriseres dette også som 

sosial- og psykologisk deprivasjon.  

 

I likhet med omsorgsbegrepet må også omsorgssvikt forstås i en kulturell og historisk 

kontekst. Normene for hva som er kvalitativt akseptable oppvekstsvilkår og en god nok 

omsorgssituasjon har endret seg over tid. Samtidig er det viktig å være oppmerksom på at 

grensene mellom ulike former for mishandling kan være flytende. I følge Killén (1994) er 

heller ikke de ulike formene for omsorgssvikt gjensidig utelukkende. Barn som lever i en 

situasjon preget av omsorgssvikt, kan ofte utsettes for flere former for overgrep og/eller 

mishandling. Når barnevernet vurderer om omsorgssvikt har funnet sted, er samtale med barn 

og foreldre og/eller observasjoner av samspillet i familien vesentlig. Dialog og observasjon 

gjør det også mulig å få et mer nyansert bilde av barnets omsorgssituasjon og av foreldrenes 

omsorgskompetanse (Brottveit, 2008).   

Her er det relevant å peke på at omsorgssvikt også kan klargjøres ved å skille mellom passiv 

og aktiv fysisk mishandling og passiv og aktiv psykisk mishandling (jfr. Bunkholdt og 

Sandbæk, 2008).  

Passiv fysisk mishandling innebærer manglende tilfredsstillelse av barns fysiske behov som 

sterkt avvikende ernæring, manglende beskyttelse mot fysiske farer, manglende hygiene og 

klær som ikke passer til vær og temperatur. Et annet begrep for dette er vanskjøtsel. Aktiv 

fysisk mishandling omfatter ulike former for vold mot barn, som grov vold i form av slag, 

spark, brenning, utsulting og liknende. Passiv psykisk mishandling, også omtalt som psykisk 

omsorgssvikt, omfatter grov understimulering, likegyldighet og mangel på konsekvens, 

forståelighet og forutsigbarhet i oppdragelsen i en slik grad at det hemmer barnets utvikling. 

Aktiv psykisk mishandling betyr at barnets omsorgspersoner utviser en fiendtlig holdning i 

form av nedvurdering, latterliggjøring, trusler om straff, osv. 

 Seksuelle overgrep går vanligvis under betegnelsen seksualisert vold og kan omfatte både 

fysisk og psykisk mishandling av barn. Et seksuelt overgrep finner sted når en voksen utnytter 

barns avhengighet og umodenhet for egen seksuell tilfredsstillelse. Seksuelle overgrep mot 

barn utgjør et stort spekter fra seksualisert språk, intime berøringer til seksuell omgang som 

tukling med kjønnsorganer til gjennomført samleie og voldtekt (NOU, 2004: 23). 

 

Et grunntrekk ved omsorgssvikt og overgrep er mangel på erkjennelse av og respekt for 

barnets behov. Dette kan innebære avvisning, likegyldighet og bruk av vold, og prioritering 
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av egne behov framfor barnets. Her er det også tale om barn som har vært vitne til vold og 

seksuelle overgrep. Barnevernet møter en rekke slike saker. Disse barna vil ha behov for ulike 

former for hjelp til å bearbeide skadevirkninger av traumer de har vært utsatt for.  Det er 

derfor viktig at samfunnet griper inn med de riktige tiltakene på et tidlig tidspunkt, for å 

beskytte barnet mot ytterligere overgrep og skader.  

 

Barns evne til å tåle omsorgssvikt er varierende. En rekke undersøkelser tyder på at deres 

reaksjonsmåter er forskjellige og at barn utvikler ulike former for mestringsstrategier i forhold 

til omsorgssvikten de utsettes for (Killén, 1994). Enkelte barn reagerer med utagerende og 

destruktiv adferd, mens andre i liten grad viser synlige symptomer på det de har opplevd. 

Det er således stor variasjon i en barneflokk ved at enkelte framstår som sarte og sårbare, 

andre som robuste. Enkelte har tilsynelatende stor motstandskraft mot forhold som elles 

kunne føre utviklingen i en uheldig retning. Dette omfatter blant annet såkalte resiliente barn 

(også kalt løvetannbarn) (Borge, 2012). 

 Det finnes således robuste barn som nesten alltid har gode utsikter til å klare seg. Enkelte får 

en vellykket utvikling til tross for dårlige oppvekstsvilkår. Disse har vist motstandskraft ved å 

makte å møte uakseptable forhold i hjem, barnehage og skole og samfunn på en formålstjenlig 

måte. Men denne realiteten kan ikke brukes som legitimasjon for å neglisjere eller forsømme 

barns omsorgsbehov.   

 

Utfordringer  

Som påpekt har dette temaet stor relevans i vår sammenheng, da ”tilhøva i heimen” fulgt 

av ”omsorgssvikt og mishandling” utgjør de hyppigste oppgitte henvisingene til barnevernet.  

I en generell samfunnskontekst er det stor og viktig samfunnsoppgave å bekjempe uverdige 

og skadelige oppvekstforhold. Det tyngste problemet - nå som før - handler om barn og 

ungdom som ikke makter å komme igjennom oppvekstårene uten store tap. Dette kan være 

tap av psykisk helse, tap i relasjon til skolens normer og krav og ikke minst personlige tap av 

selvtillit, framtidstro og pågangsmot. Det siste betyr tap av de positive holdningsressursene 

som kan mobilisere den energien og de kreftene som trengs for å komme inn i et løfterikt 

spor. 

 

Barneverntjenestens vurderinger av barns omsorgssituasjon dreier seg i stor grad om å avgjøre 

om oppvekstforholdene og foreldreomsorgen utgjør en risiko for det enkelte barns liv, helse 



39 

og utvikling.  Dette krever kunnskap og dømmekraft relatert til risikofaktorer og påkjenninger 

som barn kan utsettes for i familien. Enkelte barn kan også, på bakgrunn av helt spesielle 

kjennetegn, være mer utsatt enn andre for omsorgssvikt og mishandling. Dette gjelder særlig 

barn som i utgangspunktet er sårbare og trenger ekstra mye omsorg, for eksempel barn som er 

født med, eller som tidlig utvikler, fysiske eller psykiske funksjonshemninger (Bunkholdt og 

Sandbæk, 2008, NOU, 2009: 8).  

 

Vold og seksuelle overgrep mot barn medfører store utfordringer og krever en særlig 

årvåkenhet fra barnevernets side. Men her spiller også politiet, rettsapparatet og helsevesenet 

en viktig rolle. At overgrepssaker henlegges både av barnevernet og politiet, på grunn av 

manglende kapasitet og kompetanse, må anses bekymringsfullt.  

 

Utfordringen for barnevernet vil være å gripe de positive og løfterike utsiktene for læring og 

utvikling hos hvert enkelt barn. Selv om barn har problemer, må en ikke fraskrive dem 

ressurser. Samtidig må en være bevisst de mange snubletrådene og risikofaktorene som kan 

gjøre seg gjeldende i barnas liv. En effektiv forebygging vil dermed som påpekt ovenfor kreve 

tiltak på flere nivå. I dette perspektivet vil det også være urealistisk og trolig lite ønskelig å 

arbeide for en fullstendig risikofri oppvekst. Alle mennesker lever med risikofaktorer, 

samtidig som det går en grense for hva den enkelte vil makte å leve med (Kvello, 2008). Her 

er det således faglig nødvendig å legge vekt på mulige beskyttelsesfaktorer. 

Men for barnevernet handler det i utpreget grad om å stille seg til rådighet med rause støtte-, 

hjelpe- og utviklingstiltak for barn i risiko. Det krever utvilsomt bredere og mer omfattende 

tiltak både på individ - og systemnivå enn det barnevernet alene kan mobilisere. 

 

SAMMENDRAG KAPITTEL 2 

I kapittel 2 klargjøres sentrale trekk ved omsorg og omsorgssvikt. Dette er sentralt for dette 

prosjektet, da de hyppigste grunnene for henvising til barnevernet er ”tilhøva i heimen”, fulgt 

av ”omsorgssvikt og mishandling”. Som påpekt i kapittel 1er barnevernet en oppvekst - og 

velferdstjeneste, som utgjør en selvsagt del av velferdsstatens tiltaksapparat. Ved siden av 

trygghet for helse, velferd og oppvekst, innbefatter det målsettinger om likestilling, med 

likeverdige vilkår mellom kommuner, sosiale klasser, kvinner og menn, og mellom barn, voksne 

og eldre, med varierende funksjonskompetanse og etnisk bakgrunn. 

Disse målene stiller barnevernet overfor store og krevende oppgaver. 
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De primære oppvekstprosessene foregår i hjemmet, og familien vil normalt ha en essensiell 

rolle som oppvekstaktør, og for barna vil foreldres omsorgs- og oppfostringskompetanse være 

en viktig ressurs. Men også nærsamfunnet er sterkt medvirkende i de prosessene som avgjør 

om barn skal lykkes på den lange veien fra fødselen til voksenalderen. I beste fall vil miljøet 

ha et bredt spekter av positive ressurser, med trygghet, aktivitetsmuligheter og gode 

læringsimpulser. I verste fall vil oppvekstmiljøet være sosialt problembelastet, med 

påtrengende risikofaktorer. 

Det at familien ikke alltid innebærer en trygg og akseptabel base for barn og unge, er ofte 

forbundet med foreldrenes vanskeligheter med å mestre sin egen livssituasjon. I en generell 

kontekst kan det vises til at det i barnevernets operasjonsfelt er en overrepresentasjon av 

foreldre som skårer lavt på de fleste velferdsindikatorer. Det gjelder blant annet 

innvandrerfamilier, som har en svak stilling på arbeids- og boligmarkedet.  

 

Da barn som oftest vil være avhengige av å ha et godt forhold til familien, er det viktig at 

barnevernet makter å inngå i et samarbeid med foreldrene. Forbedring av barns 

oppvekstsvilkår må i de fleste tilfeller skje via en styrking og utvikling av foreldrenes velferd 

og omsorgskompetanse. 

Selv om det ikke er mulig å operere med bestemte kriterier for hva som er en tilstrekkelig 

omsorgssorgssituasjon, vil handlinger som bryter med norsk lov eller preges av fiendtlighet, 

likegyldighet eller fysiske overgrep, alltid være i strid med samfunnets normer og regler for 

god omsorg, uansett familiens kulturbakgrunn.  

Dette viser til sentrale risikofaktorer med lite utviklingsfremmende oppfostring og 

neglisjering av barns behov for omsorg, beskyttelse og integritetsvern. 

Her er det tale om omsorgssvikt som er og har vært forbundet med foreldres fattigdom og 

mangelfulle forutsetninger til å ivareta barns grunnleggende behov.  

Barns evne til å tåle omsorgssvikt varierer. Enkelte barn reagerer med utagerende og 

destruktiv adferd, mens andre i liten grad viser synlige symptomer på det de har opplevd. 

Det er således stor variasjon i en barneflokk, der noen kan framstå som sarte, og sårbare, 

andre som robuste. Enkelte har tilsynelatende stor motstandskraft mot forhold som elles 

kunne føre utviklingen i en uheldig retning. Dette omfatter blant annet såkalt resiliente barn 

(også kalt løvetannbarn). 

Det finnes således robuste barn som nesten alltid har gode utsikter til å klare seg. Enkelte får 

en vellykket utvikling til tross for dårlige oppvekstsvilkår. Disse har vist motstandskraft ved å 

makte å møte uakseptable forhold i hjem, barnehage, skole og samfunn på en formålstjenlig 
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måte. Men denne realiteten kan ikke brukes som legitimasjon for å neglisjere eller forsømme 

barns omsorgsbehov.   

Utfordringen for barnevernet vil være å gripe de positive og løfterike utsiktene for læring og 

utvikling hos hvert enkelt barn. Selv om barn har problemer, må en ikke fraskrive dem 

ressurser. Samtidig må en være bevisst de mange snubletrådene og risikofaktorene som kan 

gjøre seg gjeldende i barnas liv. En effektiv forebygging vil dermed som påpekt ovenfor kreve 

tiltak på flere nivå. I dette perspektivet vil det også være urealistisk og trolig lite ønskelig å 

arbeide for en fullstendig risikofri oppvekst. Alle mennesker lever med risikofaktorer, 

samtidig som det går en grense for hva den enkelte vil makte å leve med. Her er det således 

faglig nødvendig å legge vekt på mulige beskyttelsesfaktorer. 

Men for barnevernet handler det i utpreget grad om å stille seg til rådighet med rause støtte-, 

hjelpe- og utviklingstiltak for barn i risiko. Det krever utvilsomt bredere og mer omfattende 

tiltak både på individ - og systemnivå enn det barnevernet alene kan mobilisere. 
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Kapittel 3. Atferdsproblemer hos barn 

 

Barns og unges problematferd i hjem, skole og samfunn, er og har alltid vært et sentralt 

utgangspunkt for barnevernets virksomhet. Her kan vi merke oss at ”atferdsavvik hos barnet” 

er den tredje hyppigste henvisningsgrunnen (etter ”tilhøva i heimen” og ”omsorgssvikt og 

mishandling”). 

For Bernhard Getz som barnevernets grunnlegger, var det den økende mengden av forsømte 

barn og barnekriminaliteten som bekymret, og her foreslo han å erstatte straffetiltak med 

opplæring (Getz, 1892).  

Atferdsproblemer omfatter i dag et stort register av uttrykksformer, termer og begreper. 

Samtidig er dette tema for forskjellige faglige forståelsesmåter og mangeartede tiltak. 

(Befring og Duesund, 2012). Uansett betegnelser og begrepsbruk refererer dette til barn som 

har krevende og ofte konfliktfylte relasjoner til sine omgivelser. 

Dette er langt fra noen homogen gruppe. På den ene siden finner vi innadvendte barn som 

ikke involverer seg og som isolerer seg. På den andre siden finner vi utadvendte barn, som har 

tendens til å kaste seg inn i sosiale situasjoner på en slik måte at det kan føre til konflikt. De 

kan være i konflikt med egen familie, med lærere, jevnaldrende og medelever eller med 

sosiale spilleregler. Det er disse barna som hyppigst meldes til barnevernet.      

Som begreps - og teorigrunnlag for prosjektet, belyses her atferdsproblemer i en 

barnevernfaglig kontekst.   

 

Innagerende problematferd 

De internaliserende fremstår som forsiktige, hemmet, sosialt isolerte og engstelige. Disse 

barna står i fare for å utvikle en personlig stil preget av sosial hjelpeløshet og 

mindreverdighetsfølelse, som vil kunne gi dem store problemer i møtet med livets krav om 

fellesskap, deltakelse, kommunikasjon og samarbeid. 

Det er en tydelig tendens til at de stille, sky og engstelige barna får mindre oppmerksomhet 

enn de sosiale, urolige og hyperaktive. De som stiller seg i bakgrunnen og kanskje aldri tar 

noen sosiale initiativ, vil ofte bli oversett. Disse barna er gjerne til liten sjenanse for andre i 

barnehagen og i skolen, og får derfor ofte være i fred med sin personlige utrygghet og sin 

sosiale frykt. Ingrid Lund har beskrevet disse barnas situasjon i skolen på denne måten: 

”Vi ser dem i skolegården. De står for seg selv, kanskje later de som de er opptatt av noe. Ser 

ned, tar ikke initiativ, selv når noen kommer bort og prøver å få kontakt. Det kan hende de har 
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fått sin egen plass i skolegården der de har oversikt over det som skjer, skaper seg en viss 

form for trygghet - men er ikke inkludert i lek eller andre gruppeaktiviteter” (Lund, 2005, 

s.41).  

Innadvendte, sosialt utrygge og engstelige barn og unge blir følgelig lett sosialt isolert. Vi ser 

like mange gutter som jenter som viser sosial isolasjon, og forekomsten øker noe med alder.  

Hos eldre skolebarn derimot er det høyere forekomst av internaliserende vansker hos jentene, 

og denne kjønnsforskjellen øker med årene.   

Her kan skolevegring (ofte betegnet som skolefobi) være et særlig problem. Det kan oppstå og 

vedvare gjennom hele skoleløpet og er særlig hyppig ved skolestart, men kan også vise seg 

etter ferier, etter skolebytte og etter sykdom. Da dette skolefraværet ofte vil være uttrykk for 

både bakenforliggende personlige problemer og kontekstuelle trekk ved skolen, krever det å 

bli møtt på en gjennomtenkt og grundig måte. Det kan bety et særlig hjelpeopplegg som kan 

være både omfattende og krevende for alle parter (Holm-Hansen, Haaland og Myrvold, 2007).  

Som vi har pekt på, kommer de stille, usynlige og sosialt engstelige barna lett i bakgrunnen, 

og blir ofte oversett. Ut fra de atferdsnormene som klasserommet krever og innbyr til, 

innordner disse barn seg tilsynelatende på en ideell måte. Men i realiteten trenger de ofte hjelp 

til å komme ut av en vond sirkel.  

I rapporten fra Ungdata som bygger på informasjoner fra 40.000 ungdomsskoleelever, 

påpekes det at ”andelen unge som rapporterer om psykiske plager er forbausende høy. Her 

framgår det at i overkant av 10 % svarer at de er ganske eller veldig mye plaget av ulike 

depressive symptomer” (NOVA, 2013, s. 58-59). For ungdom fra fattige familier er her tale 

om hele 34 %.   

For å gå mer spesifikt inn på disse data, refererer vi her til de unges svar på de fem 

spørsmålene som ble stilt om ulike psykiske plager. Prosentene angir summen av de som har 

svart ”veldig mye plaget” og ”ganske mye plaget”: 

 Bekymret seg for mye om ting: 31 % 

 Følt at alt er et slit: 30 % 

 Hatt søvnproblemer: 25 % 

 Følt seg ulykkelig, trist eller deprimert: 20 % 

 Følt seg stiv eller anspent: 20 %              

 Følt håpløshet med tanke på framtida: 18 % 

 

Det store omfanget av psykiske plager som disse data indikerer, svarer til det som har blitt 

påpekt i ulike faglige sammenhenger. Her skal vi vise til Nina B. J. Berg, som har erfart en 

sterk økning i antallet henvisninger til BUP. Hun har gitt denne oppsummeringen: ”Som PP-
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rådgiver erfarer jeg at elevenes psykiske vansker i stor grad er forårsaket av manglende 

skolemestring, manglende sosial inkludering og tilhørighet, manglende sosiale ferdigheter og 

vanskelige familieforhold. Det slår ut i angst, depresjon, atferdsvansker av inn- og utagerende 

art, selvskading, spiseforstyrrelser m.m. ” (Berg, 2007).  

Her vil det være vesentlig å bidra med støttepersoner og hjelp til å fungere i små, 

inkluderende grupper. Det vil gi grunnlag for trygghetsfølelse og konkret trening i sosiale 

ferdigheter. Alt som kan styrke psykososial kompetanse og personlige holdninger, med 

selvtillit, pågangsmot og optimisme, vil være av stor verdi.  

For barnehagen og skolen er det en viktig oppgave å gi reelle muligheter for å utvikle 

personlig trygghet, et positivt selvbilde, tro på seg selv og evne til sosial samhandling. Det vil 

kreve en oversiktlig struktur, mye støtte, oppmuntring og positiv fokusering (Befring og 

Duesund, 2012). Barna kan profittere på voksentettheten som finnes i barnehagen ved å bli 

sett og hjulpet inn i lek og sosial samhandling med jevnaldrende.  

 

Utagerende problematferd  

De utagerende barnas atferd vil ofte være ødeleggende både for dem selv og for andre. De har 

problemer med å innrette seg etter regler og normer for sosial samhandling. 

Store aktivitetsbehov, uberegnelig sinne, og en ustrukturert atferd, vil således kunne medføre 

hyppige provokasjoner og utløse gnissinger og konflikter med andre. Enkelte har 

tilsynelatende ikke en god sosial antenne for å fange opp korrigerende signaler fra 

omgivelsene. Dermed lar de seg heller ikke så lett veilede og dirigere.  

Den typen problematferd som forekommer hyppigst i skolen, er uro, konsentrasjonsvansker, 

skulk og mangeartede former for opplæringsforstyrrende atferd. Dette er atferd som er typisk 

skolerelatert, og som hemmer elevenes læring og skolens muligheter som opplæringsaktør.  

Fysisk utagering i form av å slå, sparke, klore, bite, lugge eller på andre måter å angripe andre 

fysisk er langt mer utbredt blant gutter enn jenter, og er langt vanligere på yngre enn eldre 

klassetrinn (Arnesen et al., 2006). I skolen er hyppigheten av fysisk utagering størst på 

barnetrinnet, mens krangling og ukvemsord er hyppigst på ungdomstrinnet. 

Et sentralt trekk ved utadvendt problematferd i skolen er uro, konfronterende atferd og 

krenkelser av andre. Ikke sjelden kan problemer oppstå som følge av bagateller, som i neste 

omgang eksalterer en støyende konflikt. Psykososiale problemer som viser seg allerede på 

barnetrinnet, synes å innebære størst framtidsrisiko. I en oppfølgingsstudie framgikk det at 

store disiplinproblemer og mye skulk tidlig i skoleløpet medfører stor risiko for en dårlig 
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livssituasjon som 30-åring. De som først viser denne formen for problematferd på 

ungdomstrinnet, har ni ganger så stor sjanse til å oppnå en positiv livssituasjon som voksen 

enn de som viste atferdsvansker allerede på barnetrinnet (Helgeland, 2007). 

I skolen er også underytelse og ulovlig fravær typiske trekk. En del av disse barna framtrer 

med en aggressiv og voldelig atferd, og ikke sjelden er de involvert i gjengaktivitet, 

kriminalitet og rusmiddelbruk. De utagerende barna fremstår som krevende for omgivelsene. 

Foreldre og lærere til hyperaktive barn har ofte markante støtte- og avlastningsbehov. 

I den refererte rapporten fra Ungdata pekes det på at mange unge i sin utprøving på nye 

arenaer kommer på kant med loven eller det som er sosialt akseptert (NOVA, 2013). 

På bakgrunn av selvrapport fra elevene på 8., 9. og 10. trinn, framkommer det at 20 % har 

begått lovbrudd, med hovedvekt på hærverk, nasking eller tagging. For unge fra fattige 

familier gjelder dette 35 %. Rapporten viser også at relativt mange har vært involvert i vold, 

de fleste uten selv å ha fått skade. Men nærmere 10 % har blitt skadet i voldelig sammenstøt, 

og dette gjelder for hele 23 % for ungdom fra fattige familier.  Vi merker oss at den andelen 

som oppgir skoleskulk, stiger fra 12 % på 8. trinn til 29 % i 10. klasse, og totalt er det 

nærmere 50 % av elevene fra familier med dårlig økonomi som oppgir skulk. 

Dette er empiri som gir uttrykk for at det på en markant måte gjør seg gjeldende en 

tradisjonell sosial ulikhet når det gjelder risikoatferd og skoletilpasning.      

Aggresjon og sinne er en naturlig men også svært negativ emosjon. Sinnet kan uttrykkes både 

avdempet og ved raseriutbrudd. Den som ikke makter å kontrollere aggressive impulser, 

skaper derfor ofte problemer både for seg selv og andre. Læring for impulsmestring er således 

en viktig forebyggende oppgave.   

Her skal vi merke oss en viktig nyansering: På den ene siden aggressive barn og unge som er 

sosiale innenfor sin jevnaldringsgruppe eller i gjengen.  På den andre siden barn og unge med 

aggressive trekk som er asosiale og som ikke knytter seg til andre. De siste blir ofte betegnet 

som ensomme ulver – og de har fått en ny oppmerksomhet etter tragedien 22.juli 2011 

(Befring, 2014 in press).  

En klassisk frustrasjons – aggresjons - hypotese postulerte at målrettet aktivitet som hindres, 

kan lede til ulike former for aggressiv atferd, språklig og fysisk (Dollard et al., 1939).  

Aggresjonen har ofte destruktive konsekvenser, og kan medføre både resignasjon og regresjon. 

Resignasjon innebærer at barnet vender aggresjonen innover. Frustrasjonen over å bli hindret 

medfører at de gir opp, i mangel på motivasjon til å gjøre noe konstruktivt. Regresjon 

innebærer derimot å vende aggresjonen utover og samtidig gå tilbake til uttrykksmåter som 
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ikke er aldersadekvate. For småbarn kan dette for eksempel bety ukontrollert skriking. For 

større barn kan det medføre sinneutbrudd med farlige, voldelige handlinger.  

Undersøkelser indikerer at aggressiv atferd kan komme til uttrykk i tidlig barndom, men at 

sinnereaksjoner i mange tilfeller kan avta og avlæres. Men dette framstår som et svært viktig 

område for psykososial læring (Befring og Duesund, 2012). 

I motsetning til de internaliserende, depressive og engstelige barna vil oppførselen til de 

utagerende ofte være provoserende for det nære livsmiljøet. Tendensen til sosial involvering, 

stort aktivitetsbehov og kanskje en uberegnelig, ustrukturert atferd vil ha som en naturlig 

konsekvens at det ofte vil oppstå konflikter med andre. Enkelte av disse barna har 

tilsynelatende ikke en formålstjenlig sosial antenne til å motta og tolke signaler fra 

omgivelsene. Mistolkning av det som skjer i kommunikasjon, lek og samhandling mellom seg 

og andre barn og voksne fører lett til stor frustrasjon, og det oppstår lett konflikter. Barna har 

problemer med å innrette seg etter regler og normer, og de lar seg heller ikke så lett dirigere 

eller påvirke. 

Enkelte er ekstremt sensible for både indre og ytre stimuli og har vansker med å sortere ut det 

som er mest relevant i situasjonen. I spesialpedagogiske forsøk har en tatt utgangspunkt i 

behovet for å strukturere læringssituasjonen slik at relevante stimuli i størst mulig grad kan 

komme i fokus, mens andre blir dempet eller filtrert vekk. Det siste har blitt gjort ved å 

skjerme elevene fra irrelevante visuelle og auditive påvirkninger og ved å unngå 

emosjonsstimulerende opplæringsmateriale (Befring, 1997, s. 73). 

Vi kan merke oss at de fleste kartlegginger konkluderer med at to av tre problemdefinerte 

elever i skolen er gutter, og at guttene vesentlig oftere enn jentene viser utadvendte former for 

problematferd. På denne bakgrunn synes den tradisjonelle skolekonteksten å være en større 

påkjenning for gutter enn for jenter.  

De fleste lærere støter på barn som er urolige utagerende og urolige. Disse elevene krever ofte 

mye oppmerksomhet og medfører en stor belastning i det daglige arbeidet. En rekke 

kartlegginger peker på det selvinnlysende at det er noen av disse barna og ungdommene som 

det i første rekke er problematisk å integrere i en sosial setting i den vanlige klassen. 

Nedleggelsen av spesialskoler for barn og unge med tilpasningsvansker (i 1980- og 90-årene) 

har også medvirket til en økning i bruken av såkalte alternative skoler og av 

barnevernsinstitusjoner. 
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Utfordrende problematferd 

Undersøkelser tyder på at et par prosent av barn i skolealder framstår med så store problemer 

som skolen ikke makter å gi tilstrekkelig hjelp. Men det gjør seg gjeldende betydelige 

forskjeller både blant elever, lærere og foreldre i oppfattelsen av hvilke barn som er 

problematiske. Det siste reflekteres i forskning som har påpekt at problemomfanget varierer 

med hvordan problemene defineres, hvem som er observatører og hvordan problemene 

kartlegges. Det er også forskjeller i forekomsten av atferdsproblemer mellom byer og 

distrikter, mellom bydeler og mellom skoler.  

Som påpekt er det en relativt liten gruppe barn og unge som kan stå i fare for å utvikle store 

atferdsvansker. I det psykiatriske diagnosesystemet DSM gjelder det i første rekke det som 

betegnes ”trassproblemer” (oppositional defiant disorder) og ”atferdsforstyrrelser” (conduct 

disorder). 

Trassproblemer forekommer hyppigst blant småbarn og kan ytre seg ved krangling med 

voksne, ved å miste besinnelsen, ved å nekte å etterkomme anmodninger, ved å beskylde 

andre for feilgrep, ved å plage andre og ved hyperaktivitet. Forskning har påpekt at en relativt 

stor andel av småbarna (førskole- og småskolebarn) har trassproblemer, noe som kan være 

tidlige uttrykk for begynnende tilpasningsvansker som bør tas på alvor (Webster Stratton 

2005). Kombinerte tilstander er ikke uvanlig hos barn, noe som innebærer at flere 

problematiske trekk opptrer sammen.  

Her er det i første rekke behov for hjelp og støtte til foreldre i form av tilbud om rådgivning 

og hjelp, foruten formålstjenlige aktivitets- og læringsvilkår i barnehage og skole.  

Når det gjelder atferdsforstyrrelser så er det karakteristisk at problemene kan ytre seg ved 

uregjerlig atferd, voldsom slåssing, hyppige raserianfall, løgn, stjeling, tyrannisering av 

mennesker eller dyr, ødeleggelser, ildspåsettelser, osv. 

Disse barna preges av følelsesmessige problemer som uttrykkes gjennom atferd som virker 

forstyrrende på sosiale relasjoner, og som bryter med normer og regler som er normale for 

alderen. Videre fokuseres det på at disse barna og ungdommene ofte er selvsentrerte og har en 

avvisende holdning til voksne. De kommer lett i konflikt med omgivelsene og blir ofte 

syndebukker. Tilstanden skaper vansker både for barnet og omgivelsene, og dette er 

atferdstrekk som kan disponere for kriminalitet og rusmisbruk og til utvikling av antisosiale 

personlighetstrekk i voksenalderen. Atferdsforstyrrelser har lenge vært den hyppigste 

begrunnelsen for henvisning til BUP. 
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Dernest skal vi vise til AD/HD – diagnosen (Attention-Deficit/Hyperactive Disorder) som 

omhandler to problemkategorier. (Denne diagnostiske kategorien erstattet MBD – diagnosen i 

1980-årene.)  Her dreier det seg om urolige barn som har vansker med oppmerksomhet og  

konsentrasjonsproblemer. Dernest er de overaktive og impulsive og forstyrrer andre. Det er 

bemerkelsesverdig at empiriske undersøkelser opererer med svært stor variasjon når det 

gjelder prevalens på dette området (fra 3 til 20 %) (Purdie, Hattie, og Carrol, 2002, s. 61–99). 

Denne variasjonen nødvendiggjør en kritisk holdning til bruken av denne diagnostiske 

kategorien. Samtidig foregår det en omfattende og kontroversiell medisinering. Det gjelder 

særlig med bruk av amfetaminpreparatet ritalin, blant annet med risiko for uønskelige 

langtidsvirkninger (Befring, 2014, in print).  

Det er uomtvistelig at hyperaktivitet kan være en krevende og utfordrende form for 

problematferd. Men når det i skolesammenheng lett gripes til karakteristikker som 

problembarn, tilpasningsvansker og liknende, og når det påberopes behov for 

aktivitetsdempende medikamentering, så kan det være uttrykk for de trange vilkårene for 

utfoldelse som skolekonteksten byr på (Befring og Duesund, 2012). Skolen er i utpreget grad 

en sitte- og lytteplass, og dårlig tilpasset barns store aktivitetsbehov. Fra en annen synsvinkel 

er skolen i liten grad innrettet for å ivareta samfunnets behov for aktive, kreative og 

initiativrike mennesker. 

På bakgrunn av en samlet analyse av 74 forskningsarbeider, konkluderes det med at positive 

pedagogiske konsekvenser av medikamentering ikke kan anses vitenskapelig dokumentert 

(Purdie et. al., 2002, s. 61–99). Her reises det og tvil om den pedagogiske relevansen av og 

grunnlaget for AD/HD- diagnosen. 

En side av saken er at når så mange tildeles en slik diagnose, så vil det uvegerlig føre til at de 

som har størst behov for faglig hjelp, får reduserte muligheter til å få det. Det er imidlertid den 

mangelfulle helhetsforståelsen som er det mest alarmerende (Befring, 2012/13). 

Erfaringer tilsier at endrede skoleforhold og forbedrede utfoldelsesmuligheter er løfterike 

tiltak med et fremtidsperspektiv i seg (Hammer, 2002). Fra en pedagogisk synsvinkel er det 

særlig viktig at barnas aktivitetsbehov og energi møtes med gode muligheter for praktisk, 

problemløsende og kreativ læring. Dette tilsier at det av hensyn til de hyperaktive så vel som 

til andre barn, bør gjøres noe konkret for å endre skolekonteksten. Her kan det vises til 

ordninger med uteskole som et løfterikt skritt i retning av å skape en mer barnevennlig 

skolekontekst. Ved siden av behovet for forbedrede aktivitetsbetingelser for barna, foreligger 

det også indikasjoner på at kostholdsendringer kan ha gunstige virkninger. 
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Problematferd i skolen   

Psykososiale vansker oppstår ikke i et vakuum, og som oftest vil de være uttrykk for 

problemer barn sliter med i og utenfor skolen. I skolen medfører slike vansker ofte både 

forbitrelse og bekymringer. Det gjelder særlig utagerende atferd, som ofte involverer hele 

klassen og kanskje hele skolen.  

Et grunntrekk ved skolens sosiale struktur er den lave terskelen for å komme i konflikt med 

gjeldende normer for ro og orden. En slik sosial kontekst kan innebære risiko for at bagateller 

setter i gang negative prosesser med skadevirkninger for den enkelte. Samtidig kan det være 

vanskelig å avgjøre hva som primært er uttrykk for et problematisk miljø for barn og unge, og 

hva som kan tilskrives problematiske trekk ved elevene. Er det tale om en sunn og rasjonell 

normalatferd eller en krisesignaliserende problematferd? 

I nyere tid (fra 1970-årene) har mobbing i økende grad kommet i fokus. Det har medvirket til 

å sette fokus på at skolemiljøet for mange barn er et risikomiljø.  

 

Krisesignaler og risikoatferd 

Enkelte barn og unge er ekstremt sensible for både indre og ytre stimuli og har vansker med å 

sortere ut det som er mest relevant i situasjonen. For å begrense distraherende påvirkninger 

har en i spesialklasser foretatt inndelinger av klasserommet i arbeidsbåser. Formålet med slike 

tiltak har vært å skjerme elevene fra irrelevante visuelle og auditive stimuli. Hver elev har her 

fått sin plass med ansiktet vendt mot veggen og med oppsatte mobile sidevegger for å hindre 

direkte kontakt med andre elver. 

Dermed kunne en dempe eller filtrere vekk forstyrrelser og styrke muligheten for 

oppmerksomhet om læringsoppgavene. I slike opplegg har en også forsøkt å unngå 

opplæringsmateriale som kan vekke læringsforstyrrende følelser, for eksempel fortellinger 

med voldelig innhold eller om familieidyll (Befring, 1997, s. 73). 

Den typen utadvendt problematferd som forekommer hyppigst i skolen, er mangeartede 

former for opplæringsforstyrrende atferd. Dette er atferd som er typisk skolerelatert, og som 

hemmer elevenes læring og skolens muligheter som opplæringsaktør. 

Selv om denne typen atferd sjelden vises i andre sammenhenger, anses det viktig å oppfatte 

dette som krisesignaler. Det er en sentral konklusjon i en oppfølgingsstudie der det framkom 

at store disiplinproblemer og mye skulk tidlig i skoleløpet, medfører stor risiko for en dårlig 

livssituasjon som 30-åring. Av denne studien framgår det at de som viser denne formen for 

problematferd først på ungdomstrinnet, har ni ganger større sjanse til å oppnå en positiv 
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livssituasjon som voksen enn de som startet med dette allerede på barnetrinnet (Helgeland, 

2007, s. 200).  

De fleste kartlegginger konkluderer med at to av tre ”problemdefinerte elever” i skolen er 

gutter, og at guttene vesentlig oftere enn jentene viser utadvendte former for problematferd. 

Her er det relevant å vise til forskning om ”learning style” som blant annet har avdekket 

følgende trekk: Gutter ser ut til å ha behov for mer bevegelsesfrihet og trenger en mer 

uformell sosial setting enn jenter. Dette er uttrykk for at guttene i det store og hele har en mer 

visuell, taktil og kinestetisk læringsstil enn jentene. Guttene framtrer også som mindre 

konforme og autoritetstro enn jentene og har en sterkere forankring i posisjonering blant 

jevnaldrende. (Boström og Gidlund, 2007). På denne bakgrunn er det logisk når den 

tradisjonelle skolekonteksten kan medføre større påkjenning for gutter enn for jenter. 

Erfaringer peker ellers på at disse problemene vil kunne minskes eller forverres som 

konsekvens av hvordan de blir møtt av omgivelsene. Det innebærer at det å gi barn større 

bevegelsesmuligheter blant annet med uteskole minst en dag hver uke og kroppsøving hver 

dag, vil være av stor betydning. Her vil også innføring av skolemåltid og opplæring til et 

fornuftig kosthold ha stor relevans. 

De utagerende barna gir også hjemmet en svært krevende rolle, og foreldre til hyperaktive 

barn og unge har ofte markante avlastningsbehov. 

Det er en lang tradisjon for at kriser og problemer står i forgrunnen når ungdom som 

livsperiode skal beskrives.  Bekymringer handler ofte om uholdbare forhold i hjem og 

nærmiljø, om skoleproblemer, psykososiale vansker med mobbing, rus og kriminalitet som 

framtredende problemområder (Befring, 2014, in print). 

Uansett betegnelser eller begrepsbruk handler relasjons- og tilpasningsvansker om barn og 

unge som viser store vansker med å finne seg til rette, og som er i en risikosituasjon. Deres 

livssituasjon preges av manglende harmoni og livskvalitet, noe som innebærer en hverdag 

med konflikter og bekymring, og av dårlige læringsvilkår i skolen. Dette er sentrale uttrykk 

for det vi tidligere har beskrevet som opplæringsrisiko.    

I skolen er det rimelig nok de ukonsentrerte, urolige og overaktive som alltid har fått størst 

oppmerksomhet. Problematferden har ofte fått utvikle seg ved nedverdigende disiplinære 

reaksjoner og ikke sjelden ved en overopphoping av nederlag og brutte forhåpninger. Disse 

negative opplevelsene har medvirket til svekkede mestringsevner og selvtillit og ikke minst 

ved svekket tiltro til at det nytter. Fravær av positive læringsopplevelser og manglende 

personlig støtte og oppmuntring har ofte satt dype spor. På denne måten framtrer skolen som 

et utpreget risikomiljø. 
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Problematferden forteller således om de store påkjenninger barn og unge kan utsettes for i 

skolen. Dette gir uttrykk for risikopregede trekk ved skolemiljøet. Problemene avspeiler blant 

annet krav som stilles om å fungere kollektivt, om å innrette seg etter skrevne og uskrevne 

regler og påbud. Mest problematisk er det for mange å imøtekomme kravene om langvarig 

konsentrasjon, stillesitting og aldri få slippe unna kjedsommelige skolefag.  

De fleste lærere støter på barn og unge med store relasjonsvansker, og de urolige og 

overaktive krever ofte mye oppmerksomhet og medfører store belastninger i det daglige 

arbeidet. 

Mange lærere makter å avhjelpe disse problemene ved en oversiktlig organisering og 

strukturering av opplæringssituasjonen, ved å gi oppmerksomhet til de som har særlige 

vansker og ved å være raus med oppmuntring og positive tilbakemeldinger. Dette er også 

lærere som makter å vise barn og unge tillit og respekt for deres interesser og kompetanse, og 

som belønner ønskelig og ignorerer uønskelig atferd.  

Men dette er ikke alltid nok. En rekke kartlegginger peker på det selvinnlysende at det er noen 

av disse elevene som det er svært problematisk å integrere i vanlige skoleklasser. Det gir 

bakgrunn for å forstå at nedleggelsen av spesialskoler for barn og unge med 

tilpasningsvansker (i 1980- og 1990-årene) også måtte medføre en markant økning i bruken 

av såkalte alternative skoler og av barnevernsinstitusjoner. 

 

Mobbing i skolen  

Dette fenomenet handler om trakassering og krenkelser av enkeltmennesker. I Norge har slike 

uverdige handlinger fått stor oppmerksomhet ved et særlig fokus på mobbing i skolen. 

Begrepet mobbing oppsto som skolebegrep etter at den svenske kirurgen og skolelegen Peter- 

Paul Heinemann utgav den legendariske boken ”Mobbning, gruppevold blant barn och 

vuxna”(Heinemann, 1972). Heinemann understreket at denne uakseptable atferden har sitt 

utspring i voksenverdenen. Ved å sette et nokså ensidig fokus på mobbing i skolen er det i 

ettertida skapt inntrykk av dette fenomenet primært gjelder barn og unge.  

 

Det er problematisk. Samtidig er det positivt at en relativt skjult side ved barne- og 

ungdomslivet på denne måten har blitt avdekket. Det bildet som er tegnet av dette fenomenet, 

gir uttrykk at det hovedsakelig er enkeltbarn som er offer for andre barns ubarmhjertighet. 

Men det forekommer også mobbing der det er lærere i klassen som er aktører. 
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De barna som er offer for andre barns mobbing, framtrer for en stor del som innadvendte, 

stille og fryktsomme barn. De som er mobbere (og deres støttespillere), synes å være nokså 

vanlige barn, men det er tegnet et bilde av disse aktørene som indikerer at de er hensynsløse 

og aggressive. 

 

I vurderinger av mobbeproblemet framtrer det således en viktig forskjell mellom mobbeofre 

og de som er aktører. Mens mobbeofrene oppfattes som uskyldige barn som trenger støtte- og 

hjelpetiltak, oppfattes mobberne som overgripere som i første rekke må stoppes og kanskje 

straffes. At også mobberne har behov for støtte – og hjelpetiltak, er underkommunisert.       

 

Mobbeproblemet har utløst et stort antall lokale og nasjonale mottiltak, særlig i form av ulike 

mobbeprogrammer. I Norge ble det i 2002 lansert et eget Manifest mot mobbing med 

statsminister Bondevik og barneombud Trond Waage som initiativtagere. Dette er fornyet et 

par ganger, senest ved Manifest mot mobbing for 2011-14.  

I tråd med definisjoner i nasjonale mobbeprogrammer, beskrives mobbingen med tre 

kjennetegn: krenkelsen er ondsinnet og rammende, den pågår over tid, og det er ubalanse i 

styrkeforholdet mellom offer og aktør. Å karakterisere skolebarns atferd som ondsinnet, kan i 

beste fall oppfattes som lite reflektert. Det kan ikke anses verken etisk eller pedagogisk 

akseptabelt å tillegge barn onde hensikter og motiver. I praksis vil det heller ikke være mulig 

å etterprøve validiteten og sannhetsgehalten i slike forklaringer av uønskede handlinger.      

 

Omfanget av mobbeproblemet i skolen kan beskrives ved at anslagsvis 8-10 % av elevene 

fremstår som mobbeofre og at 5-6 % synes å operere som mobbere. Noen fungerer imidlertid 

i begge roller. Mobbingen blant gutter er både av fysisk og verbal karakter, mens jentenes 

mobbeatferd i første rekke har indirekte karakter, ved utestengning, ryktespredning og 

baksnakking (Olweus, 2009). I forbindelse med presentasjonen av det siste manifestet påpekte 

kunnskapsministeren at mobbingen var uforandret, og at verken ulike mobbeprogrammer eller 

vedtatte manifest hadde fungert etter hensikten.  

 

Det sentrale innholdet i de program- og arbeidsopplegg som blir brukt for å forebygge denne 

problematferden, består av tiltak for skolemiljøutvikling. Her inngår arrangerte samtaler med 

alle som er involvert i mobbeatferd, samt samtaler med andre elever, lærere og foreldre. 

Samtalene skal ha både et informerende og problemløsende perspektiv og kan foregå både i 

tilknytning til, og uavhengig av, konkrete krisesituasjoner (Befring, 1994, 1997).   
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Som forebyggingstiltak framstår dette som formålstjenlig. Det problematiske knytter seg til de 

tiltak som rettes mot enkeltelever. Det kan medføre at barn som er utpekt som mobbere og 

mobbeofre, stemples og stigmatiseres (Alvberti-Espenes 2012). Konsekvensene av denne type 

stempling av barn kan ha langsiktige, negative konsekvenser.   

    

Evalueringer av anvendte mobbeprogram har gitt varierende resultater, men gjennomgående 

har disse konkludert med en tydelig, men begrenset nedgang i antallet mobbede elever, 

anslagsvis 10 til 15 % (Olweus, 2010, s. 112). 

 

Mobbebegrepet har etter hvert fått en utvidet anvendelse, særlig ved lærermobbing og digital 

mobbing. Det første handler om lærere som latterliggjør og ydmyker enkeltelever med 

spydige kommentarer etc. Det andre dreier seg blant annet om stigmatiserende meldinger ved 

bruk av telefoni og sosiale medier. 

 

For å vise til konstruktive forebyggende tiltak, er det relevant å framheve en barneskole der 

elevene på 7. trinn opptrer som lekeledere i frikvarterene. Det kan også vises til skoler som 

har trygghetsskapende ”skolepatruljer” av elever og lærere i alle frikvarter og spisepauser.    

Det kan også vises til en 1-10 skole (som for øvrig vant Dronning Sonjas skolepris for 2010), 

som legger stor vekt på bevissthet blant lærerne om deres oppførsel i møte med klassen og 

enkeltelever. Ved denne skolen er det også elevene selv (på omgang mellom klassetrinn) som 

har hovedansvaret for gjennomføringen av anti-mobbekampanjer. 

 

Vi kan merke oss at det gjør seg gjeldende en tendens blant barn og unge til å bruke 

”mobbing” om det meste av det som foregår av negativ samhandling og kommunikasjon.  

Det mest problematiske er likevel at dette i folks bevissthet i stor grad oppfattes som et barne- 

og ungdomsfenomen. Selv om det til tider har vært et visst fokus på mobbing i arbeidslivet og 

i voksenlivet forøvrig, så er det skolemobbingen som får oppmerksomhet. 

 

På den ene siden er dette positivt og nødvendig. På den annen side vil vi neppe få slutt på 

denne uverdige og bekymringsskapende atferden så lenge vi neglisjerer lærermobbingen og 

velger å overse at modellene for trakassering og sjikanering finnes i voksenverdenen, ikke 

minst i TV- underholdning der latterliggjøring og utestenging av enkeltpersoner er den 

sentrale ingrediensen.  
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Behovet for varsomhet  

Det er et basalt krav at alle som har ansvar for barn og unge, må være årvåkne både for 

muligheter, støtte- og hjelpebehov. De som stadig kommer i konflikt med omgivelsene og 

oppfattes som vanskelige, vil rimelig nok få størst oppmerksomhet, særlig i skolen. Men det 

er viktig å være klar over at disse barna langt fra har monopol på problematferd. I realiteten 

finner vi atferd hos de fleste som kan være tegn eller indikasjoner på sosiale og emosjonelle 

vansker. 

Den atferden som observeres hos barn som har fått status som problemelever, er ikke 

annerledes enn den vi finner hos normale og veltilpassede. 

Det er først og fremst problematferdens hyppighet, intensitet, varighet og 

kontekstuavhengighet som fører til at noen barn oppfattes som atferdsvanskelige (Aasen, 

Nordtug, Ertesvåg, og Leirvik, 2002). Dette innebærer at en uakseptabel atferd må vises ofte 

og med en intensitet som overskrider en toleransegrense. Samtidig må denne atferden vedvare 

etter en krisesituasjon og utover et rimelig alderstrinn, og den må være kontekstuavhengig ved 

at den kommer til uttrykk i mange situasjoner eller på mange arenaer. 

 

Om ”problemet” er til å leve med, eller om det skal betegnes som en ”atferdsvanske”, vil også 

alltid være et spørsmål om faglig skjønn. Men på et eller annet tidspunkt, et eller annet sted, 

av en eller annen grunn vil det kunne være en eller annen som vurderer et barns atferd som så 

problematisk at karakteristikken ”atferdsvansker” blir tatt i bruk. Det vil alltid være et 

subjektivt element i de vurderingene som fører fram til konklusjonen om at det foreligger 

en ”atferdsvanske” (Standal, 1998; Befring og Duesund, 2012). 

Det er for øvrig verken unormalt eller bekymringsfullt når det forekommer problematferd i 

hjem og skole. Det kan for eksempel oppstå betydelige motsetninger mellom foreldre og barn, 

og de fleste klasserom kan til tider være preget av uro og turbulens. Det viser seg også at de 

aller fleste i løpet av ungdomsalderen begår en eller annen kriminell handling. Dette kan 

dermed snarere karakteriseres som et normalfenomen enn som et avvik. 

Det som her er påpekt, understreker betydningen av å utvise varsomhet med å anvende 

person- og atferdskarakteristikker og termer av 

typen ”problembarn”, ”atferdsvanskelig”, ”atferdsforstyrret” eller ”tilpasningsvanskelig”. 

Denne påminnelsen har sammenheng med mulighetene for at slike merkelapper kan ha både 

stigmatiserende, utstøtende og selvoppfyllende konsekvenser, og ikke minst: En slik 

karakteristikk kan bli hengende ved et barn langt inn i voksenalderen. Dette appellerer om 
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vaktsomhet mot å la små og konkrete konflikter få lov til å utvikle seg til noe mer. Dersom 

uheldige episoder ikke møtes med menneskelig og pedagogisk forstand, kan snøballen 

begynne å rulle. Dette viser til risikoen for at problematferd kan utvikle seg kumulativt.  

En side ved dette problemkomplekset er at det på kort sikt fortoner seg enklere å gjøre noe 

med de elevene som ikke skikker seg, enn å ta tak i den konteksten som skaper, utløser og 

vedlikeholder disse vanskene. Relasjonsvansker har ofte en snøballeffekt, og det gjelder på to 

måter. For det første ved at småbarn som har problemer med akseptabel oppførsel (ved å være 

uhøflige mot voksne osv.), har tendens til å få større relasjonsvansker etter hvert. Den 

kumulative tendensen kommer også til uttrykk ved at flere og flere utvikler sosial og 

emosjonell problematferd opp gjennom oppvekstalderen. Hvis de tiltakene som iverksettes 

ikke er relevante, vil problemutviklingen kunne gå sin gang. Det vil gjøre eleven mer og mer 

utsatt for og parat til å bli fanget opp av subkulturelle kontekster med kriminalitet og stoffbruk 

som kjennetegn. 

Disse utviklingstendensene representerer et viktig argument for å legge stor vekt på relevante 

og interessevekkende aktivitets- og læringstilbud, sosial nettverksbygging og læring av 

konstruktive holdninger. Alt i alt refererer dette til utvikling av livskompetanse: relevante 

ferdigheter og kunnskaper, psykososial kompetanse og god holdningslæring med fokus på 

læring av selvtillit, framtidstro og pågangsmot. 

Ut fra det vi i dag vet om hva stempelet ”atferdsvanskelig” kan føre med seg av 

negative ”snøballeffekter”, vil det både på et etisk og på et faglig grunnlag være på sin plass å 

utvise stor varsomhet med å bruke problemdiagnoser. 

 

Teorier og vurderinger  

Her framtrer for det første psykodynamiske teoritradisjoner, med fokus på internalisering av 

normer og indre konflikter mellom id, ego og superego. I korthet betyr dette at et 

dominerende id vil medføre manglende forutsetninger for impulskontroll, og et dominerende 

superego vil kunne medføre en hemmet, nevrotisk personlighet (Befring, 2014, in print). 

Barn kan derfor preges av en altfor sterk eller altfor svak impulskontroll. De kan være 

overkontrollerte, stille, innesluttede og fryktsomme eller impulsstyrte, urolige, ukonsentrerte 

og overaktive. 

I denne fagtradisjonen er det relevant å framheve Alfred Adlers (1929) og Erik H. Eriksons 

teoretiske vurderinger (1963). Adler fant at nederlag, tilkortkomming og mestringsproblemer 

var en sentral bakgrunnsfaktor for å forstå depresjoner og nevroser. Erikson fant at kriser og 
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konflikter i barndommen var knyttet til sentrale utviklingsoppgaver som basal tillit, autonomi, 

kompetanse og mestring. Ved mangelfull konfliktløsning kunne disse utviklingskrisene få 

langsiktige konsekvenser i form av skam- og skyldfølelse og en grunnleggende 

mindreverdsfølelse.   

Ut fra dette framstår opplevelser av å feile og komme til kort som en viktig innfallsvinkel for 

å forstå grunnlaget for problematferd. 

Dette er en forståelse som også står sentralt hos utviklings- og rådgivningspsykologen Carl 

Rogers. Den viktigste impulsen for å fremme en positiv utvikling var etter hans vurdering å 

ivareta behovet for kjærlighet og anerkjennelse (Rogers, 1969). Det ville gi grunnlag for en 

positiv selvoppfattelse, med selvrespekt og selvtillit, noe som han vurderte som vitalt for en 

harmonisk utvikling. 

Rogers poengterte at barna har behov for positive tilbakemeldinger, uansett hva de gjør eller 

ikke gjør. Denne betingelsesløse anerkjennelsen vurderte han som en pedagogisk nøkkelfaktor. 

Ut fra sine erfaringer med unge mennesker som søkte hjelp, fant han at vi verken kan forstå 

eller forklare problematferd uten å ha innsikt i deres negative relasjonserfaringer, og i 

krenkelser av selvoppfattelsen. 

Rogers understreket også at jo større uoverensstemmelse det er mellom den en burde være 

(ideelt selv) og den en opplever å være (virkelig selv), jo mindre positiv vil selvoppfatningen 

være, og jo større sjanse er det for at en problematferd vil vedvare. Dette betyr at alt som kan 

gjøres for å styrke den enkeltes selvoppfatning (selvbildet) vil medføre løfterike muligheter 

for en gunstig atferdsendring.  

Som vurderingsbakgrunn for forståelsen av problematferd har sosialpsykologisk teori gitt 

viktige bidrag med fokus på modellæring, ferdigheter til samhandling og sosial kompetanse. 

Viktige utgangspunkt for atferdslæring vil her være rollemodeller, samt identifisering med 

personer som en ønsker å etterlikne. Det sentrale vil være rollemodellenes væremåte, 

meninger og mestring, enten disse kan observeres i det nære (i kameratgruppen) eller i det 

fjerne (på fjernsyn osv). 

Muligheter og motivering for etterligning framstår her som en viktig drivkraft. 

Rollemodellenes suksess og mestring vil være motiverende da det vil oppleves som noe en 

indirekte er med på. Dette kalles derfor vikarierende mestring.   

Det er også relevant å referere til sosialkonstruktivistisk læringsteori, som i særlig grad setter 

søkelyset på individets muligheter til å utvikle tiltro til seg selv som aktør i livet. Dette 

innebærer opplevelsen av å ha kontroll over det som skjer på kort og på lang sikt, for dermed 

å kunne planlegge for det som skal komme. Læringsteorien setter fokus på utvikling av så vel 
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psykososial kompetanse som konstruktive holdninger, karakterdanning og selvregulerende 

kompetanse.  

Her er det vesentlig at de normene som atferden blir vurdert i relasjon til, kan være mer eller 

mindre tydelig uttalt og mer eller mindre uformelle. Noen normer kan være vanskelige å få 

øye på, men fungerer i kraft av tradisjoner, seder og skikker. Mye av barneoppfostringen 

dreier seg om å bli innført i disse uformelle og usynlige normene. Dette kan karakteriseres 

som en ”taus kompetanse”, og her finner vi også grunnlaget for noen av de viktigste 

særtrekkene ved forskjellige etniske grupper, og vesentlige skillelinjer mellom nåtiden og det 

samfunnet som eksisterte for noen generasjoner tilbake. 

Vi skal også vise til Banduras begrep ”self-efficacy-belief” og hans vurderinger av manglende 

tiltro til seg selv som en følge krenkelser og personlige påkjenninger. Disse barna som har 

svekket tillit til at de kan nå fremtidsmålene, vil kunne oppleve bekymring, maktesløshet, 

apati eller desperasjon. 

Bandura har samtidig poengtert at kompetansen til å være aktør i eget liv, innebærer å være 

rustet til en aktørrolle eller i verste fall til å få en kasteballrolle i samfunnet. Denne 

kompetansen kan i særlig grad fremmes ved å gi barn mestringsopplevelser, ved gode rolle- 

og imitasjonsmodeller, gjennom en tydelig personlig oppmuntring. 

Denne teorien gir et relevant grunnlag for å forstå hvorfor barn som har det problematisk, 

handler som de gjør. Det innebærer blant annet å se at problematferd i visse sammenhenger 

kan være en formålstjenlig strategi. En konfronterende atferd kan være rettet mot læreren og 

en skole der barnet ikke kjenner seg verdsatt, og være en strategi for å vinne respekt hos 

jevnaldrende. 

 Derfor er det nødvendig å kjenne barnas tanker og følelser for å kunne oppnå den tilliten som 

muliggjør at en kan influere på deres handlingsmønster. 

Den dynamikken som her kort er beskrevet, viser at det er vesentlig å spille på lag også med 

de barn og unge som har tendens til å bryte ut, og som tilsynelatende ikke vil innrette seg. Det 

betyr å skape en struktur for arbeidet i skolen som er oversiktlig, og som ikke fungerer 

overrumplende. Elevene må vite at deres verdighet ikke blir truet, og læreren må bidra aktivt 

gjennom oppmuntring og positive tilbakemeldinger for å bygge opp en tillitsskapende struktur. 
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Vurderinger  

Dette handler om barn og unge med store tap - de har erfart en uverdig omsorg i sine hjem og 

en risikobetont oppvekst i sitt nærmiljø. De har levd med deprivering av grunnleggende behov 

og med krenkelser av kroppslig, sosial og personlig integritet (Befring, 2014, in print).   

 

Atferdsvansker refererer til barn med særlige vansker med å praktisere psykososiale normer. 

Disse barna vil være i stor personlig risiko for marginalisering, og de kan gi grunnlag for 

samfunnsrisiko ved tunge rekylprosesser. Det innebærer at de utstøtte slår tilbake og skaper 

utrygghet ved ulike former for kriminalitet.  

 

Problemene reflekterer omsorgssvikt, negativ modellæring, risikable læringserfaringer og 

destruktive valg. I skolen har barna vært utsatt for et negativt fokus, for mye kritikk og 

negative, deprimerende tilbakemeldinger. De vil ofte mangle troverdig støtte med positiv og 

konstruktiv læringshjelp.         

 

Dette er barn med sterke behov for integritetsvern på alle nivå og som trenger å få erfare 

mestring, gode modeller og oppmuntring. De har behov for et mulighetsfokus for å utvikle 

tiltro til at det nytter. Disse barna vil ha underkommuniserte behov for å utvikle 

kompetansefortrinn på områder som kan gi dem et innholdsrikt liv og på læringsområder som 

kan styrke deres muligheter i voksenlivet, ikke minst når det gjelder arbeidslivet.  De siste kan 

for eksempel gjelde særlige ferdigheter eller psykososial kompetanse.  

  

Dette kapittelet har påpekt betydningen av å begrense problemdiagnostisk praksis og utvise 

varsomhet med personkarakteristikker av 

typen ”problembarn”, ”atferdsvanskelig”, ”atferdsforstyrret” eller ”tilpasningsvanskelig”. 

Denne påminnelsen har ikke minst sammenheng med mulighetene for at slike merkelapper 

kan ha både stigmatiserende, utstøtende og selvoppfyllende konsekvenser og negative 

karakteristikker kan bli hengende ved et barn langt inn i voksenalderen.  

Vi merker oss at moralsk fordømmelse og straffetiltak alltid har hatt en nær tilknytning til 

dette problemområdet (Aasen et al., 2002; Befring, 1983, 2012). Ekskludering og straff har 

for eksempel vært den mest vanlige reaksjon på hyppig problematferd i skolen. Men det 

bidrar verken til å redusere atferdsproblemer eller forbedre skolens sosiale kultur. Derimot har 

inngående studier konkludert med at straff og ekskludering vil øke aggresjon, hærverk, trusler, 

skoletretthet og skulk.   
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Atferdsvansker kommer til uttrykk på ulike måter og er et problemfelt som medfører store 

utfordringer og et behov for å styrke kontakten mellom barnevern, skole, arbeidsliv og 

fritidsorganisasjoner. Her er der tale om å utvikle en ny livsstil og hjelpe den enkelte til å 

utvikle troen på et godt framtidsliv. 

En viktig side ved dette problemkomplekset er at det på kort sikt fortoner seg enklere å gjøre 

noe med de barna som ikke skikker seg, enn å ta tak i den konteksten som skaper, utløser og 

vedlikeholder disse vanskene. Relasjons- og samhandlingsvansker har ofte en snøballeffekt, 

og det gjelder på to måter. For det første ser vi at små barn som har slike problemer, tenderer 

mot å få større og større vansker etter hvert. Ikke sjelden kan det starte med bagateller som i 

verste fall får lov til å vokse til en stor vanske. For det andre viser denne kumulative 

tendensen seg ved at flere og flere utvikler atferdsvansker opp gjennom oppvekst- og 

skolealderen. Hvis de tiltakene som iverksettes ikke er relevante, vil problemutviklingen 

kunne gå sin gang. Det vil gjøre eleven mer og mer utsatt for og parat til å bli fanget opp av 

sosiale kontekster med kriminalitet og stoffbruk som kjennetegn. 

Disse utviklingstendensene representerer et viktig argument for å legge stor vekt på relevante 

aktivitetstilbud, sosial nettverksbygging og kompetansefremmende læring. Siden det er godt 

dokumentert at vanskelige forhold i familien er den viktigste miljøfaktoren som bidrar til 

utvikling av problematferd, må hovedtyngden av den tidlige innsatsen være rettet mot foreldre  

og mot å hjelpe disse familiene før problemene tar overhånd.  

 

SAMMENDRAG KAPITTEL 3 

Kapittel 3 gjør rede for barns problematferd i hjem, skole og samfunn. Dette har alltid vært et 

sentralt utgangspunkt for barnevernets virksomhet. ”Atferdsavvik hos barnet” er den tredje 

hyppigste henvisningsgrunnen, etter ”tilhøva i heimen” og ”omsorgssvikt og mishandling”. 

For Bernhard Getz, barnevernets grunnlegger, var det den økende mengden av forsømte barn 

og barnekriminaliteten som bekymret, og her foreslo han å erstatte straffetiltak med opplæring 

(Getz, 1892).  

Atferdsvansker refererer til barn med særlige vansker med å praktisere psykososiale normer. 

Disse barna vil være i stor personlig risiko for marginalisering, og de kan gi grunnlag for 

samfunnsrisiko ved tunge rekylprosesser. Det innebærer at de utstøtte slår tilbake og skaper 

utrygghet ved ulike former for kriminalitet.  

 



60 

Atferdsproblemer omfatter i dag et stort register av uttrykksformer, termer og begreper. 

Samtidig er dette tema for forskjellige faglige forståelsesmåter og mangeartede tiltak. 

(Befring og Duesund, 2012). Uansett betegnelser og begrepsbruk refererer dette til barn som 

har krevende og ofte konfliktfylte relasjoner til sine omgivelser. 

 

Problemene reflekterer omsorgssvikt, negativ modellæring, risikable læringserfaringer og 

destruktive valg. I skolen har barna vært utsatt for et negativt fokus, for mye kritikk og 

negative, deprimerende tilbakemeldinger. De vil ofte mangle troverdig støtte med positiv og 

konstruktiv læringshjelp.         

Dette handler således om barn og unge med store tap. De har erfart en uverdig omsorg i sine 

hjem og en risikobetont oppvekst i sitt nærmiljø. De har levd med deprivering av 

grunnleggende behov og med krenkelser av kroppslig, sosial og personlig integritet (Befring, 

2014,in print)   

 

Det er barn med sterke behov for integritetsvern på alle nivå, som trenger å få erfare mestring, 

gode modeller og oppmuntring. De har behov for et mulighetsfokus for å utvikle tiltro til at 

det nytter. Disse barna vil ha underkommuniserte behov for å utvikle kompetansefortrinn på 

områder som kan gi dem et innholdsrikt liv, og på læringsområder som kan styrke deres 

muligheter i voksenlivet, ikke minst når det gjelder arbeidslivet.  De siste kan være for 

eksempel særlige ferdigheter eller psykososial kompetanse.  

  

De internaliserende barna fremstår som forsiktige, hemmet, sosialt isolerende og engstelige. 

Disse barna står i fare for å utvikle en personlig stil preget av sosial hjelpeløshet og 

mindreverdighetsfølelse, som vil kunne gi dem store problemer i møtet med livets krav om 

fellesskap, deltakelse, kommunikasjon og samarbeid. 

Det er en tydelig tendens til at de stille, sky og engstelige barna får mindre oppmerksomhet 

enn de sosiale, urolige og hyperaktive. De som stiller seg i bakgrunnen og kanskje aldri tar 

noen sosiale initiativ, vil ofte bli oversett. Disse barna er gjerne til liten sjenanse for andre i 

barnehagen og i skolen, og får derfor ofte være i fred med sin personlige utrygghet og sin 

sosiale frykt. 

Ut fra de atferdsnormene som klasserommet krever og innbyr til, innordner disse barn seg 

tilsynelatende på en ideell måte. Men i realiteten trenger de ofte hjelp til å komme ut av en 

vond sirkel. Av rapporten fra Ungdata som bygger på informasjon fra 40.000 

ungdomsskoleelever, framgår det at i overkant av 10 % svarer at de er ganske eller veldig mye 
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plaget av ulike depressive symptomer” (NOVA, 2013, s. 58-59). For ungdom fra fattige 

familier er det her tale om hele 34 %.   

Det store omfanget av psykiske plager som disse data indikerer, svarer til det som har blitt 

påpekt i mange faglige sammenhenger. 

 

De utagerende barnas atferd vil ofte være ødeleggende både for dem selv og for andre. De har 

problemer med å innrette seg etter regler og normer for sosial samhandling. 

Store aktivitetsbehov, uberegnelig sinne og en ustrukturert atferd vil således kunne medføre 

hyppige provokasjoner og utløse gnissinger og konflikter med andre. Enkelte har 

tilsynelatende ikke en god sosial antenne for å fange opp korrigerende signaler fra 

omgivelsene. Dermed lar de seg heller ikke så lett veilede og dirigere.  

Den typen problematferd som forekommer hyppigst i skolen, er uro, konsentrasjonsvansker, 

skulk og mangeartede former for opplæringsforstyrrende atferd. Dette er atferd som er typisk 

skolerelatert, og som hemmer elevenes læring og skolens muligheter som opplæringsaktør.  

Fysisk utagering i form av å slå, sparke, klore, bite, lugge eller på andre måter å angripe andre 

fysisk er langt mer utbredt blant gutter enn jenter, og er langt vanligere på yngre enn eldre 

klassetrinn (Arnesen et al., 2006). I skolen er hyppigheten av fysisk utagering størst på 

barnetrinnet, mens krangling og ukvemsord er hyppigst på ungdomstrinnet. 

 

Et sentralt trekk ved utadvendt problematferd i skolen er uro, konfronterende atferd og 

krenkelser av andre. Ikke sjelden kan problemer oppstå som følge av bagateller, som i neste 

omgang eksalterer en støyende konflikt. Psykososiale problemer som viser seg allerede på 

barnetrinnet, synes å innebære størst framtidsrisiko.  

I skolen er også underytelse og ulovlig fravær typiske trekk. En del av disse barna framtrer 

med en aggressiv og voldelig atferd, og ikke sjelden er de involvert i gjengaktivitet, 

kriminalitet og rusmiddelbruk. De utagerende barna fremstår som krevende for omgivelsene. 

Foreldre og lærere til hyperaktive barn har ofte markante støtte- og avlastningsbehov. 

I den refererte rapporten fra Ungdata framkommer det at 20 % har begått lovbrudd, med 

hovedvekt på hærverk, nasking eller tagging. For unge fra fattige familier gjelder dette 35 %. 

Rapporten viser også at relativt mange har vært involvert i vold, og nærmere 10 % har blitt 

skadet i voldelig sammenstøt. Dette gjelder for hele 23 % for ungdom fra fattige familier.   

 

Som vurderingsbakgrunn for forståelsen av problematferd har sosialpsykologisk teori gitt 

viktige bidrag med fokus på modellæring, ferdigheter til samhandling og sosial kompetanse. 
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Viktige utgangspunkt for atferdslæring vil her være rollemodeller, og identifisering med 

personer som en ønsker å etterlikne. 

Det er også faglig relevant å vise til sosialkonstruktivistsk læringsteori, som i særlig grad 

setter søkelyset på individets muligheter til å utvikle tiltro til seg selv som aktører i livet. 

Dette innebærer opplevelsen av å ha kontroll over det som skjer på kort og på lang sikt, for 

dermed å kunne planlegge for det som skal komme. Læringsteorien setter fokus på utvikling 

av så vel psykososial kompetanse som konstruktive holdninger, karakterdanning og 

selvregulerende kompetanse.  

Her vises det til Albert Banduras begrep ”self-efficacy-belief” og hans vurderinger av 

atferdsvansker som refleks av manglende tiltro til seg selv, som igjen er en følge av 

krenkelser og personlige påkjenninger. Disse barna som har svekket tillit til at de kan nå 

fremtidsmålene, vil kunne oppleve bekymring, maktesløshet, apati eller desperasjon. 

Bandura har samtidig poengtert at kompetansen til å være aktør i eget liv, innebærer å være 

rustet til en aktørrolle eller i verste fall til å få en kasteballrolle i samfunnet. Denne 

kompetansen kan fremmes ved å gi barn mestringsopplevelser, ved gode rolle- og 

imitasjonsmodeller, gjennom en tydelig personlig oppmuntring. 
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Kapittel 4. Prosjektets bakgrunn og formål  

 

Dette prosjektet ble initiert av Barne, Likestillings- og Inkluderingsdepartementet (BLD), og 

departementet har stått for det meste av finansieringen. Prosjektidéen ble møtt med spontan 

faglig interesse hos fagfolk innen fagfeltet psykososial læring og problemutvikling ved 

Institutt for spesialpedagogikk (ISP) ved Universitetet i Oslo. Det har gjennom hele 

prosjektperioden vært kommunikasjon om innhold, opplegg og framdrift.  Derfor kan dette 

karakteriseres både som et oppdrags - og som et samarbeidsprosjekt.  

 

Generell bakgrunn  

Ved siden av det påpekte initiativet fra BLD og den positive responsen fra ISP, har prosjektet 

bakgrunn i et omfattende og mangeårig samarbeid med barn- og ungdomsavdelingen i en 

bydel i Oslo. Samtidig som prosjektplanen forelå, ble således barnevernets arkiv i bydelen  på 

en meget velvillig måte stilt til rådighet for utforskning og innholdsanalyse. 

Dermed ble det gitt muligheter for å få tilgang til data om tilmeldte barn og deres familier, i 

form av opplysninger fra bekymringsmeldinger og fra barnevernets undersøkelser. Dette 

innbefatter informasjoner fra barnevernets samarbeidspartnere som skolen og politiet. 

Et sentralt utgangspunkt for BLD var et behov for mer kunnskap relatert til den sterke 

økningen av barn i barnevernet. Her var det tale om behovet for å avdekke forhold og faktorer 

som kan gi en nærmere forståelse av de prosesser som i lang tid har medført en stadig økende 

tilmelding til barneverntjenesten. 

Det er mulig at noe av denne økningen kan være uttrykk for at terskelen for å sende 

bekymringsmeldinger har blitt senket. Men det kan primært antas å avspeile at de faktiske 

behovene for barneverntjenester har økt. Det vil i så fall være uttrykk for at flere og flere barn 

utsettes for omsorgssvikt, og at et økende antall er i risiko for å utvikle atferdsvansker.  

Som mange forskningsarbeid i sosialvitenskap har dermed dette prosjektet bakgrunn i en  

faglig utfordring.  Her kan det være grunnlag for å tale om å sette fokus på et akutt 

samfunnsproblem, som handler om sårbare barns risikobetonte oppvekst, omsorg og læring.  

Den faglige prosjektbakgrunnen skal kort beskrives ved å framheve trekk ved barnevernets 

tunge utfordringer, og sentrale forståelser av omsorgssvikt og atferdsvansker. 
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Barnevernets mandat og muligheter 

Som vi har beskrevet tidligere, er barnevernet forankret i velferdsstatens verdiperspektiv og 

har barnets beste som overordnet mål. Barns livskvalitet og rett til verdige oppvekstsvilkår er 

dermed et overordnet hensyn. Samfunnet skal gjennom barnevernet bære ansvar for barn som 

er i en kritisk situasjon både med hensyn til velferd, omsorg, helse og opplæring. Det betyr å 

ta vare på barns fysiske, sosiale og personlige integritet.  

Det stiller krav om oppdatert innsikt når det gjelder forekomst av risikofaktorer i kompliserte 

oppfostrings- og opplæringsprosesser i hjem og skole. Samtidig er det behov for oversikt over 

muligheter for å forebygge og avhjelpe problemtilstander. Dette er utfordringer som krever 

involvering av mange samfunnsaktører. Selv om barnevernet har et omfattende mandat og 

kommer nær innpå barns risikable oppvekstforhold, er det således flere samfunnsinstanser 

som har et tungt ansvar. 

Her setter vi også fokus på forskning som indikerer at konsekvensene av barnevernets 

virksomhet står langt tilbake fra det ønskelige.  Når voksne med en bakgrunnshistorie med 

hjelpe- eller omsorgstiltak fra barnevernet sammenlignes med andre, kommer 

således ”barnevernsbarna” negativt ut på de aller fleste indikatorer for et vellykket liv. Som 

hovedtendens er de fattige, arbeidsløse, har lite utdanning og dårlig helse. 

Selv om det generelle bildet er dystert, går det likevel bra for noen i voksenlivet. I en studie 

basert på registerdata, har Clausen og Kristofersen (2008) definert kriteriene for vellykkete 

voksenkarrierer etter variabler som inntekt, utdanning (utover to år på videregående), 

sosialhjelp (aldri mottatt sosialhjelp) og arbeidsledighet (aldri vært meldt arbeidsledig). 

En ”vellykket” karriere omfatter minst tre av de fire kriteriene. 

Ut fra dette faller kun 20 % av de tidligere barnevernsbarna inn under betegnelsen vellykket 

voksenkarriere, mens 58 % av sammenligningsutvalget kunne karakteriseres som ikke 

vellykket. Det er imidlertid viktig å presisere at disse tallene ikke sier noe om hvordan de 

aktuelle personene opplever livet sitt.  

Et sentralt trekk ved de unge som mottar hjelpe- eller omsorgstiltak, er at de har hatt store 

påkjenninger i oppveksten og lidd store tap. Her har det ofte vært tale om omsorgssvikt og 

mishandling, personlige nederlag og krenkelser. Dette er ungdom som har tapt mye formell 

skolekompetanse og fått et skadet selvbilde, med redusert fremtidstro og pågangsmot. De kan 

dermed ha tapt så mye personlig energi at de ikke makter å ta skrittet inn i arbeidslivet. Her 

møter de også ofte stengte dører. Dermed står de i fare for å få en utenfor - rolle i samfunnet. 
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Mange av disse problemene har rot i barndommen.  Det innebærer et behov for å analysere 

nærmere de betingelsene for omsorg og oppfostring som gjør seg gjeldende i familien til 

kriserammede barn. 

 

Barns oppvekst og omsorg  

Som vi har klargjort tidligere, er de hyppigste henvisingene til barnevernet begrunnet 

i ”tilhøva i heimen”, fulgt av ”omsorgssvikt og mishandling”. Dette representerer et manifest 

uttrykk for at barnevernet står overfor en stor og viktig samfunnsoppgave når det gjelder å 

avhjelpe uverdige og skadelige omsorgs- og oppvekstforhold. 

For barn kan risikable hjemmeforhold medføre tap av grunnleggende læring, tap av psykisk 

helse og tap i relasjon til skolens normer og krav. Ikke minst vil det kunne bety personlige tap 

av de energigivende holdningsressursene - med selvtillit og tro på at en kan lykkes - som kan 

mobilisere de kreftene som trengs for å komme inn i et løfterikt spor. 

Barneverntjenestens vurderinger av barns omsorgssituasjon dreier seg i stor grad om å 

vurdere om oppvekstforholdene og foreldreomsorgen kan være en risiko for det enkelte barns 

utvikling.  Dette krever fokus på de risikofaktorer og personlige påkjenninger barn kan 

utsettes for i familien. Enkelte barn kan også, på bakgrunn av helt spesielle kjennetegn, være 

mer utsatt ene andre for omsorgssvikt og mishandling. Dette gjelder særlig barn som i 

utgangspunktet er sårbare og trenger ekstra mye og god omsorg. Det kan for eksempel gjelde 

barn som er født med, eller som tidlig utvikler, fysiske eller psykiske funksjonshemninger 

(Bunkholdt og Sandbæk, 2008; NOU, 2009: 8).  

Vold og seksuelle overgrep mot barn medfører store utfordringer og krever en særlig 

årvåkenhet fra barnevernets side. Men her spiller også politiet, rettsapparatet og helsevesenet 

en viktig rolle. At overgrepssaker henlegges både av barnevernet og politiet, på grunn av 

manglende kapasitet og kompetanse, må anses bekymringsfullt.  

Et viktig faglig perspektiv består i å gripe de positive og løfterike utsiktene for læring og 

utvikling som kan finnes hos hvert enkelt barn. Dette kan innebære å søke etter mulige 

fortrinn, der det ellers kun settes fokus på problemer. Det siste løfter fram erkjennelsen av 

selv om et barn har problemer, så har ingen rett til å fraskrive barnet muligheter og ressurser 

(Befring, 2014, in print). 

Samtidig framstår det som grunnleggende viktig å være seg bevisst de mange snubletrådene 

og risikofaktorene som kan gjøre seg gjeldende i barnas liv. En effektiv forebygging vil 

dermed kreve tiltak på flere nivå. I dette perspektivet vil det også være urealistisk og trolig lite 
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ønskelig å arbeide for en fullstendig risikofri oppvekst. Alle mennesker lever med 

risikofaktorer, samtidig som det går en grense for hva den enkelte vil makte å leve med 

(Kvello, 2008). Her er det således faglig nødvendig å legge vekt på mulige 

beskyttelsesfaktorer og på læring med tanke på å utvikle barns motstandsdyktighet. Men for 

barnevernet handler det i utpreget grad om å stille seg til rådighet med rause støtte- og 

hjelpetiltak for barn i krise.  

 

Manifesterte atferdsvansker 

Både i en historisk og i en aktuell situasjon er barns atferdsvansker et sentralt utgangspunkt 

for barnevernets virksomhet. Vi kan merke oss at ”atferdsavvik hos barnet” er den tredje 

hyppigste henvisningsgrunnen (etter ”tilhøva i heimen” og ”omsorgssvikt og mishandling”). 

Atferdsvansker refererer til et stort register av uttrykksformer, termer og begreper. Samtidig 

er dette tema for en rekke forskjellige forståelsesmåter og teorier, og mangeartede tiltak 

(Befring og Duesund, 2012). 

Som vi tidligere har beskrevet (jfr. kapittel 3), kommer slike vansker til uttrykk på svært 

varierende måter. Og det er et problemfelt som synliggjør behovet for å videreutvikle 

samarbeidet mellom barnevern, skole, arbeidsliv og fritidsorganisasjoner. For barna handler 

det om å få muligheter til å utvikle mulige kompetansefortrinn, en ny livsstil og få hjelp til å 

oppfatte seg selv som noe mer enn et problembarn. 

Som vi har påpekt, vil de atferdsproblemer som viser seg allerede på barnetrinnet, medføre 

størst risiko for dårlig livskvalitet som voksen (Helgeland, 2007). Disse problemene bør 

således møtes ved en seriøs, tidlig, innsats. 

I en pedagogisk og spesialpedagogisk kontekst framstår psykososial problemutvikling 

primært som speilbilde av risikable oppvekst- og læringserfaringer. Problemene framtrer som 

personlige særtrekk, og viser utviklingskonsekvenser av omsorgssvikt, sosiale og 

mentalhygieniske kriser. Vanskene forteller om personlige krenkelser og påkjenninger.  

Det generelle bildet viser at dette er sårbare barn som er sviktet av sine nære omgivelser. 

Barna vil i første rekke ha behov for et styrket integritetsvern, fysisk, sosialt og personlig. For 

det første betyr det beskyttelse av den enkeltes kropp og sosiale identitet. Det som 

karakteriseres som personlig integritetsvern, innebærer ivaretakelse av personlige holdninger 

som selvtiltro, pågangsmot og optimisme. 

Samtidig understrekes behovet for å mobilisere læring for å styrke den selvregulerende 

kompetansen. Det innebærer fokus på selvdisiplin og evne til å ta i bruk egne ressurser på en 
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konstruktiv måte. Det betyr samtidig søking etter muligheter for å utvikle kompetansefortrinn. 

Slike fortinn kan for eksempel være inkluderingsfremmende psykososiale egenskaper, eller 

læring for utvikling av særlige interesse- og talentområder (Befring, 2014 in print).    

Som vurderingsbakgrunn for forståelsen av problematferd, kan det vises til sosialpsykologisk 

teori, der det legges vekt på modellæring, ferdigheter til samhandling og sosial kompetanse. 

Et viktig utgangspunkt for psykososial læring vil her være rollemodeller og identifisering med 

personer som en beundrer og som en ønsker å etterlikne. Det sentrale vil være rollemodellenes 

væremåte, meninger og mestring, enten disse kan observeres i hjemmet, i vennekretsen, i 

skolen eller i ulike medier. 

Muligheter og motivering for etterligning og modellæring, framstår her som en viktig 

drivkraft. Rollemodellenes suksess og mestring (f. eks i idrett eller sang/musikk) vil være 

motiverende da det vil oppleves som noe en indirekte er med på. Dette kan derfor betegnes 

som vikarierende mestring.   

Det er særlig relevant å vise til læringsteori som setter fokus på utvikling av så vel aktør- og 

psykososial kompetanse, som konstruktive holdninger, karakterdanning og utvikling av 

selvregulerende kompetanse.  

De normene atferden blir vurdert i relasjon til, kan være mer eller mindre tydelig uttalt og mer 

eller mindre formelle. Noen normer kan være vanskelige å få øye på, men fungerer i kraft av 

tradisjoner, seder og skikker. Mye av oppfostringens innhold dreier seg om å bli innført i og 

lære disse uformelle og usynlige normene. I denne ”tause kunnskapen” finner vi også 

grunnlaget for noen av de viktigste særtrekkene ved forskjellige etniske grupper, og vesentlige 

skillelinjer mellom nåtiden og det samfunnet som eksisterte for noen generasjoner tilbake. 

Et sentralt teoretisk utgangspunkt finnes i Albert Banduras tidligere refererte begrep ”self-

efficacy-belief” og hans vurderinger av tiltro eller mangel på tiltro til seg selv som aktør for å 

skape en fremtid. Det siste refererer til barn som har erfart mange nederlag og tap og blitt 

utsatt for mange krenkelser. Barna har gjennom disse vonde erfaringene lært at det ikke nytter. 

De har utviklet en ”negativ selveffikasi”, som innebærer at ikke lenger tror på noen gode 

framtidsutsikter. Å leve uten et framtidshåp innebærer, påpeker Bandura, risiko for å oppleve 

bekymringer, maktesløshet, apati eller desperasjon. Her er det håpløsheten som råder, og det 

kan gi seg utslag i en destruktiv atferd. 

Dette kan innebære vold og aggresjon som kan ha svært uheldige konsekvenser, og kan 

medføre både resignasjon og regresjon. Resignasjon innebærer at barnet vender aggresjonen 

innover. Regresjon innebærer derimot å vende aggresjonen utover, og samtidig gå tilbake til 

uttrykksmåter som ikke er aldersadekvate. For mindre barn kan dette for eksempel bety 
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ukontrollert skriking. For større barn kan det medføre sinneutbrudd med farlige, voldelige 

handlinger.  

Bandura har samtidig poengtert behovet for at disse barna får muligheter til å utvikle 

aktørkompetanse i eget liv. Her dreier det seg om å bli rustet til en aktørrolle eller i verste fall 

å få en kasteballrolle i samfunnet. Det kan gis impulser til en slik kompetanseutvikling på 

mange måter. Men særlig relevant vil det være å gi barn mestringsopplevelser, gode 

imitasjonsmodeller, gjennom en tydelig personlig oppmuntring (Bandura, 1997). 

Denne teorien gir et relevant grunnlag for å forstå hvorfor barn som har det problematisk, 

handler som de gjør og se hvilke pedagogiske muligheter som skal til for at barna skal komme 

over i et nytt spor. 

Det lærere oppfatter som problematferd, kan være rasjonelle handlinger for å komme unna 

nye nederlag og for å oppnå status blant jevnaldrende. De sosialt usikre kan for eksempel 

bråke for å vise at de våger å utfordre lærerens autoritet. Dette viser at det er nødvendig å 

kjenne elevenes tanker og følelser godt nok til å kunne oppnå den tilliten som muliggjør at 

påvirkninger kan medføre endringer av deres handlingsmønster. 

 

Prosjektets formål og problemstillinger  

Målsetningen for prosjektet handler i generell forstand om å yte et faglig bidrag for å få 

innsikt og oversikt i omsorgssituasjonen, samt i manifesterte atferdsvansker hos barn som er 

meldt til barnevernstjenesten. Ved å gå inn i et barnevernarkiv for å avdekke de opplysninger 

som finnes der, vil det være potensielle muligheter for å frambringes data som kan gi ajourført 

kunnskap om de familiene og barna som er barnevernets klienter. Her vil det også kunne 

finnes muligheter for å reise nye spørsmål og problemstillinger.   

Ved siden av generelle behov for et studium av denne art vil empiriske næranalyser kunne ha 

verdi for å belyse bakgrunnen for den økende tilmeldingen. Fra år 2000 til 2012 var det her 

tale om en økning på om lag 63 %. I 2012 var det i alt 53200 som ble meldt til barnevernet, 

mens det år 2000 var omlag 30000. Vi kan her merke oss at på det ene året fra 2011 til 2012 

var det økning på 2 %. 

I starten ble det også stilt spørsmål om hvorfor noen barn har høyere risiko for å komme i 

kontakt med barnevernet enn andre barn, når de har tilnærmet samme sosiale og 

familiemessige bakgrunn. Dette innebærer at noen blir tilmeldt mens andre med omtrent 

samme livssituasjon tilsynelatende klarer seg godt uten hjelp av barnevernet. Innenfor dette 
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prosjekts rammer har der ikke vært realistisk å ta opp dette spørsmålet på en vitenskapelig 

forsvarlig måte.   

Her kan det vises til at arkivopplysninger knyttet til tilmeldinger inneholder to 

hovedkategorier av opplysninger: belastninger og problemer i familien og registrerte 

atferdsvansker hos barn.  

I all hovedsak kommer barna som blir meldt til barnevernet, fra familier som både i 

kompetansemessig forstand og med hensyn til arbeid, økonomi og sosial velferd er 

vanskeligstilte. En meget stor andel har innvandrerbakgrunn. Tilmeldingen er således 

indikasjon på flere uttrykk for fattigdom. 

En entydig problemstilling vil være av betydning for å klargjøre både hva som er sentralt 

formål og fokus for prosjektet. Samtidig vil det på et lite utforsket felt være behov for en 

fleksibilitet som gir muligheter til eksplorerende tilnærminger. Det er således ikke 

hensiktsmessig å formulere stringente hypoteser. 

 

Det er formulert tre spesifikke problemstillinger og forskningsspørsmål: 

1. Hvilke særlige problemer og ressurser framkommer hos foreldre og barn? 

For mødre og fedre handler dette om omsorgsrelevante trekk. For barna er det et primært 

fokus på atferdsvansker og skoleproblemer    

2. Hvilke systematiske sammenhenger framkommer mellom hjemmenes omsorgskvalitet 

og barnas atferdsvansker og skoleproblemer?  

Teori og tidligere forskning tilsier at det vil foreligge slike sammenhenger.  Men det er 

usikkert hvor tydelig disse kan empirisk avdekkes, i et materiale der det forventes en 

begrenset variasjon på flere særtrekk. 

3. Finnes det empiriske indikasjoner på endringer av kjennetegn ved familiene og barna 

i tidsrommet fra 2003 til 2010? 

Selv om det her er tale om et kort tidsspenn, har det skjedd en markant økning i tilmeldingen i 

disse årene. Det tilsier muligheter for synliggjøring av eventuelle forklarende indikasjoner på 

denne økningen.     

Som påpekt er dette et lite utforsket felt, og det tilsa behov for en fleksibilitet som gav 

muligheter for eksplorerende tilnærminger, der det kunne reises nye spørsmål.  

En faglig-metodisk utfordring ved et empirisk prosjekt som dette, har bestått i å innhente, 

strukturere og gjøre anvendelig store mengder sekundærdata fra flere instanser, i første rekke 

fra barneverntjenesten, skolevesenet og politiet. 
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Med tanke både på denne undersøkelsens forskningsverdi, for replikasjoner og senere studier  

av denne art, ble det formulert et delformål med arkivarbeidet om å beskrive klargjøre sentrale 

trinn og prinsipper for bruk av barnevernarkiv i forskning. Her det tale om et metodisk 

tilleggsformål med dette prosjektet.  

Med tanke både på vurderingen av denne undersøkelsens vitenskapelige verdi, samt for 

replikasjoner og senere barnevernforskning av denne art, er det lagt vekt på å gi en detaljert 

og grundig klargjøring av arkivarbeidet. Det innebærer framgangsmåter og anvendte 

metodiske tilnærminger og prinsipper.  

 

Som påpekt ovenfor er dette et lite utforsket felt, og det tilsier behov for en fleksibilitet som 

gir muligheter til eksplorerende tilnærminger, der det kan reises nye spørsmål og 

problemstillinger. Under arbeidet med dataanalysen kan det således forventes å oppstå 

spesifikke spørsmål som det vil være relevant å forfølge med videre analyser.  

En faglig-metodisk utfordring ved et empirisk prosjekt som dette, har bestått i å innhente, 

strukturere og gjøre anvendelig store mengder sekundærdata fra flere instanser, i første rekke 

fra barneverntjenesten, skolevesenet og politiet. 

Utfordringen har primært bestått i å finne fram til formålstjenlige metoder og tilnærminger for 

registrering og koding av eksisterende informasjoner i barnevernarkivet. 

 

Vurderinger   

Ved å spesifisere formål eller andre problemformuleringer, stilles det spørsmål til materialet. 

På mange punkter var det her gitt at det i arkivmaterialet ville finnes mange opplysninger om 

problemer. Det var gitt, da det var mer eller mindre spesifikke problemer som hadde utløst 

meldinger. Men det finnes også positive, løfterike opplysninger. Hvis ikke: I hvilken grad 

avspeiler det barnevernets faglige perspektiver? Dessuten: Kan det være innebygde 

mekanismer som fremmer et mulighetsperspektiv? 

En avgjørende forutsetning for å kunne gi valide og troverdige analyser og vurderinger vil 

bestå av prosjektets forskningsmetodiske opplegg og gjennomføring. Dette blir behandlet på 

en utførlig måte i neste kapittel.  
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SAMMENDRAG KAPITTEL 4 

Kapittel 4 gjør rede for prosjektets bakgrunn og formål. Prosjektet ble initiert av Barne, 

Likestillings- og Inkluderingsdepartementet (BLD), og departementet har stått for det meste 

av finansieringen. Prosjektidéen ble møtt med spontan faglig interesse hos fagfolk innen 

fagfeltet psykososial læring og problemutvikling ved Institutt for spesialpedagogikk (ISP) ved 

Universitetet i Oslo. Det har gjennom hele prosjektperioden vært kommunikasjon om innhold, 

opplegg og framdrift.  Derfor kan dette karakteriseres både som et oppdrags - og som et 

samarbeidsprosjekt.  

 

Ved siden av det påpekte initiativet fra BLD samt den positive responsen fra ISP har 

prosjektet bakgrunn i et omfattende og mangeårig samarbeid med barn- og 

ungdomsavdelingen i en bydel i Oslo. Samtidig som prosjektplanen forelå ble således 

barnevernets arkiv i bydelen på en meget velvillig måte stilt til rådighet for utforskning og 

innholdsanalyse. 

 

Dermed ble det gitt muligheter for å få tilgang til data om tilmeldte barn og deres familier, i 

form av opplysninger fra bekymringsmeldinger og fra barnevernets undersøkelser. Dette 

innbefatter informasjoner fra barnevernets samarbeidspartnere som skolen og politiet. 

 

Et sentralt utgangspunkt for BLD var et behov for mer kunnskap relatert til den sterke 

økningen av barn i barnevernet. Her var det tale om behovet for å avdekke forhold og faktorer 

som kan gi en nærmere forståelse av de prosesser som i lang tid har medført en stadig økende 

tilmelding til barnevernstjenesten. 

 

Det er mulig at noe av denne økningen kan være uttrykk for at terskelen for å sende 

bekymringsmeldinger har blitt senket. Men det kan antas primært å avspeile at de faktiske 

behovene for barnevernstjenester har økt. Det vil i så fall være uttrykk for at flere og flere 

barn utsettes for omsorgssvikt, og for at et økende antall er i risiko for å utvikle atferdsvansker.  

 

I likhet med mange forskningsarbeid i sosialvitenskap har dette prosjektet dermed bakgrunn i 

en faglig utfordring.  Her kan det være grunnlag for å tale om å sette fokus på et akutt 

samfunnsproblem, som handler om sårbare barns risikobetonte oppvekst, omsorg og læring.  
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Den faglige prosjektbakgrunnen skal kort beskrives ved å framheve trekk ved barnevernets 

tunge utfordringer, samt sentrale forståelser av omsorgssvikt og atferdsvansker. 

 

Målsetningen for prosjektet handler i generell forstand om å yte et faglig bidrag for å få 

innsikt, i og oversikt over, omsorgssituasjonen, samt i manifesterte atferdsvansker hos barn 

som er meldt til barnevernstjenesten. Ved å gå inn i et barnevernarkiv for å avdekke de 

opplysninger som finnes der, vil det være potensielle muligheter for å frambringe data som 

kan gi ajourført kunnskap om de familiene og barna som er barnevernets klienter. Her vil det 

også kunne finnes muligheter for å reise nye spørsmål og problemstillinger.   

 

Ved siden av generelle behov for et studium av denne art vil empiriske næranalyser kunne ha 

verdi for å belyse bakgrunnen for den økende tilmeldingen. Fra år 2000 til 2012 var det her 

tale om en økning på om lag 63 %: I 2012 var det i alt 53200 som ble meldt til barnevernet, 

mens det år 2000 var omlag 30000. Vi kan her merke oss at på det ene året fra 2011 til 2012 

var det økning på 2 %. 

I starten ble det også stilt spørsmål om hvorfor noen barn har høyere risiko for å komme i 

kontakt med barnevernet enn andre barn som har tilnærmet samme sosiale og familiemessige 

bakgrunn. Dette innebærer at noen blir tilmeldt mens andre med omtrent samme livssituasjon 

tilsynelatende klarer seg godt uten hjelp av barnevernet. Innenfor dette prosjekts rammer har 

det ikke vært realistisk å ta opp dette spørsmålet på en vitenskapelig forsvarlig måte.   

Her kan det vises til at arkivopplysninger knyttet til tilmeldinger, inneholder to 

hovedkategorier av opplysninger: belastninger og problemer i familien, samt registrerte 

atferdsvansker hos barn.  

I all hovedsak kommer de barna som blir meldt til barnevernet, fra familier som både i 

kompetansemessig forstand og med hensyn til arbeid, økonomi og sosial velferd, er 

vanskeligstilte. En meget stor andel har innvandrerbakgrunn. Tilmeldingen er således 

indikasjon på flere uttrykk for fattigdom. 

En entydig problemstilling vil være av betydning for å klargjøre både hva som er sentralt 

formål og fokus for prosjektet. Samtidig vil det på et lite utforsket felt være behov for en 

fleksibilitet som gir muligheter til eksplorerende tilnærminger. Det er således ikke 

hensiktsmessig å formulere stringente hypoteser. 
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Det er formulert tre spesifikke problemstillinger og forskningsspørsmål: 

1. Hvilke særlige problemer og ressurser framkommer hos foreldre og barn? 

For mødre og fedre handler dette om omsorgsrelevante trekk. For barna er det et primært 

fokus på atferdsvansker og skoleproblemer    

2. Hvilke systematiske sammenhenger framkommer mellom hjemmenes omsorgskvalitet 

og barnas atferdsvansker og skoleproblemer?  

Teori og tidligere forskning tilsier at det vil foreligge slike sammenhenger.  Men det er 

usikkert hvor tydelig disse kan empirisk avdekkes, i et materiale der det forventes en 

begrenset variasjon på flere særtrekk. 

3. Finnes det empiriske indikasjoner på endringer av kjennetegn ved familiene og barna 

i tidsrommet fra 2003 til 2010? 

Selv om det her er tale om et kort tidsspenn, har det skjedd en markant økning i tilmeldingen i 

disse årene. Det tilsier muligheter for synliggjøring av eventuelle forklarende indikasjoner på 

denne økningen.     

En faglig-metodisk utfordring ved et empirisk prosjekt som dette, har bestått i å innhente, 

strukturere og gjøre anvendelig store mengder sekundærdata fra flere instanser, i første rekke 

fra barneverntjenesten, skolevesenet og politiet. 

Med tanke både på denne undersøkelsens forskningsverdi, for replikasjoner og senere studier 

av denne art, ble det formulert et delformål med arkivarbeidet om å beskrive klargjøre 

sentrale trinn og prinsipper for bruk av barnevernarkiv i forskning. Her det tale om et 

metodisk tilleggsformål med dette prosjektet.  
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Kapittel 5. Prosjektets metoder, med design og arkivarbeid 

 

I dette kapittelet skal vi kort gjøre rede for prosjektets metoder, med design, tilgang til 

barnevernarkivet, gjennomføringen av et pilotprosjekt samt dataregistreringen i arkivet.  

 

Forskningsmetoder 

Med formålstjenlige forskningsmetoder har en lagt til rette for at prosjektets problemstillinger 

kunne bli undersøkt på en systematisk og faglig valid måte. Her handler det om valg av 

hovedmønster (design) for arbeidet, om datakilder og innhenting av prosjektets datagrunnlag.  

Selv om det finnes en rekke av veletablerte forskningsopplegg, vil ethvert prosjekt kreve at 

det utformes et design som er tilpasset den aktuelle problemstillingen, samt praktiske forhold i 

feltet i form av både muligheter og begrensninger. Det siste omfatter både personlige og 

fysiske midler en disponerer. Gjennomføringen av ethvert prosjekt er preget og styrt av de 

forskningsmetodiske tilnærmingene som utgjør forskningsdesignet (Befring, 2007, Creswell, 

2014).  

Ved empiriske studier vil metodiske spørsmål innebære en rekke vurderinger og prioriteringer 

som gjelder valg av data, informanter, utvelgelsesmetoder og metoder for datainnsamling. 

Dernest vil det være påkrevet med en plan for bearbeiding, analyse og tolkning av data.  

Dette prosjektet baserer seg i alt vesentlig på bruk av arkivdata. Arbeidet bygger således på 

lagrede dokumenter, noe som innebærer et skriftlig kildegrunnlag. For å avdekke disse 

kildenes iboende innhold på en relevant og troverdig måte, vil det være behov for 

systematiske tilnærminger. For analysen vil det være behov for forskjellige metodiske 

tilnærminger. 

Utformingen av prosjektet har fulgt de generelle trinnene i et forskningsarbeid: formål og 

etiske vurderinger, tidligere forskning på området, problemstillinger, data- og 

utvelgingsmetoder, metoder for og gjennomføring av datainnsamling, dataanalyse, 

vurderinger av troverdighet, konklusjoner og vurderinger.  
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Kombinert design 

Prosjektet er basert på et kombinert  design. Det innbefatter således grunntrekkene ved et 

kvalitativt, innholdsanalytisk design og et kasusstudium (Befring, 2007). Dessuten er det lagt 

til rette for at skriftlig materiale kunne konverteres til variabelbaserte kvantitative data.  

Prosjektet omfatter dermed både kvalitative og kvantitative metodiske tilnærminger. Det 

gjelder både for beskrivelsen av data og for dataanalysen.     

 

Et kildeanalytisk design omfatter innhenting av dokumentopplysninger, noe som krever 

bestemte bearbeidingsoperasjoner. I først rekke vil det være tale om en kondensering av 

innholdet for å kunne muliggjøre en systematisk kildeanalyse. Dette innebærer å kunne 

avdekke relevante elementer i teksten for beskrivelse og tolkning. 

Den innholdsanalytiske tilnærmingen fører således fram til tolkninger og vurderinger av de 

aktuelle dokumentene. Utfordringene her består i å fange opp de iboende informasjonene på 

en systematisk, objektiv og troverdig måte. Det innebærer dermed også kildekritiske 

vurderinger.  

Som påpekt kan også prosjektet karakteriseres som et kasusstudium. Dette er et design som er 

særlig formålstjenlig når siktepunktet er å gi fordypet  innsikt av et problemfelt. Som empirisk 

forskningsmetode spiller kasusundersøkelser en viktig rolle på fagområder som skal stå til 

tjeneste med innsikt og dømmekraft for å bistå enkeltmennesker, og vil således ha en 

grunnleggende plass i barnevernet. 

I utgangspunktet kan kasusstudium innebære, som i dette prosjektet, at data omfatter 

inngående beskrivelser av familier og barn. Det betyr ofte at det vil være tale om et nokså 

begrenset antall studieenheter, bestående av både enkeltpersoner og familier. 

Dermed vil analysen gi muligheter for en ideografisk tilnærming, der det særegne kommer i 

fokus. Det vil ha verdi i seg selv, men det kan også være en utdypning av det generelle bildet 

som en søker å avdekke ved en kvantitativ, variabelbasert dataanalyse. 

I dette arbeidet vil det således bli lagt vekt på å presentere relevante illustrerende kasus. Disse 

kasusbeskrivelsene vil gi et kontekstuelt helhetsbilde av de enkeltskjebnene som inngår i 

prosjektmaterialet. Samtidig vil det i sterkere grad enn kvantitative data kunne bidra til å 

avdekke intensjoner, engasjement, bekymringer, drømmer og holdninger.  

På bakgrunn av etiske hensyn og blant annet kravet om taushetsplikt og emnets følsomhet, har 

tilnærmingen til barnevernets saksmapper krevd stor varsomhet og begrensede muligheter for 

å gjennomføre forundersøkelser og standardiserende prosesser. Da forskeren ikke hadde noen 
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forkunnskaper om organiseringen av arkivet, var arbeidet en kontinuerlig vurdering og 

tilpasning av hva som var mest hensiktsmessig i datainnsamlingsarbeidet. 

Dette innebærer med andre ord at deler av prosjektet også kan betegnes som et pilotstudium.   

Her er det også relevant å påpeke at dette prosjektet har gått inn i et lite utforsket felt. Ved 

bruk av arkivdata er det samtidig anvendt en sjelden brukt datakilde. Derfor kan også 

prosjektet i flere henseender karakteriseres som eksplorerende. Det har således vært påkrevet 

å være fleksibel og parat til å tilpasse seg forhold og utfordringer som på forhånd vanskelig 

kunne overskues, men som manifesterte seg under arbeidet i arkivet. 

Som påpekt har prosjektet både et kvalitativt og kvantitativt tilsnitt. Det første ved at 

kildematerialet i utgangspunktet består av tekster. Det andre ved at det i bearbeidingen av data 

er gjennomført en kvantifiseringsprosess, der store deler av datamaterialet er definert og 

uttrykt ved en rekke variabler (jfr. kapittel 6).  

Ved siden at statistiske beskrivelser av data er det gjennomført noen eksplorerende multi-

variate analyser. Dette omfatter indeksbygging, faktoranalyse og multippel regresjonsanalyse. 

Faktoranalyse en metode for å beskrive og forklare sammenhengen mellom flere korrelerte 

variabler, slik at grunntrekk kan framkomme ved hjelp av noen få relativt uavhengige faktorer. 

På bakgrunn av faktoranalyse er det er foretatt en sammenkobling av variabler ved en 

indeksbygging, noe som har gitt muligheter for en videreføring av korrelasjonsmatrisen i form 

av relativt uavhengige faktorer.  

Disse faktorene (eller samlevariablene) innbefatter således flere enkeltvariabler og vil bidra til 

meningsfull strukturering av datamateriale (Befring, 2007).  

Regresjonsanalysen er benyttet for å predikere variasjonen på hver av faktorene  

(samlevariablene) som omhandler barna, på basis av variasjon på de andre faktorene. De 

førstnevnte kalles kriterievariabler (avhengige samlevariabler), de øvrige prediktorvariabler 

(uavhengige variabler). Denne analysen gir utfall i form av koeffisienter som gir uttrykk for 

styrken og presisjonen i prediksjonen (Befring, 2007).  

 

Tilgang til barnevernarkivet  

Barnevernarkivet omfatter tre ulike typer dokumenter: bekymringsmeldinger, rapporter og 

vedtak om tiltak. Dermed gav datagrunnlaget for prosjektet tilgang til barnevernets 

vurderinger, undersøkelser og tiltak, sammen med opplysninger fra mange andre involverte 

instanser som skole, politi og sosialkontor. For skoleelever finnes en rekke rapporter fra 
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skolene, som omfatter en stor mengde opplysninger både om barnas skoleliv og om deres 

foreldres kontakt med skolen.  

En avgjørende del av prosjektet besto i å få tilgang til data på en formålstjenlig måte. Dette 

forutsatte aksept fra tre institusjoner: Den aktuelle bydelen, Norsk Samfunnsvitenskapelig 

Datatjeneste (NSD) og Barne- og Likestillingsdepartementet. 

Tilgangen til taushetsbelagte opplysninger i barnevernet er regulert av rundskriv q24/2005, 

forvaltningslov §13, a-f, og personopplysningsforskrift §7. 

For å informere om prosjektets formål ble det først tatt en uformell kontakt med den utvalgte 

bydelen. Bydelens ledelse stilte seg positiv, og under visse betingelser ble  

forskningsinitiativet gitt full støtte. De kunne ikke bidra med personalressurser for å støtte 

arkivarbeidet, blant annet ved å gjennomføre en anonymisering av data.  

Dernest ble de nødvendige søknader sendt relevante godkjenningsinstanser, herunder Rådet 

for taushetsplikt og forskning. Her ble det gitt en redegjørelse av forskningsopplegget samt 

klargjøring av forpliktelser angående oppbevaring av dokumentene. 

På grunnlag av disposisjonen utstedt av departementet ble det gitt tillatelse til 

datainnsamlingen 11. mars 2012. Med dette ble forskeren gitt rett til innsyn i arkivet, og rett 

til å ta med seg de nødvendige dokumentene som var omtalt i søknaden, betinget av at alle 

direkte og indirekte personidentifiserende opplysninger som beskrevet i forskrifter, skulle 

slettes. 

Deretter kom arbeidet for å iverksette datainnsamlingen inn i en ny fase: i første rekke å 

utforme praktiske prosedyrer for datainnsamlingen. Ved den første kontakt med arkivet ble 

det klart at forskeren her sto overfor nye og store utfordringer.  

Men ledelsen av barnevernet i bydelen stilte seg svært positive og bidro aktivt med å legge 

forholdene til rette for datainnsamlingen. Det ble gitt full tilgang til institusjonens bygning, 

arkiv, kopimaskin og alt annet med relevans for arbeidet, og personalet møtte forskeren med 

vennlighet, imøtekommende holdning og stor hjelpsomhet. Lederen utpekte for øvrig en 

kontaktperson som tok seg av tilretteleggingen i forbindelse med arbeidet i arkivet. 

Kontaktpersonen kom til å spille en betydningsfull rolle under datainnsamlingen ved å 

dobbeltsjekke alle dokumentene som ble tatt ut av arkivet.    

Det kan påpekes at barnevernstjenesten i Oslo er organisert i femten kontorer i samsvar med 

inndelingen i bydeler. Hver barnevernstjeneste har sitt eget arkiv hvor saksmapper fra de siste 

ti årene er lagret. De avsluttede saksmapper eldre enn ti år, regnet fra avslutningsåret, blir 

innlevert til Oslo kommunes byarkiv for videre oppbevaring.  
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Det finnes en rekke lover og forskrifter som regulerer arkiveringen av barnevernsmappene, 

slike som lov om barneverntjenester, lov om arkiv og Oslo kommunes arkivinstruks. Men 

barnevernstjenestene i bydelene står fritt til å etablere sine egne rutiner for arkiveringen. I den 

aktuelle bydelen inneholder arkivet to typer saksmapper: et passivt og et aktivt arkiv. 

Det passive arkivet inneholder saksmapper som er avsluttet men som ikke er eldre enn ti år fra 

årgangen de var avsluttet. Det aktive arkivet inneholder saker som pågår. Når en sak enten er  

avsluttet eller henlagt, blir det passive arkivet lagret. Ved en eventuell ny bekymringsmelding 

er saken åpen på nytt og mappen dermed flyttet tilbake til det aktive arkivet.  

Hver saksmappe blir tildelt et saksnummer som skal vises på alle dokumentene i mappen.   

Mappene i passivt arkiv er ordnet numerisk etter fødselsdato i stigende rekkefølge, mens de 

som er oppbevart i aktivt arkiv, er ordnet numerisk i henhold til saksnummeret i stigende 

rekkefølge. 

Oppbevaringen skjer systematisk i henhold til lover og forskrifter. Arkivene er godt og ryddig 

organisert, og det er lett å finne frem saksmapper for nærmer analyse. 

På tross av den gode organiseringen i arkivet har vi møtt en rekke utfordringer ved å finne 

mappene som på en tilfeldig måte var trukket for å inngå i dette prosjektet. 

I det følgende presenteres prosjektets utvalg, utvelgelsesmetoder og de løsninger som ble 

benyttet for å identifisere saksmappene som inngår i utvalget.   

 

Forundersøkelse: pilotering 

For å bli kjent med ordningen av og innholdet i saksmappene, ble det på tilfeldig grunnlag 

trukket en mappe fra 2003 og 2007, og to mapper fra 2010. Disse fire saksmappene utgjorde 

dermed grunnlaget for en forundersøkelse. Det viste seg at denne piloteringen var mye 

viktigere i prosjektets forløp enn først antatt.  

Ved gjennomlesningen begynte vi å registrere informasjoner ved koder og variabler for alt 

som tiltrakk vår oppmerksomhet. Sammen med tidligere forskning (jfr. kapittel 2-4) medførte 

forundersøkelsen at det ble funnet relevant å anvende kategorier som for eksempel vold, 

skoleskulk, kriminalitet som særtrekk ved barna, og kategorier som omsorgsvikt, språklig 

kompetanse og arbeidsløshet for foreldrene.  

Etter grundige studier av de fire saksmappene fant vi å kunne definere innholdet med over 80 

variabler. Selv om noen var overlappende og ikke entydig definert, ble dette vurdert som en 

formålstjenlig begynnelse på dataregistreringsprosessen.  
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Etter hvert oppstod det behov for å begrense antall variabler og kategorier, og noen ble slått 

sammen. Men samtidig dukket det opp behov for å definere nye variabler og kategorier. Til 

sist satt vi igjen med 84 variabler, og disse ble kodet som dikotome variabler og lagret for 

analyse i en SPSS database.  

Hver gang noe vesentlig nytt oppsto og ble føyet til databasen, måtte vi gjennomgå alle 

saksmappene fra begynnelsen av for å sjekke om de nye trekkene var tilstede i de andre 

mappene. Dette gjorde at arbeidet nærmest ble en sirkulær prosess. Arbeidet var tidkrevende 

men også givende i relasjon til prosjektets kunnskapsformål. 

Piloteringen ble et nøkkelelement i dette arbeidet, ved å gi en oversikt og innsikt som gjorde 

det mulig å gå inn i arkivet på en planmessig og systematisk måte. 

 

Prosjektutvalg og kildemateriale 

Det totale prosjektutvalget omfatter 118 kasus (”informanter”), noe som utgjør 20 % av alle 

saksmapper som befant seg i arkivet med førsteregistrering i henholdsvis 2003, 2007 og 2010. 

Det ble anvendt en systematisk utvalgsmetode, slik at alle kasus i de aktuelle delene av 

arkivet skulle ha samme sjanse til å bli med i prosjektutvalgt (og ikke bli utvalgt). 

Utvelgelsesmetoden har dermed sørget for prosjektutvalg som kan forventes å representere 

populasjonen. Det framstår dermed som en miniatyrpopulasjon (Befring, 2007, s. 93).  

Barnevernarkivet i bydelen inneholder saksmapper fra de siste ti årene. Med tanke på å kunne 

finne empiriske indikasjoner på mulige endringer i tilmeldingsprosessen i disse årene, ble det 

skjønnsmessig valgt tre årganger fra 2003 til 2010. 

Med støtte fra en utnevnt kontaktperson i barnevernet ble det gitt tilgang til listene over alle 

saksmappene fra de tre årgangene. Dermed var det mulig å benytte en systematisk utvelging 

for å trekke hver femte av saksmappene, som dermed kom til å utgjøre prosjektutvalget. 

De utvalgte saksmappene inneholdt et varierende antall dokumenter for hvert enkelt kasus, 

avhengig av sakens omfang og kompleksitet, og etter hvor lang tid barnet hadde vært i 

systemet. Jo lengre tid et barn hadde vært i systemet og jo flere bekymringsmeldinger fra 

ulike hold (instanser, aktører) som var blitt registrert, desto flere dokumenter i permen. 

For å oppnå et best mulig informasjonsgrunnlag for å finne svar på problemstillingene, ble 

alle dokumenter fra saksmappene gjennomgått: bekymringsmeldinger, undersøkelser, vedtak 

om tiltak, samt rapporter fra møter hvor andre instanser var involvert i saken. I noen tilfeller 

kunne disse opplysningene suppleres med blant annet tilsynsførerrapporter. 
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Bekymringsmeldingene og vedtak om tiltak står sentralt som kildegrunnlag. Her framgår 

opplysninger om grunnene til tilmeldingene, informasjoner om hva som har skjedd med 

meldingene, og alle undersøkelser. Noen bekymringsmeldinger er sendt av barnevernvakten, 

skolen og politiet, og disse inngår i kildematerialet. Alle opplysningene knyttet til barnas 

skolegang i form av ulike skolerapporter, utgjør en selvfølgelig del av datamaterialet.  

Når barnevernet igangsetter en undersøkelse, er det sendt anmodning om opplysninger til 

andre institusjoner som barna og deres familier har kommet i befatning med. Dette omfattes 

av skole, politiet, sosialkontoret, helsestasjoner, osv. Alle slike utfyllende opplysninger er 

med i datamaterialet.  

Ettersom noen saksmapper har manglet enkelte av disse hovedkildene, måtte det vurderes 

alternative, supplerende opplysninger. Det har vi kalt for tilleggsdokumenter.   

Tilleggskilder omfatter referater og rapporter fra møter og besøk som barnevernet har 

gjennomført hos barna og deres familier. Vi kaller dette tilleggsdokumenter ettersom de er 

blitt brukt ved behov. Vi har benyttet disse tilleggsdokumenter i de tilfellene hvor 

hovedkildene manglet eller var ufullstendige. I enkelte saksmapper har vi dessuten hatt behov 

for å innhente ytterligere opplysninger for å kunne nærmere beskrive familien, ofte i form av 

kommentarer og merknader fra mødre eller fedre.  

Det er gjennomgått et stort volum dokumentsider som forelå i saksmappene. Dette har skapt 

både muligheter og utfordringer. Det viktigste er at vi har hatt til rådighet et stort volum 

materiale som har gitt oversikt og innblikk i et stort problemkompleks, med sentrale 

kjennetegn ved disse barna og deres familier. Utfordringene har bestått i å konsentrere den 

store datamengden for å gjøre informasjonene tilgjengelige for analyse.   

 

Arkivarbeidet 

Praktisk omtalt bestod datainnsamlingen av to arbeidsfaser: identifisering av saksmapper og 

identifisering og bearbeiding av dokumentene som skulle tas ut av arkivet. 

Barnevernsmappene som dannet utvalget, befant seg i både passivt og aktivt arkiv. Ettersom 

mappene i aktivt arkiv var ordnet numerisk etter saksnummer, var det lett å identifisere dem, 

mens passivt arkiv var nokså utfordrende fordi saksmappene var lagret i rekkefølge etter 

fødselsår. Under slike vilkår kunne identifiseringen av de utvalgte saksmapper ha tatt måneder 

siden arkivet inneholdt over tre tusen saksmapper fra de siste tre årene.  
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Takket være barnevernstjenesten i bydelen, særlig kontaktpersonen som stilte den 

elektroniske databasen til vår rådighet, ble det mulig å koble saksmappenumrene med 

fødselsår. Dermed ble identifiseringsarbeidet forkortet til kun noen uker.  

Utvalgte saksmapper som ikke ble funnet i arkivet på grunn av at barnet var fraflyttet bydelen, 

ble erstattet med den følgende mappen på listen. 

Innholdet i saksmappene er ordnet kronologisk fra første bekymringsmelding til de siste 

dokumenter som var lagt til. Alle mapper er gjennomgått for å slette alle direkte og indirekte 

referanser som kunne gi muligheter for en identifisering av vedkommende barn og dets 

familie. Deretter er alle de anonymiserte papirene blitt dobbeltsjekket av den utnevnte 

kontaktpersonen. Dette er i overensstemmelse med NSDs anbefalinger, og det har sørget for 

en fullstendig anonymiseringsprosess.  

Arkivarbeidet med analyse av dokumenter har medført en rekke utfordringer og kontinuerlige 

tilpasninger. Erfaringen har gitt grunnlag for å beskrive arbeidet i flere suksessive trinn eller 

faser. Disse trinnene skal her kort presenteres:  

Tilgang til feltet handler om å gjennomføre den nødvendige prosedyren for å skaffe seg 

tilgang til arkivet til barnevernet (som presentert tidligere i dette kapitlet). 

Forarbeidet handler om å bli kjent med feltet. Dette innebærer en kartlegging av feltet ved 

saksmappenes ordning, innhold og struktur med tanke på at de skal gi datagrunnlag for et 

prosjektarbeid.    

Avgrensning og konsentrasjon innebærer å gjøre et utvalg fra en stor mengde dokumenter. 

Til forskjell fra andre typer forskningsarbeid hvor tilgangen til hver enkelt informant skaffes 

på forhånd, har forskeren i arkivet tilgang til tusenvis av informanter. 

Utvalg av saksmapper ved et formålstjenlig prinsipp hvor alle har like stor sjanse for å bli 

utvalg, og således kan anses å være et representativt utvalg fra populasjonen. 

Finne frem de utvalgte saksmappene og dokumentene fra arkivet, finne frem de utvalgte 

sidene og kopiere dem.  

Anonymiseringen er den siste fasen i arkivarbeidet, basert på grunnleggende etiske prinsipper. 

Her blir forskeren for første gang kjent med innholdet i saksmappene ved den første lesingen 

av mappen. Anonymiseringen skjer ved dokumentgjennomgangen og kontrolleres av en ansatt 

i barnevernet. Dette innebærer en forsikring om at prosessen er forsvarlig gjennomført og at 

ingen sensitive opplysninger forlater arkivet.  

Alle disse skrittene har hatt til formål å forestå en ryddig og strukturert gjennomføring av 

arkivarbeidet, i samsvar med god forskningsskikk og etikk.  
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Vurderinger   

Datagrunnlaget med 114 saksmapper omfatter et mangfold av kilder i form av skriftlige 

dokumenter: bekymringsmeldinger, undersøkelser, vedtak om tiltak, rapporter fra skolen, 

politiet, sosialkontoret, møtereferater og referater fra hjemmebesøk. Samtidig er det flere enn 

barna og foreldrene som er omtalt av disse kildene: søsken, slektninger, kontaktpersoner, 

støttekontakter, sosialarbeidere, lærere, osv. Det er således tale om et rikholdig datamateriale, 

som blant annet krever vurderinger av relevans og troverdighet. 

Hver eneste saksmappe i vårt utvalg begynner med en bekymringsmelding og inneholder et 

varierende antall dokumenter. Noen er spesielle, og man undres over at de har belastet 

barnevernet. For eksempel er et par av ”informantene” meldt fordi de ikke har møtt ved 

skolestart. Barnevernet har forsøkt å komme i kontakt med familien uten å lykkes da de 

oppholdt seg i utlandet, men de har møtt på skolen senere, og meldingene ble henlagt. Ofte 

foreligger det bekymringsmelding og resultater fra undersøkelser, samt rapporter for eksempel 

fra barnevernvakt, skole, politiet og tilleggsdokumenter i form av møtereferater.  

Dokumentene inneholder barnas og foreldrenes egne utsagn, og her beskrives hendelser med 

mange detaljer. I barnevernets undersøkelsesrapporter siteres ofte hva som er sagt, og det står 

ofte at mor, far og barn sier ”…”, etterfulgt av det som er opplyst. Når ansatte er på besøk 

eller de møter familien og barna på kontoret, beskriver de hva som skjer med sitater og 

vurderinger. Det samme gjelder politirapporter hvor hendelsen er detaljert beskrevet med 

sitater fra avhør. Når politiet for eksempel har rykket ut til en families bopel grunnet ”bråk og 

slåssing”, så gir rapporten en beretning av hendelsen og bakgrunnen for utrykningen. 

Rapportene inneholder ofte en oppfatning og vurdering av situasjonen, som danner grunnlaget 

for å ta avgjørelser. I skolerapportene forekommer både beretninger og oppfatninger av 

elevene. Dette er kilder med vurderinger og karakteriseringer av elevene.  

Dokumenter med mest beskrivelser av hendelser omfattes av bekymringsmeldinger, vedtak 

om tiltak, rapporter fra barnevernvakten og politiet, opplysninger som er sendt fra 

sosialkontoret og møtereferater. Møtereferatene gir ofte en nøye beskrivelse av hva som skjer 

under møter med mange sitater fra involverte. Disse har vært en særlig viktig kilde for 

opplysninger når det gjelder forholdene i familien. 

Arkivopplysningene fremstår som grundige og troverdige, og det styrker datavaliditeten at det 

gjerne foreligger informasjoner fra flere instanser med et gjensidig bekreftende innhold.  
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SAMMENDRAG KAPITTEL 5 

Kapittel 5 gjør rede for prosjektets metoder, design, arkivarbeid og kildemateriale. Dette 

prosjektet baserer seg på data fra barnevernets arkiv i en bydel i Oslo for tilmeldte barn i 

henholdsvis 2003, 2007 og 2010. Arbeidet bygger således på lagrede dokumenter, noe som 

innebærer et skriftlig kildegrunnlag.  

 

For å avdekke disse kildenes iboende innhold på en relevant og troverdig måte, er det benyttet 

systematiske, forskningsmetodiske tilnærminger. Utformingen av prosjektet har fulgt de 

generelle trinnene i et forskningsarbeid: formål og etiske vurderinger, tidligere forskning på 

området, problemstillinger, data- og utvelgingsmetoder, metoder for og gjennomføring av 

datainnsamling, dataanalyse, vurderinger av troverdighet, konklusjoner og vurderinger.  

 

Prosjektet er basert på et kombinert  design. Det innbefatter således grunntrekkene ved et 

kvalitativt, innholdsanalytisk design og et kasusstudium. Dessuten ble det lagt til rette for at 

skriftlig materiale kunne konverteres til variabelbaserte kvantitative data. Prosjektet omfatter 

dermed både kvalitative og kvantitative metodiske tilnærminger. Det gjelder både for 

beskrivelsen av data og for dataanalysen.     

 

Et kildeanalytisk design omfatter innhenting av dokumentopplysninger, noe som krever 

bestemte bearbeidingsoperasjoner. I først rekke vil det være tale om en kondensering av 

innholdet for å kunne muliggjøre en systematisk kildeanalyse. Dette innebærer å kunne 

avdekke relevante elementer i teksten for beskrivelse og tolkning. Utfordringene har bestått i 

å fange opp de iboende informasjonene på en systematisk, objektiv og troverdig måte. Det 

innebærer dermed også kildekritiske vurderinger.  

 

Som påpekt kan også prosjektet karakteriseres som et kasusstudium. Dette er et design som er 

særlig formålstjenlig når siktepunktet er å gi fordypet  innsikt i et problemfelt. Som empirisk 

forskningsmetode spiller kasusundersøkinger en viktig rolle på fagområder som skal stå til 

tjeneste med innsikt og dømmekraft for å bistå enkeltmennesker, og vil således ha en 

grunnleggende plass i barnevernet. 

 

I utgangspunktet kan kasusstudium innebære, som i dette prosjektet, at data omfatter 

inngående beskrivelser av familier og barn. Det betyr ofte at det vil være tale om et nokså 
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begrenset antall studieenheter, bestående av både enkeltpersoner og familier. Det vil ha verdi i 

seg selv, men det kan også være en utdypning av det generelle bildet som en søker å avdekke 

ved en kvantitativ, variabelbasert dataanalyse. 

 

I dette arbeidet vil det således bli lagt vekt på å presentere relevante, illustrerende kasus. Disse 

kasusbeskrivelsene vil gi et kontekstuelt helhetsbilde av de enkeltskjebnene som inngår i 

prosjektmaterialet. Samtidig vil det i sterkere grad enn kvantitative data kunne bidra til å 

avdekke intensjoner, engasjement, bekymringer, drømmer og holdninger.  

 

På bakgrunn av etiske hensyn og blant annet kravet om taushetsplikt og emnets følsomhet, har 

tilnærmingen til barnevernets saksmapper krevd stor varsomhet og begrensede muligheter for 

å gjennomføre forundersøkelser og standardiserende prosesser. Da forskeren ikke hadde noen 

forkunnskaper om organiseringen av arkivet, var arbeidet en kontinuerlig vurdering og 

tilpasning av hva som var mest hensiktsmessig i datainnsamlingsarbeidet. 

 

Dette innebærer med andre ord at deler av prosjektet også kan betegnes som et pilotstudium.   

Her er det også relevant å påpeke at dette prosjektet har gått inn i et lite utforsket felt. Ved 

bruk av arkivdata er det samtidig anvendt en sjeldent brukt datakilde. Derfor kan også 

prosjektet i flere henseender karakteriseres som eksplorerende. Det har således vært påkrevet 

å være fleksibel og være parat til å tilpasse seg etter forhold og utfordringer som på forhånd 

vanskelig kunne overskues, men som manifesterte seg under arbeidet i arkivet. 

 

Som påpekt har prosjektet både et kvalitativt og kvantitativt tilsnitt. Det første ved at 

kildematerialet i utgangspunktet består av tekster. Det andre ved at det i bearbeidingen av data 

er gjennomført en kvantifiseringsprosess, der store deler av datamaterialet er definert og 

uttrykt ved en rekke variabler (jfr. kapittel 6).  

Ved siden at statistiske beskrivelser av data, er det gjennomført noen eksplorerende 

multivariate analyser. Dette omfatter indeksbygging, faktoranalyse og multippel 

regresjonsanalyse. 

  

Bekymringsmeldingene og vedtak om tiltak står sentralt som kildegrunnlag. Her framgår 

opplysninger om grunnene til tilmeldingene, informasjoner om hva som har skjedd med 

meldingene, og alle undersøkelser. Noen bekymringsmeldinger er sendt av barnevernsvakten, 
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skolen og politiet, og disse inngår i kildematerialet. Alle opplysningene knyttet til barnas 

skolegang i form av ulike skolerapporter utgjør en selvfølgelig del av datamaterialet.  

Tilleggskilder omfatter referater og rapporter fra møter og besøk som barnevernet har 

gjennomført hos barna og deres familier.  

 

Arkivarbeidet med analyse av dokumenter har medført en rekke utfordringer og kontinuerlige 

tilpasninger. Erfaringen har gitt grunnlag for å beskrive arbeidet i flere suksessive trinn eller  

faser fra tilgang til feltet og forarbeidet til anonymiseringen som siste fase i arkivarbeidet, 

basert på grunnleggende etiske prinsipper.  

Anonymiseringen skjer ved dokumentgjennomgangen, og kontrolleres av en ansatt i 

barnevernet. Dette innebærer en forsikring om at prosessen er forsvarlig gjennomført og at 

ingen sensitive opplysninger forlater arkivet.  

Alle disse skrittene har hatt til formål å forestå en ryddig og strukturert gjennomføring av 

arkivarbeidet, i samsvar med god forskningsskikk og etikk.  

 

Datagrunnlaget med 114 saksmapper omfatter et mangfold av kilder i form av skriftlige 

dokumenter: bekymringsmeldinger, undersøkelser, vedtak om tiltak, rapporter fra skolen, 

politiet, sosialkontoret, møtereferater og referater fra hjemmebesøk. Samtidig er det flere enn 

barna og foreldrene som er omtalt av disse kildene: søsken, slektninger, kontaktpersoner, 

støttekontakter, sosialarbeidere, lærere, osv. Det er således tale om et rikholdig datamateriale, 

som blant annet har krevet vurderinger av relevans og troverdighet. 

  

Arkivopplysningene fremstår som grundige og troverdige, og det styrker datavaliditeten at det 

gjerne foreligger informasjoner fra flere instanser med et gjensidig bekreftende innhold.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



86 

Kapittel 6.  Barnas foreldrebakgrunn: hjemmesituasjon og 

omsorgsvilkår  

 

Barnevernstjenestens vurderinger av barns omsorgssituasjon dreier seg i stor grad om å 

vurdere om oppvekstforholdene og foreldreomsorgen kan være en risiko for det enkelte barns 

oppvekst og utvikling.  Det krever fokus på de risikofaktorer og personlige påkjenninger barn 

kan utsettes for i familien. 

For å gi en nærmere empirisk belysning av omsorgssituasjon i hjemmet gis det her en relativt 

omfattende beskrivelse av barnas foreldre, med fokus på demografiske trekk, deres økonomi, 

atferd og omsorgskompetanse. 

Dette omfatter først en kvantitativ kartlegging.  Dernest gis en kvalitativ beskrivelse ved en 

rekke kasus. Dermed er det mulig å presentere en helhet av viktige grunntrekk ved barnas 

hjemmeforhold.  

 

Demografiske hovedtrekk  

Først skal vi klargjøre at det er en stor alders- og etnisk variasjon både blant mødre og fedre. 

Yngste mor er 19 år mens den eldste er 52, men den største andelen (60 %) er i aldersspennet 

mellom 33-45 år. Det er også en stor andel alenemødre. Men i arkivmaterialet mangler det 

ofte spesifikke opplysninger om mors private forhold, så denne andelen kan ikke angis presist.  

 Når det gjelder barnas fedre, så varierer alderen fra 22 til 62 år, og over 60 % befinner seg i 

aldersspennet 37-48 år. 
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Når det gjelder mors etniske opprinnelse, så er 23 land representert. En detaljert oversikt 

fremgår av tabell 6.1.  

 

Mødres opprinnelsesland 2003 2007 2010 Samlet 

N % N % N % N % 

Norge 12 54,5 16 42,1 14 27,5 42 37,8 

Somalia 3 13,6 8 21,1 11 21,6 22 19,8 

Pakistan 3 13,6 4 10,5 1 2,0 8 7,2 

Irak 0 0 2 5,3 3 5,9 5 4,5 

Tyrkia 1 4,5 2 5,3 1 2,0 4 3,6 

Vietnam 0 0 1 2,6 2 3,9 3 2,7 

Kongo 0 0 0 0 3 5,9 3 2,7 

Polen 0 0 0 0 3 5,9 3 2,7 

Kina 2 9,1 0 0 0 0 2 1,8 

Syria 0 0 2 5,3 0 0 2 1,8 

Iran 0 0 2 5,3 0 0 2 1,8 

Kenya 0 0 0 0 2 3,9 2 1,8 

Eritrea 0 0 0 0 2 3,9 2 1,8 

Tsjetsjenia 0 0 0 0 2 3,9 2 1,8 

Tanzania 1 4,5 0 0 0 0 1 0,9 

Russland 0 0 1 2,6 0 0 1 0,9 

Ghana 0 0 0 0 1 2,0 1 0,9 

Marokko 0 0 0 0 1 2,0 1 0,9 

Libanon 0 0 0 0 1 2,0 1 0,9 

Chile 0 0 0 0 1 2,0 1 0,9 

Italia 0 0 0 0 1 2,0 1 0,9 

Brasil 0 0 0 0 1 2,0 1 0,9 

Nigeria 0 0 0 0 1 2,0 1 0,9 

 

Totalt 

22 19,3 38 34,2 
51 

46,5 
111 100,0 

 

Tabell 6.1. Fordeling av mødres opprinnelsesland 

 

Tabellen viser at det i alt er 62 % mødre med innvandrerbakgrunn mens 38 % er etnisk norske. 

Blant andre opprinnelsesland har Somalia den klart høyeste andel med 20 % av hele 

prosjektutvalget, etterfulgt av Pakistan, Irak og Tyrkia med respektivt 7 %, 5 % og 4 %.  

Data viser også at norske mødre utgjør en avtagende andel fra 2003 til 2010: henholdsvis 55 % 

i 2003, 42 % i 2007 og 28 % i 2010. Dette er en statistisk signifikant nedgang. Når det gjelder 

mødre med opprinnelse fra Somalia, er det en markant og signifikant økning fra 14 % i 2002 

til 22 % i 2010.  

Mellom 2003 og 2010 er det også registrert en markant økning i antall opprinnelsesland: fra 6 

land i 2003 til 18 land i 2010. 
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Når det gjelder mødre med utenlandsk opprinnelse, har flertallet (57 %) kommet til Norge ved 

familiegjenforening, mens de resterende 43 % har kommet alene. Vi kan her peke på at 

ankomstmåten synes å ha noen konsekvenser for familielivet: Ut fra arkivopplysningene 

forekommer således hyppigere konflikter og vold i familien når mødre har kommet først til 

landet alene, mens resten av familien har kommet senere. Dette kommer vi tilbake til.  

Data viser for øvrig at 11 % av mødrene har en fysisk sykdom, mens 17 % sliter med en 

psykisk lidelse.  

 

I likhet med mødrene utgjør fedrene en etnisk spredt og sammensatt gruppe, med fedre fra 22 

land. For en detaljert oversikt viser vi til tabell 6.2: 

Fedres opprinnelsesland 2003 2007 2010 Samlet 

N % n % n % n % 

Norge 10 45,5 11 29,7 11 22,9 32 29,9 

Somalia 3 13,6 7 18,9 11 22,9 21 19,6 

Pakistan 4 18,2 5 13,5 1 2,1 10 9,3 

Irak 0 0 4 10,8 3 6,2 7 6,5 

Tyrkia 1 4,5 2 5,4 1 2,1 4 3,7 

Marokko 0 0 0 0 2 8,3 4 3,7 

Syria 0 0 2 5,4 1 2,1 3 2,8 

Vietnam 0 0 1 2,7 2 4,2 3 1,9 

Kongo 0 0 0 0 3 6,2 3 1,9 

Kina 2 9,1 0 5,3 0 0 2 1,9 

Iran 0 0 2 5,4 0 0 2 1,9 

Kenya 0 0 0 0 2 4,2 2 1,9 

Eritrea 0 0 0 0 2 4,2 2 1,9 

Polen 0 0 0 0 2 4,2 2 1,9 

Tsjetsjenia 0 0 0 0 2 4,2 2 1,9 

Tanzania 1 4,5 0 0 0 0 1 0,9 

Kamerun 1 4,5 0 0 0 0 1 0,9 

Albania 0 0 1 2,7 0 0 1 0,9 

Italia 0 0 1 2,7 0 0 1 0,9 

Ghana 0 0 0 0 1 2,1 1 0,9 

Libanon 0 0 0 0 1 2,1 1 0,9 

Chile 0 0 0 0 1 2,1 1 0,9 

Totalt 22 19,3 38 34,2 51 46,5 111 100,0 

 

Tabell 6.2. Fordeling av fedres opprinnelsesland  

 

Tallene viser at fedre med utenlandsk opprinnelse utgjør 70 % mens fedre med norsk etnisk 

bakgrunn omfatter 30 %. Blant den første gruppen er andelen fedre med somalisk bakgrunn 

høyest, 20 %, etterfulgt av fedre med bakgrunn fra Pakistan, Iran, Tyrkia og Marokko på 
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henholdsvis 9 %, 7 % og 4 %.  Andelen innvandrere blant fedre er således enda høyere enn 

hos mødre.  

Det er registrert en lignende utviklingstendens hos fedre som hos mødre. Andelen fedre med 

norsk etnisk bakgrunn har avtatt fra 46 % i 2003, 30 % i 2007 og til 23 % i 2010. Det samme 

gjelder fedre med bakgrunn fra Pakistan hvor andelene er på henholdsvis 18 %, 14 % og 2 % 

for de tre underutvalgene. Andelen av fedre med bakgrunn fra Somalia har derimot økt fra 14 % 

i 2003 til 19 % i 2007 og videre til 23 % i 2010. 

De klart største innvandrergruppene i bydelen består av mennesker fra Pakistan og Somalia. 

Våre data viser at det er en sterk overrepresentasjon av tilmeldte barn med somalisk 

foreldrebakgrunn, og en klar undrepresentasjon av barn med pakistansk foreldrebakgrunn. 

Men mest tydelig er det en underrepresentasjon av barn med norsk etnisk familiebakgrunn.     

Som hos mødrene er det for fedrene registrert en markant økning i antall opprinnelsesland: fra 

7 land i 2003 til 17 land i 2010. 

Vi merker oss at til tross for et stort og økende antall arbeidsinnvandrere fra østeuropeiske 

land, er de i liten grad representert av tilmeldte til barnevernet. 

Vi kan for øvrig merke oss at det er en økende andel foreldre fra 2003 til 2010, som synes å 

vise tillit til barnevernet. Det kommer til uttrykk ved at det er flere som selv tar initiativ for å 

søke hjelp. Det er også færre foreldre som synes å ha problemer med praktisk omsorg og en 

mindre andel saker med grov vold. 

På tross av at flere familier mottar økonomiske ytelser gjennom ulike sosiale ordninger, er det 

en stor andel som havner i økonomisk uføre.  

Som vi har beskrevet vil hjemmesituasjonen utgjøre en viktig del av barnas liv. For å gi en 

nærmere empirisk belysning av omsorgssituasjonen i hjemmet gis i det følgende en relativt 

omfattende beskrivelse av barnas foreldre, med særlig fokus på atferd og omsorgskompetanse. 

 

Foreldrenes problematferd 

Her skal vi beskrive data om sosialt avvikende atferd hos foreldrene i form av vold, 

kriminalitet og bruk av rusmidler. 

Vold er et mangesidig begrep som refererer til aggressiv atferd rettet mot andre, og som kan 

omfatte ulike former for fysisk og psykisk vold (jfr. kapittel 3).  Her legger vi særlig vekt på 

fysisk vold, da det er denne atferden som hovedsakelig er registrert i arkivet som et hyppig 

forekommende fenomen. 
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Det fremgår av data at vold preger nærmere halvparten (over 46 %) av familiene i 

prosjektutvalget. Ved sammenligning av data fra 2003 og 2010, fremgår det en økning av 

mødres voldelig atferd ved at de slår sine barn. Det er færre mødre i arbeid, flere aleneforeldre 

og flere familier som er avhengige av sosialstønad. Dette indikerer en klart negativ trend. 

Det er alt i alt mange av familiene som har kommet i kontakt med det sosiale støtteapparatet, 

med barnevernet eller politiet, som følge av fysisk voldelig atferd. I noen tilfeller er det også 

opplyst om psykisk vold, men det er den fysiske volden som dominerer. Virkningene av 

denne formen for atferd vil som oftest være umiddelbar og medføre store skader for de som er 

offer for handlingene. For mennesker som bor sammen, vil ofte alle bli rammet. 

Vi har foretatt en kategorisering som i første rekke innbefatter: far som slåss med mor, mor 

som slåss med far, og far/mor som slår barn. Som det framgår av arkivbeskrivelsene, synes 

det å være et sentralt mønster at når en voldelig far eller mor slår, så medfører det at partneren 

også reagerer med vold. I slike tilfeller rykker kanskje politiet ut, og i verste fall kan den ene 

ende på krisesenter eller sykehus og den andre kanskje i politiets varetekt.  

Dette er konflikter som også vil ramme barna, men enda verre vil det være når voldelige 

foreldre slår barna, ettersom disse vil være fanget i en situasjon de vanskelig kan flykte fra.  

Det er en meget stor andel av fedrene (54 %) som er registrert for voldsutøvelse. Dette 

handler dels om voldelig atferd utenom hjemmet, men i stor grad er det tale om vold mot 

familiemedlemmer, der både mødre og barn kan være offer for aggresjonen. 

Av det totale antall voldelige fedre er det 44 % som utøver vold også mot barna.  

Voldelige fedre er i særlig grad kjennetegnet ved tre grunntrekk. Det første handler 

yrkessituasjonen, hvor 37 % er arbeidsledige og 26 % er uføre. Det andre trekket består i at 

flertallet av de voldelige fedrene (60 %) bruker rusmidler. Det tredje trekket setter fokus på at 

et stort flertall (78 %) har kommet i kontakt med politiet på grunn av forskjellige kriminelle 

handlinger.  

Når det gjelder voldelig atferd blant mødre, er det registrert at 26 % har utøvd voldelig atferd. 

Dette omfatter mange former for vold, men her synes denne atferden kun å ha forekommet i 

hjemmet. 

Men det referer til mødre som i mange tilfeller er initiativtagere til vold. For en vesentlig del 

handler dette om mødre som slåss med og slår sine partnere. Rimelig nok synes denne volden 

for en stor del å ha blitt utløst av ulike konflikter i hjemmet. 

Vi merker oss at det framgår av arkivopplysningene at mødre i mindre grad blir registrert som 

voldelige når mannen har flyttet ut. Men mange er fortsatt voldelige mot barna, slektninger 
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eller andre i nærmiljøet. Det gjelder selv om det ikke er noen i hjemmet som utøver direkte 

vold mot dem.  

I relasjon til etnisitet framkommer det at hele 42 % mødre med innvandrerbakgrunn fra 

Somalia er voldelige, mens 26 % mødre med norsk etnisk bakgrunn kjennetegnes ved 

voldelig atferd. Vi merker oss for øvrig at det ikke er registrert noen mødre med pakistansk 

bakgrunn som utøver vold.  

Alt i alt framkommer det en fordobling av andelen voldelige mødre fra 2003 til 2010: fra 17 % 

i 2003 til 33 % i 2010.  

Totalt er det registrert seksten mødre som har opplyst at de føler seg isolert, at kun ni mødre 

er i noen form for arbeid, åtte er voldelige og slåss med sine partnere og fire er voldelige og 

slår sine egne barn.  

Når det så handler om fedre, er det fjorten som framtrer som voldelige og slår sine partnere 

mens seks er registrert for vold mot barna. Her foreligger opplysninger om rusmisbruk for de 

aller fleste - både av fedre og mødre.   

For å forsøke å fange opp noe av den helheten i familien som voldelig atferd kan inngå i, skal 

vi presentere eksempler i form av kortfattede kasusbeskrivelser.    

Ved sitater fra barnevernsdokumentene vil det også bli gitt et bilde av den 

situasjonsbeskrivende, narrative stilen som preger dette kildematerialet.  

 

Vold i hjemmet: belyst ved kasusbeskrivelser   

Vi skal presentere kasus hvor vold er grunntema. Til sammen forventes disse å fange opp 

mange av grunntrekkene ved de turbulente hjemmemiljøene med mer eller mindre 

situasjonsutløst vold hos fedre og mødre.  

 

Omfattende vold  

I denne familien kom mor først til Norge i 2000, en sønn i 2001 og far med de øvrige 6 barn 

kom i 2002. Alle 7 søsken har etter hvert fått saksmapper i barnevernet. 

”I følge politirapporten ble politiets operasjonssentral varslet per telefon av 17 år gammel 

datter om at hun var banket opp av sin far… Da hun kom hjem fra skolen, var faren i gang 

med å slå moren. Datter hadde ropt til faren at han måtte slutte, men han tok kvelertak på 

henne og truet med å drepe henne… Moren hadde fortalt til politiet at hun hadde blitt slått av 
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mannen både denne og forrige dagen… Datter sa at faren gjentatte ganger hadde slått og 

banket barna i familien… Faren ble pågrepet og satt i arrest”.  

Barnevernstjenesten igangsatte en undersøkelse og samtaler med foreldrene. Mor ville ikke ha 

noen hjelp fra barnevernstjenesten. ”Hun sier at de klarer seg bra nå, og at de heller kan ta 

kontakt igjen hvis de ønsker hjelp... Mor ønsker ikke at barnevernstjenesten skal ta kontakt 

med barna… Mor sier at alle barna er glad for at far er borte”.  

Saken ble deretter henlagt.   

Et annet eksempel handler om foreldre der både mor og far anvender vold. Far har vært i 

arbeid før han giftet seg, men etterpå har han i en lang periode vært arbeidsledig. Mor fikk det 

første barnet seks måneder etter at hun flyttet sammen med far. Kort tid etter fødselen ble det 

registrert store konflikter og grov vold i familien. Vi viser her til en bekymringsmelding fra 

2001:  

”Mor ringte politiet fordi hun ble slått av sin mann, og hun fortalte at han hadde slått henne 

flere ganger i hodet. Deres to småbarn var til stede i leiligheten”. 

Konflikter og krangel medførte flere ganger grov vold, og mor og babyen ble to ganger kjørt 

til et krisesenter. Politiet skriver at hjemmet bar preg av at det hadde vært mye slåssing og at 

det var svært rotete og kaotisk i leiligheten. 

To år senere rykker politiet ut til familiens bopel grunnet ”husbråk på adressen. Far blir 

kastet ut av mor”. Familien har økt og det er fire barn til stede hvorav en er farens bror.  

Politiet har rykket ut flere ganger grunnet vold og bråk, og familien har vært i uavbrutt 

kontakt med barnevernstjenesten. Alle barna hadde pågående saker i barnevernet. Det har 

kommet en rekke bekymringsmeldinger om husbråk, vold, mishandling av kona og 

omsorgssvikt i ulike former.  

I enkelte bekymringsmeldinger blir det for øvrig påpekt at kranglingen og volden i denne 

familien har sammenheng med den vanskelige økonomiske situasjonen. Begge foreldrene er 

mottakere av sosialhjelp, med begrensede økonomiske ressurser. I et dokument fremkommer 

det at familien lever av den kontantstøtten de får for barna, og økonomisk sosialhjelp til 

husleie og livsopphold fra sosialkontoret. 

Mor har ansvaret hjemme og lever i sosial isolasjon, med minimal kontakt utenfor hjemmet. 

Mor har henvendt seg til sosialkontoret som følge av ekteskapsproblemer og oppgir at disse er 

utløst av dårlig økonomi. Volden har ført til at mor to ganger har hatt opphold på et 

krisesenter.   

I 2009 fremmet barnevernet saken om omsorgsovertakelse for Fylkesnemnda. Samme år 

flyttet faren og samtlige barn til utlandet - med mors samtykke. Saken ble henlagt. 
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Rus, husbråk, vold 

Dette er et kasus hvor far har den formelle omsorgen for en jente på 15 år, men da han har 

flyttet midlertidig til utlandet, bor hun hos mor. Politiet har flere ganger vært hjemme hos mor 

og hennes kjæreste på grunn av husbråk. I bekymringsmeldingen påpekes det at: 

”husbråket har gått ut på at morens samboer skal ha vært voldelig og at det har vært 

konsumert mye alkohol i leiligheten”. En annen melding fra 2004 viser en lignende situasjon: 

 ”Mor og mors tidligere kjæreste har drukket alkohol i ettermiddag sammen med venner. De 

har kranglet da ekskjæresten ikke ville forlate leiligheten. Han slo henne flere ganger i 

ansiktet med barna til stede. Mor opplyser at han har slått og mishandlet henne flere ganger 

men hun har ikke anmeldt ham for dette. Mor ønsker å anmelde ham nå”. 

Til denne situasjonen har moren funnet en løsning for å beskytte jenta mot 

alkoholmisbruk: ”Mor sier at jenta aldri har vært til stede når politiet er kommet, heller ikke 

har hun noen gang vært hjemme når mor hadde drukket… Jenta får alltid beskjed om at hun 

må være hos bestemor eller hos søster… Mor sier at hun ringer jenta og sier at hun må sove 

annet sted fordi hun skal ut eller ta seg en fest”. 

Jenta uttrykker ønske om å fortsette å bo hos mor til tross for de håpløse forholdene. Hun har 

god kontakt med både mors søster og farmor hvor hun tilbringer mye tid. Noen måneder 

senere eskalerer situasjonen hjemme og jenta sier at ”rusmisbruk samt omgang med andre 

rusmisbrukere har økt i det siste og at hun ikke orker å bo hjemme lenger”. I samme samtale 

forteller mor at ”hun ikke hadde noen problemer med alkohol overhodet”. Avslutningen i 

denne saken er ukjent ettersom den stadig pågikk. 

I denne saken ser vi en kombinasjon av vold og rusmisbruk. En voldelig partner som slår og 

slåss med mor skaper en utrygg og umulig hjemmesituasjon for en 15 år gammel jente. Til 

tross for denne situasjonen viser jenta motstandsdyktighet og klarer seg. En skolerapport 

opplyser at jenta har et relativt lavt fravær og gode skoleprestasjoner. 

Vi merker oss at det er konstatert og registrert vold i om lag halvparten av familiene i 

prosjektutvalget der mannen eller kvinnen rekrutterer partner fra opprinnelseslandet. Disse 

familiene framtrer som særlig risikoutsatt, kanskje særlig som følge av manglende språk- og 

kulturkompetanse hos den nylig ankomne partneren. De er fullstendig avhengige av partneren 

som brakte dem hit. Mange av ”hovedpersonene” er også selv i en vanskelig situasjon, med 

mangel på nødvendige økonomiske resurser, ofte uten arbeid og et stabilt bosted. Familien er 

dermed totalt avhengig av sosialstøtte. 
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Kulturell mismatch 

Dette er et kasus som omhandler en norskfødt mor med foreldre fra Pakistan, som 

blir ”presset av egen familie” til å forbli i ekteskapet med far. De har vært gift i seks år. I 2003 

blir far pågrepet av politiet etter å ha fremsatt trusler mot mor. Hun ”rømte” og ute på gata 

ringte hun politiet. Det framgår av politirapporten at: ”hun og far krangler mye, far har vært 

voldelig før graviditeten, under svangerskapet og etter fødselen. Mor har tidligere anmeldt 

far, men trakk anmeldelsen”. Det foreligger opplysninger om at han har truet henne på livet. 

Etter at barnet er født, har mor bodd mye hos sine foreldre. Mor og far har flyttet fra 

hverandre flere ganger, men foreldrene på begge sider godtar ikke dette og er imot en 

eventuell skilsmisse. En måned senere tar mor kontakt med barnevernstjenesten og sier at ”far 

har bedt henne om å flytte ut av hjemmet og at hun skal gi barnet til barnevernet”   

I samtalene som følger, forekommer en rekke grunner som fører til voldelig atferd hos far. I 

følge mors opplysninger  

”kontrollerer far henne og forventer at hun skal gjøre som han sier. Han skriker til henne og 

kjefter og har ved flere anledninger brukt vold mot henne. Dersom mor ber ham om å hjelpe 

til hjemme med ulike ting som bæring, pass av babyen o.l., sier han at han ikke er slaven 

hennes”. En dag mor ringte til barnevernsvakten for å be om hjelp, forsøkte faren å hindre 

henne i å ringe ved å frata henne telefonen, men hun klarte det likevel. ”Under samtale med 

barnevernet ble far så sint at hun ikke torde å fortsette samtalen”. 

Moren vil ha hjelp av barnevernet for å kunne komme seg ut av denne situasjonen. 

Barnevernet ser mor som en ressurssterk person som kan ivareta barnet på en god måte hvis 

hun bryter ut av ekteskapet. Begge foreldrene er i arbeid. 

Foreldrene begynner med familieveiledning for å minske konfliktnivået. Det ble opplyst at 

foreldrene er søskenbarn og særlig mor har vært utsatt for et stort press fra familien om ikke å 

anmelde forholdene hun har vært utsatt for. 

Tre måneder senere er mor og babyen frivillig plassert utenfor hjemmet etter at hun hadde 

blitt mishandlet av sin ektemann. Rapporten fra barnevernsvakten nevner at: ”mor hadde 

kommet hjem og sagt til far at han hadde rotet. Dette hadde provosert far som kastet mor på 

gulvet for deretter å holde et kjede stramt rundt halsen hennes. Hun hadde klart å komme seg 

unna og bort til telefonen”. Faren stakk av da hun skulle ringe politiet. Hun valgte å ikke 

tilkalle politiet den gangen men tok kontakt med legevakten og barnevernsvakten. 

Etter oppholdet tar hun ut separasjon og flytter tilbake i sin leilighet. Hun opplever et stort 

press fra familien for å holde skjult at hun er separert slik at ingen i deres nettverk får vite det. 
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Hun må således gå sammen med mannen til familieselskaper. Saken avslutter etter mors 

ønske. Saken åpnes på nytt i årene som kommer med nye bekymringsmeldinger sendt av 

politiet som måtte rykke ut til familiens bopel på grunn av husbråk og vold. I 2006 er faren 

omtalt i rapporter at han utøver vold mot mor med barnet til stedet. Det blir flere opphold 

utenfor hjemmet for mor og barnet fra 2007 til 2009. Deres felles familie presser henne til å 

fortsette samlivet. Saken avsluttet da faren ble utvist fra landet.   

 

I denne familien synes et kulturelt misforhold å være et vesentlig grunnlag for konfliktene. 

Det er en mismatch mellom rollene de forventer av hverandre i familien. Far kom til Norge i 

1997, mens mor er født her. Han lærer seg snart språket og kommer raskt i arbeid. Han søker 

skoleplass. Begge foreldrene er ressurssterke med hensyn til arbeid, skolering og inntekter. 

Han tar med seg deler av kulturen han er oppdratt til som ikke matcher mors forventninger.  

Men når vi ser på alvorligheten i voldsutøvelsene, kan ikke kulturell mismatch i seg selv være 

nok til å begrunne handlingene. Det at far forsøker å kvele mor, kan verken legitimeres eller 

bortforklares. Derimot kan presset fra mors familie om å holde fast på en ekteskapelig fasade, 

være en grunnleggende, problemforsterkende og problembevarende faktor.  

 

Foreldre som slår barna 

Andelen foreldre som slår barna synes å ha en økende tendens: blant fedre er andelen som 

straffer barn med fysisk vold 19 % i 2003 og 29 % i 2010.  For mødre er en stigning fra 0 % i 

2003 til 22 % i 2010.  Dette er meget høye tall, blant annet sett i lys av at dette er lovstridige 

handlinger (etter lovforbud av 1987). Vi har merket oss at fysisk avstraffelse av barna stort 

sett bare forekommer i innvandrerfamilier. 

I enkelte saksmapper er det påpekt at denne voldsutøvelsen kan avspeile psykiske problemer 

og bruk av rusmidler. Men ofte synes volden å inngå i den vanlige oppdragelsen av barna. 

Foreldrene bruker således fysisk refselse både for å få kontroll over barna, straffe uønsket 

atferd eller for å markere at de ikke godtar dårlige skoleresultater. 

Vi har registrert at det er få av barna som i samtaler med barnevernet snakker om 

straffetiltakene som de er påført av foreldrene. Det synes som de godtar vold med fysisk 

refselse som en naturlig del av familielivet. Det synes også å være en tendens til at 

barnevernet i første rekke har lagt vekt på de mest alvorlige sakene, hvor det ofte har vært tale 

om bruk av grov vold overfor barna.  
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Det finnes en rekke eksempler som viser hvordan foreldrene anvender grov fysisk refselse ved 

uønsket atferd. Et kasus omhandler en jente som har begått lovbrudd i form av butikktyveri, 

og som også har vært i kontakt med politiet på grunn av hasjrøyking.  Hun forteller at:  

”far har sagt at han har så store hender at han kommer til å skade henne alvorlig dersom han 

slår henne og at han derfor ikke vil slå henne mer… men at mor derimot fortsatt slår henne… 

mor kan enten sparke henne idet hun løper unna eller kan slå henne med knyttet neve”. 

Etter disse hendelsene med politiet var jenta redd for å gå hjem. Foreldrene har benektet alt 

som jenta har fortalt.  

I en annen samtale med barnevernet benekter jenta det hun tidligere har sagt om volden i 

familien og sier at ”hun diktet opp det om volden da hun var redd for at foreldrene skulle bli 

sinte eller skuffet over henne… hun håpet at ved å si at hun hadde det vondt hjemme, ville 

politiet få sympati for henne og ikke kontakte foreldrene hennes”. 

 

En annen jente forteller at ”hun blir slått hardt hver dag ved bruk av kost, stokk og belte, samt 

slag i ansiktet, armene og ryggen. Jenta blir også ofte lugget kraftig i håret… det kan skje 

hvis hun kommer for sent hjem eller ikke vasker hjemme. Hun opplever at hun blir behandlet 

annerledes enn søsknene. Hun får mer kjeft av foreldrene enn sine søsken… hun forteller at 

de skriker og banner til henne med en gang hun gjør noe galt”. Mor benekter forholdene og 

far sier at ”jenta lyver mye”.  

Jenta føler seg tvunget av mor til å bære sjal, noe hun begynner å gjøre under Ramadan.  

Denne saken er avsluttet da jenta ble sendt til utlandet, hvor hun i følge mor skulle bo i minst 

ett år.  

Dette er to eksempler hvor foreldrene har mistet kontrollen og synes å bruke vold for å 

underbygge og bekrefte sin tapte autoritet. Begge de omtalte jentene snakker om at de føler 

press om gjøremål i hjemmet og at foreldrene vil bestemme over hvor de går, hvem de går 

sammen med, ute - og innetider. I sistnevnte eksempel er det også press om å følge religiøse 

skikker.  

Det fremkommer for øvrig flere beskrivelser i materialet som gjelder tenåringer som forsøker 

å løsrive seg fra kontrollerende familier. 

Grunnene til å anvende vold er trolig mange, men i de omtalte familiene er voldsatferden 

direkte knyttet til disiplinering, gjennomføring av regler og myndigheten i familien med bruk 

straff som sanksjonering. 

I enkelte tilfeller går det så langt at det er tale om mishandling av barna. I følgende eksempel 

blir barna refset fysisk med bakgrunn i dårlige skoleresultater eller dårlig oppførsel på skolen. 
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En jente forteller at ”far er streng mot broren og slår ham. Far har sagt til dem begge at de 

er noen dustete barn, at de er dumme, kalt dem for søppelunger og at de kommer til å ende 

som uteliggere når de blir store og legger til at de ikke er verdt å ha ham som far. Far slår 

ikke jenta siden hun gjør det bra på skolen og oppfører seg pent. Men etter en hendelse på 

skolen, som involverte broren, tok faren med broren inn på et annet rom og slo ham på en 

grov måte”.  

Denne familien kom opprinnelig fra Vietnam. Begge barna er født i Norge, og ble 

akuttplassert utenfor hjemmet. I barnevernets undersøkelser framkommer omfattende 

barnemishandling fra faren som bruker vold i oppdragelsesøyemed, men også mor er 

beskrevet som en voldsutøver.    

 

Foreldres kriminalitet og rusmiddelbruk   

Når det gjelder lovbrudd, er det registrert opplysninger i arkivet som indikerer at en meget 

stor andel av foreldrene kan karakteriseres som kriminelle. I alt 45 % av fedrene (og hele 53 % 

i 2010) har således begått straffbare handlinger, mens dette gjelder 22 % av mødrene. Det 

fremgår at voldsatferd er den hyppigste grunn til politianmeldelse blant fedrene, mens det for 

mødre handler om både nasking og vold. I noen tilfeller er det tale om gjengangere med lang 

historie for politianmeldelser.  

Rusmiddelbruk er registrert for 38 % av fedrene (46 % i 2010) og for 23 % av mødrene. Blant 

fedre som kommer fra Somalia, er 67 % beskrevet som rusmisbrukere. For andelen fedre med 

norsk bakgrunn gjelder dette 52 %, og vi kan merke oss at dette omfatter 39 % av mødre med 

norsk etnisk opprinnelse. 

Bruken av rusmidler er tydelig relatert både til vold og til familienes økonomiske 

vanskeligheter. Det vanlige rusmiddelet er alkohol for mødre mens fedrene har et mer variert 

misbruk.  

For å gi et bilde av en svært kritisk hjemmesituasjon skal her presenteres et eksempel på et 

tungt belastet miljø med kriminalitet og rusmisbruk. Moren er 21 år gammel, av somalisk 

opprinnelse. Hun kom til landet sammen med sin mor da hun var i førskolealder, og moren 

har selv vært klient i barnevernstjenesten. 

Denne unge moren henger sammen med andre kvinner og menn som er tidligere kjent for 

politiet. En nær venninne har også barn som er meldt til barnevernstjenesten. I løpet av de 

siste årene har moren vært utsatt for vold, voldtekt og ran. Hun er en del av det kriminelle 

rusmiljøet i Oslo og bruker både alkohol og narkotiske stoffer. 
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Det kom en rekke bekymringsmeldinger om at mor brukte alkohol under svangerskapet. Hun 

ble også forsøkt ranet og slått ned mens hun var gravid. I 2008 kom det en 

bekymringsmelding om at mor var ute av stand til å ivareta babyens behov da hun stadig var 

sterkt beruset. 

Barnets far som også er av somalisk opprinnelse, var til stede og ble vurdert av 

barnevernsvakten som i stand til å ta seg av barnet. Men etter hvert kom det en rekke 

bekymringsmeldinger som beskriver mor som beruset, i selskap med andre som har brukt 

alkohol og narkotiske stoffer. De har oppført seg aggressivt og kranglete med både politiet og 

barnevernsvakten, mens både barnet til denne moren og barnet til morens venninne var til 

stede. Som følge av episoden ble barna akuttplassert i beredskapshjem uten samtykke fra 

foreldrene.   

Det fremgikk av samtalene som inngikk i undersøkelsen, at mor ikke trengte hjelp av 

barnevernet ettersom hun hadde støtte av sin mor og bestemor. Det forekom også at: ”hun 

liker ikke å ta buss fordi det er utrygt for henne på grunn av de mange somalierne som pleier 

å ta den bussen. Hun forklarer at de fleste somalierne tenker at de som voldtok mor, er 

uskyldige. Kvinnene støter ut mor og mener at det er mor sin skyld at de som voldtok henne nå 

er dømt. I følge mor mener de at hun gjorde alt frivillig og at dommen derfor var feil”. 

Til tross for at mor er utsatt for fordommer fra folk som har samme etniske tilhørighet, er hun 

en del av et miljø preget av kriminalitet og rusmisbruk. Moren får ett barn til i 2010, og saken 

fortsetter som før med bruk av rusmidler, konflikter med andre og nå og da plasseringer på 

ulike sentre for mor og barn. 
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Foreldrenes kompetanse  

Med bakgrunn i arkivdata skal vi til slutt sette fokus på foreldrenes kompetanse når det 

gjelder norsk språk (og dermed blant annet forutsetninger for deltagelse i arbeidslivet), samt 

forsøke å beskrive noen relevante trekk ved foreldres omsorgskompetanse.  

 

Språkkompetanse 

I arkivmaterialet viste det seg å være svært begrenset informasjon om foreldrenes 

yrkeskompetanse.  Derimot fremkom det data om foreldre behersket norsk språk på en 

tilfredsstillende måte, eller ikke. Det mest konkrete kriteriet for språkkompetanse som her 

kunne legges til grunn, var om barnevernet måtte bruke tolk i samtalen med foreldrene.  

Det ble dermed registrert to nivå av språkkompetanse, basert på om foreldre kunne 

kommunisere tilfredsstillende på norsk eller var avhengige av tolk. 

Av mødre med innvandrerbakgrunn i prosjektutvalget viste det seg å være en andel på 55 % 

som hadde behov for tolk. Men av det mindretallet på 45 % som kunne kommunisere uten 

tolk, forekom det likevel tydelige språkvansker. Selv om de ikke benyttet seg av tolk, betydde 

det således ikke at alle disse mødrene behersket språket. Barnevernet måtte derfor i en del 

tilfeller benytte seg av tolk for å begrense misforståelser i kommunikasjonen. 

Men vi har registrert en nedgang i andelen mødre som hadde behov for tolk, fra 88 % i 2003 

til 50 % både i 2007 og 2010.  Når det gjelder fedre, var det kun 10 % med 

innvandrerbakgrunn som benyttet tolk i kontakt med barnevernet. 

Det at mødre i langt høyere grad enn fedre har utilstrekkelig språkkompetanse i norsk, er både 

et uttrykk for og en konsekvens av en markant kjønnsforskjell i integreringen i samfunnet. 

Mange mødre er isolert og forankret til hjemmet, og har vansker med å finne en rolle i det 

norske samfunnet. Det å ikke beherske språket medfører at de har en begrenset tilgang til 

arbeidsmarkedet, og atskillig flere kvinner enn menn med innvandrerbakgrunn er 

arbeidsledige.   

Enkelte mødre har forklart sine manglende språkkunnskaper med at mannen behersker språket. 

Derfor har hun ikke noe behov for å lære seg det norske språket. Men enkelte påpeker at de 

ønsker å lære språket, men at den sosiale isolasjonen og ansvaret for de daglige gjøremål i 

hjemmet medfører at de ikke har kapasitet til å gå på kurs.  

Det er også en del mødre som ikke virker interessert i å tilegne seg språket og ikke ønsket å gå 

på norskkurs, selv om tilbudet var til stede, og at det som påpekt var nok at ektemannen 

behersket norsk. 
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Det er også avdekket at noen foreldre heller vil motta sosialhjelp enn å være i arbeid eller å 

kvalifisere seg for det. Enkelte som opplyser om ulike fysiske lidelser, blir henvist til 

utredning av deres arbeidsevne, men de møter aldri opp. 

Det framgår at manglende språkkompetanse bidrar til at mange havner i en vond sirkel. Den 

binder mor til hjemmet og fører til isolasjon som medfører ytterligere hindringer for å tilegne 

seg språket. Dette vil også ha betydning for barns språklæring i hjemmet, og det vil kunne ha 

en bred læringshemmende konsekvens, selv om barna etter hvert vil finne andre 

læringsarenaer.  

 

Kompetanse til omsorg 

I følge skolerapporter framkommer det at en del av barna stadig møter opp på skolen med 

upassende klær (til værforholdene) og til vanlige skoleaktiviteter. De har ikke medbrakt 

matpakke, relevant utstyr og viser mangelfull hygiene. Alt dette gir uttrykk for mangel på 

foreldreresurser til å imøtekomme barnas fysiske og praktiske behov i hverdagen. Bo-evne og 

kompetanse til å styre egen økonomi utgjør en praktisk omsorgskompetanse som vil bidra til å 

dekke barnas og familiens daglige behov.  

Data viser at de aller fleste barna (88 %) som møter opp på skolen ustelt og med mangelfull 

hygiene, kommer fra familier hvor mor er arbeidsledig, og halvparten av disse barna kommer 

fra familier hvor far er uføretrygdet.  

Hva så med foreldrenes engasjement for barnas skolearbeid? Arkivdata gir her mest negative 

opplysninger. Svært mange, særlig av fedre, følger ikke med på hva som skjer med barna på 

skolen, og utenfor hjemmet i det hele. Arkivopplysningene indikerer at dette gjelder 64 % av 

fedrene og 39 % av mødrene. Dette er fedre og mødre som ofte ikke har noen kontakt med 

skolen eller andre institusjoner som barna har tilknytning til. 

Etter mødrenes opplysninger forekom det også at et betydelig antall fedre (68 %) heller ikke 

var involvert i hva som skjer med barna i hjemmet. De opplyser at de ikke får noen støtte av 

sine partnere i dagligdagse oppgaver og aktiviteter knyttet til barna. De får heller ikke hjelp til 

de daglige gjøremål i forbindelse med husholdningen.  

Når det gjelder etnisk bakgrunn og pedagogisk omsorg, synes det for øvrig å fremkomme 

noen forskjeller: I familier med pakistansk opprinnelse er det far som tar seg av barna utenfor 

hjemmet mens mor tar hovedansvaret for det som skjer med barna i hjemmet. Far holder 

kontakt med skolen eller barnehagen, deltar på foreldremøter og engasjerer seg for det som 

angår barna utenfor hjemmesituasjonen. Det fremgår således av arkivdokumentene at mor 
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sjelden er i kontakt med skolen eller barnehagen. I familier med somalisk bakgrunn er det 

derimot mor som tar seg av hva som skjer med barnet også utenfor hjemmet. Det framgår 

således at 70 % av somaliske mødre møter opp på skolen eller i barnehagen, mens det kun 

gjelder for 50 % av norske og 25 % av pakistanske mødre.  

Det framgår for øvrig at noen mødre som ikke behersker norsk språk, likevel møter opp på 

skolen til foreldremøter etc. Til tross for språkproblemer viser de vilje til å ivareta barnas 

omsorgsbehov.  

 

Vurderinger 

En demografisk oversikt viser at det i alt er 62 % mødre med innvandrerbakgrunn mens 38 % 

er etnisk norske. Blant andre opprinnelsesland har Somalia den klart høyeste andel med 20 % 

av hele prosjektutvalget, og denne andelen har økt fra 2003 til 2010. Data viser også at norske 

mødre utgjør en avtagende andel fra 2003 til 2010: henholdsvis 55 % i 2003 og 28 % i 2010. 

Dette er en statistisk signifikant nedgang. Tallene viser at fedre med utenlandsk opprinnelse 

utgjør 70 % mens fedre med norsk etnisk bakgrunn således omfatter kun 30 %. Blant den 

første gruppen er andelen fedre med somalisk bakgrunn høyest, 20 %, og den har økt fra 2003 

til 2010. Det er registrert en lignende utviklingstendens hos fedre som hos mødre. Andelen 

fedre med norsk etnisk bakgrunn har avtatt fra 46 % i 2003 til 23 % i 2010. 

Når det gjelder mødre med utenlandsk opprinnelse, har flertallet (57 %) kommet til Norge ved 

familiegjenforening, mens de resterende 43 % har kommet alene. Vi kan her peke på at 

ankomstmåten synes å ha noen konsekvenser for familielivet: Ut fra arkivopplysningene 

forekommer således hyppigere konflikter og vold i familien når mødre har kommet først til 

landet alene, mens resten av familien har kommet senere. 

Vi merker oss at til tross for et stort og økende antall arbeidsinnvandrere fra østeuropeiske 

land, er de i liten grad representert blant tilmeldte til barnevernet. 

Det fremgår av data at vold preger svært mange av familiene i prosjektutvalget, og at 

voldsatferden har en økende tendens. Ved sammenligning av data fra 2003 og 2010 fremgår 

det også en økning av mødres voldelige atferd ved at de slår barna, det er færre mødre i arbeid, 

flere aleneforeldre og flere familier som er avhengige av sosialstønad. Dette indikerer en klart 

negativ trend. 

Det er en meget stor andel av fedrene (54 %) som er registrert for voldsutøvelse, og de fleste 

av disse utøver vold også mot barna.  
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Voldelige fedre er kjennetegnet ved tre grunntrekk. Mange er arbeidsledige eller uføre, en stor 

andel er rusmisbrukere, og et stort flertall har kommet i kontakt med politiet på grunn av 

forskjellige kriminelle handlinger.  

Det framkommer at hele 42 % mødre med innvandrerbakgrunn fra Somalia er voldelige, mens 

26 % mødre med norsk etnisk bakgrunn kjennetegnes ved voldelig atferd. Vi merker oss for 

øvrig at det ikke er registrert noen mødre med pakistansk bakgrunn som utøver vold. Alt i alt 

framkommer det en fordobling av andelen voldelige mødre fra 2003 til 2010: fra 17 % i 2003 

til 33 % i 2010.  

Vi merker oss at det er konstatert og registrert vold i om lag halvparten av familiene i 

prosjektutvalget der mannen eller kvinnen rekrutterer partner fra opprinnelseslandet. Disse 

familiene framtrer som særlig risikoutsatt, kanskje særlig som følge av manglende språk- og 

kulturkompetanse hos den nylig ankomne partneren. De er fullstendig avhengige av partneren 

som brakte dem hit. Mange av ”hovedpersonene” er også selv i en vanskelig situasjon, med 

mangel på nødvendige økonomiske resurser, ofte uten arbeid og et stabilt bosted. Familien er 

dermed totalt avhengig av sosialstøtte. 

Andelen foreldre som slår barna har også en økende tendens: blant fedre er andelen som 

straffer barn med fysisk vold 19 % i 2003 og 29 % i 2010.  For mødre er det en stigning fra 0 % 

i 2003 til 22 % i 2010.  Dette er meget høye tall, blant annet sett i lys av at dette er lovstridige 

handlinger (etter lovforbud av 1987). Vi har merket oss at fysisk avstraffelse av barna stort 

sett bare forekommer i innvandrerfamilier. 

Når det gjelder lovbrudd, er det en meget stor andel av foreldrene som kan karakteriseres som 

kriminelle. I alt 45 % av fedrene (og hele 53 % i 2010) har således begått straffbare 

handlinger. 

Bruken av rusmidler er tydelig relatert både til vold og til familienes økonomiske 

vanskeligheter. Det vanlige rusmiddelet er alkohol for mødre mens fedrene har et mer variert 

misbruk.  

Mødre er i langt høyre grad enn fedre hemmet av utilstrekkelig språkkompetanse i norsk. Det 

å ikke beherske språket medfører at de har en begrenset tilgang til arbeidsmarkedet, og 

atskillig flere kvinner enn menn med innvandrerbakgrunn er arbeidsledige.   

Enkelte mødre har forklart sine manglende språkkunnskaper med at mannen behersker språket. 

Derfor har hun ikke noe behov for å lære seg det norske språket. 

Det framgår at manglende språkkompetanse bidrar til at mange havner i en vond sirkel. Den 

binder mor til hjemmet og fører til isolasjon som medfører ytterligere hindringer for å tilegne 

seg språket. Dette vil også ha betydning for barns språklæring i hjemmet, og det vil kunne ha 
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en bred læringshemmende konsekvens, selv om barna etter hvert vil finne andre 

læringsarenaer.  

Når det gjelder omsorgskompetanse, framkommer det at en del av barna stadig møter opp på 

skolen med upassende klær (til værforholdene) og til vanlige skoleaktiviteter. De har ikke 

medbrakt matpakke, relevant utstyr og viser mangelfull hygiene. Alt dette gir uttrykk for 

mangel på foreldreresurser til å imøtekomme barnas fysiske og praktiske behov i hverdagen.  

Når det gjelder foreldrenes engasjement for barnas skolearbeid, framkommer det også mest 

negative opplysninger. Svært mange, særlig av fedre, følger ikke med på hva som skjer med 

barna på skolen, og utenfor hjemmet i det hele. Arkivopplysningene indikerer at dette gjelder 

64 % av fedrene og 39 % av mødrene. Dette er fedre og mødre som ofte ikke har noen kontakt 

med skolen eller andre institusjoner som barna har tilknytning til. 

Dette kapitlet viser at alle de 114 familiene har vansker med oppfølgingen av sine barn, og det 

fremgår ulike støtte- og hjelpebehov. Det fremkommer omfattende krenkelser av barna, og 

synliggjøres store hjelpebehov i familiene, med behov for økt foreldrekompetanse og direkte 

behov for store hjelpetiltak relatert til omsorgssvikten.  

 

SAMMENDRAG KAPITTEL 6 

Kapittel 6 har som utgangspunkt at det er en av de sentrale oppgavene for barnevernet å 

vurdere om oppvekstforholdene og foreldreomsorgen kan være en risiko for det enkelte barns 

oppvekst og utvikling.  For å gi en nærmere empirisk belysning av omsorgssituasjonen i 

hjemmet gis det her en relativt omfattende beskrivelse av barnas foreldre, med fokus på 

demografiske trekk, deres økonomi, atferd og omsorgskompetanse. Dette omfatter både en 

kvantitativ kartlegging og helhetsbeskrivelser ved en rekke kasus. Dermed har det vært mulig 

å presentere grunntrekk ved barnas hjemmeforhold.  

 

En demografisk oversikt viser at det i alt er 62 % mødre med innvandrerbakgrunn mens 38 % 

er etnisk norske. Blant andre opprinnelsesland har Somalia den klart høyeste andel med 20 % 

av hele prosjektutvalget, og denne andelen har økt fra 2003 til 2010. Data viser også at norske 

mødre utgjør en avtagende andel fra 2003 til 2010: henholdsvis 55 % i 2003 og 28 % i 2010. 

Mellom 2003 og 2010 er det også registrert en markant økning i antall opprinnelsesland: fra 6 

land i 2003 til 18 land i 2010. 

Fedre med utenlandsk opprinnelse utgjør 70 % mens fedre med norsk etnisk bakgrunn således 

omfatter kun 30 %. Blant den første gruppen er andelen fedre med somalisk bakgrunn høyest, 
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20 %, og den har økt fra 2003 til 2010. Det er registrert en lignende utviklingstendens hos 

fedre som hos mødre. Andelen fedre med norsk etnisk bakgrunn har avtatt fra 46 % i 2003 til 

23 % i 2010. 

 

Når det gjelder mødre med utenlandsk opprinnelse, har flertallet (57 %) kommet til Norge ved 

familiegjenforening, mens de resterende 43 % har kommet alene. Vi kan her peke på at 

ankomstmåten synes å ha noen konsekvenser for familielivet: Ut fra arkivopplysningene 

forekommer således hyppigere konflikter og vold i familien når mødre har kommet først til 

landet alene, mens resten av familien har kommet senere. 

Vi merker oss at til tross for et stort og økende antall arbeidsinnvandrere fra østeuropeiske 

land, er de i liten grad representert blant tilmeldte til barnevernet. 

 

Det fremgår av data at vold preger svært mange av familiene i prosjektutvalget, og at 

voldsatferden har en økende tendens. Ved sammenligning av data fra 2003 og 2010 fremgår 

det også en økning av mødres voldelig atferd ved at de slår barna, det er færre mødre i arbeid, 

flere aleneforeldre og flere familier som er avhengige av sosialstønad. Dette indikerer en klart 

negativ trend. 

  

Det er en meget stor andel av fedrene (54 %) som er registrert for voldsutøvelse. Dette 

handler dels om voldelig atferd utenom hjemmet, men i stor grad er det tale om vold mot 

familiemedlemmer, der både mødre og barn kan være offer for aggresjonen. 

Av det totale antall voldelige fedre er det 44 % som utøver vold også mot barna.  

Voldelige fedre er kjennetegnet ved tre grunntrekk. Mange er arbeidsledige eller uføre, en stor 

andel er rusmisbrukere og et stort flertall har kommet i kontakt med politiet på grunn av 

forskjellige kriminelle handlinger.  

Det er ikke registrert seksuelle overgrep mot barna.   

 

Det fremkommer at hele 42 % mødre med innvandrerbakgrunn fra Somalia er voldelige, mens 

26 % mødre med norsk etnisk bakgrunn kjennetegnes ved voldelig atferd. Vi merker oss for 

øvrig at det ikke er registrert noen mødre med pakistansk bakgrunn som utøver vold. Alt i alt 

framkommer det en fordobling av andelen voldelige mødre fra 2003 til 2010: fra 17 % i 2003 

til 33 % i 2010.  

Vi merker oss at det er konstatert og registrert vold i om lag halvparten av familiene i 

prosjektutvalget der mannen eller kvinnen rekrutterer partner fra opprinnelseslandet. Disse 
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familiene framtrer som ekstra risikoutsatt, kanskje særlig som følge av manglende språk- og 

kulturkompetanse hos den nylig ankomne partneren. De er fullstendig avhengige av partneren 

som brakte dem hit. Mange av ”hovedpersonene” er også selv i en vanskelig situasjon, med 

mangel på nødvendige økonomiske resurser, ofte uten arbeid og et stabilt bosted. Familien er 

dermed totalt avhengig av sosialstøtte. 

 

Andelen foreldre som slår barna, har også en økende tendens: blant fedre er andelen som 

straffer barn med fysisk vold 19 % i 2003 og 29 % i 2010.  For mødre er det en stigning fra 0 % 

i 2003 til 22 % i 2010.  Dette er meget høye tall, blant annet sett i lys av at dette er lovstridige 

handlinger (etter lovforbud av 1987). Vi har merket oss at fysisk avstraffelse av barna stort 

sett bare forekommer i innvandrerfamilier. 

 

Når det gjelder lovbrudd, er det en meget stor andel av foreldrene som kan karakteriseres som 

kriminelle. I alt 45 % av fedrene (og hele 53 % i 2010) har således begått straffbare 

handlinger, mens dette gjelder 22 % av mødrene. Det fremgår at voldsatferd er den hyppigste 

grunn til politianmeldelse blant fedrene, mens det for mødre handler om både nasking og vold. 

I noen tilfeller er det tale om gjengangere med lang historie for politianmeldelser.  

 

Rusmiddelbruk er registrert for 38 % av fedrene (46 % i 2010) og for 23 % av mødrene. Blant 

fedre som kommer fra Somalia, er 67 % beskrevet som rusmisbrukere. For andelen fedre med 

norsk bakgrunn gjelder dette 52 %, og vi kan merke oss at dette omfatter 39 % av mødre med 

norsk etnisk opprinnelse. 

Bruken av rusmidler er tydelig relatert både til vold og til i familienes økonomiske 

vanskeligheter. Det vanlige rusmiddelet er alkohol for mødre mens fedrene har et mer variert 

misbruk.  

 

Mødre er i langt høyre grad enn fedre hemmet av utilstrekkelig språkkompetanse i norsk. Det 

å ikke beherske språket medfører at de har en begrenset tilgang til arbeidsmarkedet, og 

atskillig flere kvinner enn menn med innvandrerbakgrunn er arbeidsledige.   

Enkelte mødre har forklart sine manglende språkkunnskaper med at mannen behersker språket. 

Derfor har hun ikke noe behov for å lære seg det norske språket. 

Det fremgår at manglende språkkompetanse bidrar at mange havner i en vond sirkel. Den 

binder mor til hjemmet og fører til isolasjon som medfører ytterligere hindringer for å tilegne 

seg språket. Dette vil også ha betydning for barns språklæring i hjemmet, og det vil kunne ha 
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en bred læringshemmende konsekvens, selv om barna etter hvert vil finne andre 

læringsarenaer.  

 

Når det gjelder omsorgskompetanse fremkommer det at en del av barna stadig møter opp på 

skolen med upassende klær (til værforholdene) og til vanlige skoleaktiviteter. De har ikke 

medbrakt matpakke, relevant utstyr og viser mangelfull hygiene. Alt dette gir uttrykk for 

mangel på foreldreresurser til å imøtekomme barnas fysiske og praktiske behov i hverdagen.  

 

Når det gjelder foreldrenes engasjement for barnas skolearbeid, fremkommer det også mest 

negative opplysninger. Svært mange, særlig av fedre, følger ikke med på hva som skjer med 

barna på skolen, og utenfor hjemmet i det hele. Arkivopplysningene indikerer at dette gjelder 

64 % av fedrene og 39 % av mødrene. Dette er fedre og mødre som ofte ikke har noen kontakt 

med skolen eller andre institusjoner som barna har tilknytning til. 

 

Dette kapitlet viser at alle de 114 familiene har vansker med oppfølgingen av sine barn, og det 

fremgår ulike støtte- og hjelpebehov. Det fremkommer omfattende krenkelser av barna, og 

synliggjøres store hjelpebehov i familiene, med behov for økt foreldrekompetanse og direkte 

behov for store hjelpetiltak relatert til omsorgssvikten.  
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Kapittel 7. Særtrekk ved barna:  

Atferd, problembelastninger og muligheter   

 

I dette kapitlet presenteres empiriske data om barna, både når det gjelder bakgrunnsdata, om 

prosjektutvalgets sammensetning, om barnas bosted, etniske status og deres atferd på ulike 

arenaer. Men først gis også en tabelloversikt over hvem som har vært tilmeldere til 

barnevernstjenesten for disse barna.  

 

Bekymringsmeldinger  

Barnevernets arbeid har ofte bakgrunn i bekymringsmeldinger, der budbringere forteller om 

observasjoner av hjem og barn som indikerer behov for regulerende tiltak. 

Også privatpersoner kan melde saker anonymt til barnevernet. Det betyr at de varsler 

barnevernet om at de er bekymret for et barn, men ønsker gjerne at deres egen identitet holdes 

hemmelig for den familien det gjelder. Hvis offentlige instanser har grunn til å tro at et barn 

blir utsatt for alvorlig omsorgssvikt eller mishandling, har de ikke bare rett, men plikt til å 

melde saken videre til barnevernet. Og offentlig ansatte kan ikke kreve anonymitet. 

Ansatte i skolens personale er pliktige, på eget initiativ og uten hinder av taushetsplikten, til å 

gi opplysninger til barnevernstjenesten når de har grunn til å tro at 

 et barn blir mishandlet i hjemmet 

 det foreligger andre former for alvorlig omsorgssvikt 

 et barn har vist vedvarende alvorlige atferdsvansker 

 det er fare for utnyttelse av et barn til menneskehandel 

Opplysningsplikten inntrer når det er fare for at barnet tar vesentlig skade. Det er ikke 

tilstrekkelig at barnet ikke lever under optimale forhold. I hvilke situasjoner 

opplysningsplikten foreligger vil være avhengig av hva bekymringen gjelder. 

På tilsvarende måte har politiet rett og plikt til innrapportering til barnevernet når barn 

pågripes i forbindelse med kriminalitet eller annen risikopreget aktivitet. Både med tanke på 

beskyttelse av barna og forebyggende formål generelt, har politiet adgang til å formidle 

informasjon som ellers ville vært taushetsbelagt.  
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Når barnevernstjenesten mottar en bekymringsmelding for et barn, plikter den å foreta en 

snarlig vurdering av om det er grunnlag for å undersøke omsorgssituasjonen nærmere.  

Undersøkelsen varer som oftest inntil 3 måneder og innebærer at barnevernet innhenter 

informasjon fra ulike offentlige instanser (skole, barnehage, helsestasjon, etc.). Det vil også 

bli gjennomført samtaler med foreldrene, og de får dermed mulighet til å komme med sine 

synspunkter. 

Det vanligste utfallet av slike undersøkelser er at barnevernet henlegger saken eller gjør 

vedtak om tiltak for å avhjelpe situasjonen. 

Henleggelser kan skje enten ved selve bekymringsmeldingen eller på bakgrunn av 

undersøkelsen. Data viser at andelen henlagte bekymringsmeldinger utgjør 6 %, mens 

henleggelser på bakgrunn av barnevernets nærmere undersøkelser omfatter hele 37 %. 

 

I figur 7.1 gis en oversikt over hvem som har sendt bekymringsmeldinger om de barna som 

inngår i dette prosjektutvalget. 

Melder n % 

Politi 23 20,2 

Foreldre/Foresatte 18 15,8 

Skole 12 10,5 

Barnevernstjenesten 12 10,5 

Sosialtjenesten 11 9,6 

Barnevernsvakten 8 7,0 

Barnehage 8 7,0 

Helsetjenester 7 6,1 

Andre 7 6,2 

Asylmottak 4 3,5 

Krisesenter 3 2,6 

Barnet selv 1 0,9 

 

Totalt  

114 100 

 

Tabell 7.1. Oversikt over meldere til barnevernstjenesten  

Av tabellen framgår at det er politiet som er den hyppigste melderen med 20 %, tett fulgt av 

foreldrene og skolen. Men i realiteten er det barnevernet selv som står for de fleste meldinger: 

barneverns- og sosialtjenesten sammen med barnevernsvakten, har således stått for 27 % av 

meldingene. 
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Når det gjelder grunner til bekymringsmelding, framstår i første rekke omsorgssvikt, 

mishandling, forholdene i hjemmet og særlige behov. Enkelte saker er meldt for mer enn ett 

forhold, som for eksempel en kombinasjon av omsorgssvikt og mishandling og forholdene i 

hjemmet.   

 

Beskrivelser av prosjektutvalget  

Prosjektutvalget består av 114 barn, hvorav 22 er fra 2003 (19 %), 39 fra 2007 (34 %) og 53 

fra 2010 (47 %). Antallet barn for hvert år tilsvarer 20 % av det totale antallet barn som 

barnevernet hadde til undersøkelse i disse tre årene. Det økte antallet fra 2003 til 2010 

avspeiler den markante økningen av tilmeldte i dette tidsrommet. (Fire saksmapper måtte 

elimineres grunnet feil registrering.)  

Om lag 77 % av de barna som inngår i prosjektutvalget, er meldt til barnevernet på grunn av 

hjemme- og familiesituasjonen. Dette svarer til det generelle bildet som vi har beskrevet 

tidligere (jfr. kapittel 2). Det resterende 23 % var meldt hovedsakelig på grunn av barnas 

atferd, særlig i tilknytning til skolen og på bakgrunn av involvering i kriminalitet. 

Barnas alder varierer fra nyfødte til 17 år. Det er en relativt jevn fordeling over alderstrinn, 

men barn under 5 år og mellom 12 og 17 år er sterkest representert i prosjektutvalget. 

Prosjektutvalget omfatter 57 % gutter og 43 % jenter, men vi kan merke oss at det i 

alderssjiktet fra 12 til 17 er dobbelt så mange gutter som jenter. 

Barnas etniske opprinnelse presenteres i tabell 7.2 tabell, der barna er fordelt på kategoriene 

norsk bakgrunn, første - og andregenerasjon innvandrer. 

 

Barnets etniske 

bakgrunn 

2003 2007 2010 Samlet 

N % n % N % N % 

Norsk  12 54,5 16 41,0 14 26,4 42 36,8 

Første generasjon 1 4,5 5 12,8 16 30,2 22 19,3 

Andre generasjon 9 40,9 18 46,2 23 43,4 50 43,9 

Totalt 22 100 39 100 53 100 114 100 

Tabell 7.2 Barnets etniske bakgrunn - delt etter generasjonsinnvandring 

 

Det mest bemerkelsesverdige ved denne fordelingen er den markante nedgangen av andelen 

barn med norsk etnisk bakgrunn fra 55 % i 2003 til 26 % i 2010.  I tråd med dette er andelen 

førstegenerasjons innvandrerbarn blitt mangedoblet fra 5 % i 2003 til 30 % i 2010. Men som 

vi ser, er det andregenerasjonsbarn med innvandrerbakgrunn som kvantitativt sett dominerer i 

prosjektutvalget.  
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Når det gjelder barnas bosted, fremgår det at den største andelen av prosjektutvalget lever 

sammen med aleneforeldre (jfr. tabell 7.3). Dette synes fremdeles å være et generelt trekk for 

sårbare barn i vårt samfunn. Eneforeldrefamilier er dårligere stilt når det gjelder balansen 

mellom inntekter og utgifter enn familier med to foreldre, og fattigdom bidrar til økt 

risikofaktor for å komme i kontakt med barnevernet. 

Her kan det vises til aktuelle forskningsrapporter som har påpekt at det å bo sammen med 

aleneforelder indikerer risiko med økt sannsynlighet for å bli meldt til barnevernet og for bruk 

av rusmidler (Uteseksjonen, 2011), for utvikling av atferdsproblemer (Kvello, 2007) og for 

kriminell atferd (Salto, 2012). 

En nylig publisert rapport har dessuten påpekt at barn med hjelpetiltak ofte bor hos mor som 

sliter med dårlig økonomi (Dyrhaug og Hagen, 2012). 

 

Barnas bosted  

 

Samlet   2003  2007  2010 

Hos foreldre som bor 

sammen 

6 16 12 34 

27,3 % 41,0 % 22,6 % 29,8 % 

Hos mor 12 15 34 61 

54,5 % 38,5 % 64,2 % 53,5 % 

Hos far 3 1 2 6 

13,6 % 2,6 % 3,8 % 5,3 % 

Utenfor hjemmet 0 3 1 4 

0 % 7,7 % 1,9 % 3,5 % 

Hos slektninger 1 1 0 2 

4,5 % 2,6 % 0 % 1,8 % 

På asylmottak 0 3 4 7 

0 % 7,7 % 7,5 % 6,1 % 

Total 22 39 53 114 

100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

 

Tabell 7.3. Barnas bosted på det tidspunktet barnevernets undersøkelse ble gjennomført 

 

Av tabell 7.3 fremgår det at 59 % av barna bor hos aleneforelder (hos mor 53, 5 %, hos far 

5,3 %). Når forelder er registrert med samboer, er barnet plassert i kategorien ”hos foreldre 

som bor sammen”. Kategorien ”utenfor hjemmet” angir andel barn som er plassert i 

omsorgstiltak. Vi ser for øvrig at det er en noe økende andel mindreårige asylsøkere som er 

plassert på asylmottak.  

Både våre data og SSBs data viser at nesten halvparten av barna som er i kontakt med 

barnevernet, bor bare med mor, mens mindre enn en tredjedel av barna bor med samboende 

foreldre. På landsbasis var det i 2010 i alt 75 % av barn i Norge som bodde sammen med 

begge foreldrene (SSB, 2012).  
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Prosjektets data  

Arkivarbeidet har gitt tilgang til en omfattende datamengde som både foreligger som 

kasusbeskrivelser og i form av konverterte variabler.  For å gi en oversikt over data viser vi til 

tabell 7.4 som gir en gruppert oversikt over sentrale variabler som inngår i prosjektet. 

  

 Områder Variabler (kjennetegn)  

 

 

Barn 

I samfunnskontekst  Vold, lovbrudd, rusmiddelbruk, vennskap med barn som 

har begått lovbrudd/brukt rusmidler 

På skolen  Faglig utvikling, språkkompetanse, skoleskulk, uønsket 

oppførsel på skolen 

Sosial deltakelse Deltakelse i fritidsaktiviteter, nettverk, omgang med venner 

av samme etnisitet 

 

 

 

Mor 

Atferd Mor voldelig, slår barn, slåss med far, rusmisbruk, 

politianmeldt, vennskap med kriminelle, registrert for bråk 

og slåssing  

Kompetanse Norsk språk, isolering, yrkesstatus, kursdeltakelse, praktisk 

barneomsorg (hygiene og påkledning), bo-evner, 

økonomistyring 

Roller Mor følger barnet med på skole/barnehagen og har og tar 

omsorgsansvar 

 

Far 

Atferd Far er voldelig mot mor, slår barnet, er politianmeldt, 

rusmisbruk, begått lovbrudd, kriminelle venner, registrert 

for vold og slåssing i hjemmet. 

Kompetanse Norsk språk, yrkesstatus, bo-evner, styring av økonomien 

og praktisk omsorg 

Roller Far følger barnet med på skolen/barnehagen, deltakelse i 

dagligdagse gjøremål, har og tar omsorgsansvar 

 

Tabell 7.4.  Gruppert oversikt over sentrale variabler i prosjektet. 

 

Det viste seg å være sparsomt med arkivinformasjon om småbarna. Det framgikk imidlertid at 

de fleste småbarna var i en hel - eller deltids barnehage, i kjernetiden eller noen få dager i 

uken. Her viser vi til at barnevernstjenesten kan treffe vedtak om barnehagetiltak jf 4-4, og at 

dette er ett av de få påleggene i barnevernsloven. Enkelte mødre, særlig nyankomne, er 

henvist til åpne barnehager, et tilbud som gir muligheter for at barna kan lære seg norsk 

talespråk. 

Barnevernstjenesten kan dessuten yte økonomisk støtte til barnehageplass for små barn, noe 

som de fleste foreldrene som kommer i kontakt med barnevernet, benytter seg av. 

I prosjektutvalget er for øvrig andelen av bekymringsmeldinger sendt av barnehagen på 7 %, 

noe som er litt overkant av det som forekommer i populasjonen. 
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Barnas problematferd   

Uønsket atferd i relasjon til skolens og samfunnets normer omfatter et stort og krevende 

problemkompleks, og dette utgjør barnevernets sentrale arbeidsgrunnlag. I dette avsnittet blir 

problemfeltet beskrevet kvantitativt, ved registrert forekomst av ulike former for 

problematferd: vold, kriminalitet, rusatferd og skoleskulk. Dette følges opp med fordypende 

kasusbeskrivelser. 

Det er relativt mange av barna som har vist bekymringsatferd i form av vold og kriminalitet. 

Her fremtrer barna i vesentlig grad som speilbilder av framtredende negativ foreldreatferd (jfr. 

kapittel 6).  

Voldelig atferd hos barn er blitt registrert på grunnlag av opplysninger i politirapporter, eller 

på basis informasjoner fra barnevernsvakten eller skolen. I de fleste tilfeller er barnet (den 

unge) blitt pågrepet ute av politiet, men i noen tilfeller er politiet blitt tilkalt av skolen.  

Av barna i prosjektutvalget som er 12 år eller eldre, viser det seg å være halvparten (50 %) 

som er registrert for grov vold. Det samme gjelder kun én av jentene. 

En stor del av den voldelige atferden handler om krenkelser av andre barn, ved fysiske 

overgrep. I mange tilfeller er dette krenkelser som ofte beskrives som mobbing, ved at det er 

to eller flere som trakasserer, plager eller mishandler enkeltbarn. Men fysiske overgrep av 

denne art har i første rekke karakter av grov vold. 

Videre framgår det at hele 64 % av guttene (som er 12 år eller eldre) har begått kriminalitet, 

og det samme gjelder for 33 % av jentene. De aller av fleste av barna som har begått lovbrudd, 

er også registrert for aggressiv atferd på skolen. I alt 68 % av guttene og 36 % av jentene har 

kontakt med andre barn som har begått kriminalitet.  

Men de kriminelle handlingene varierer sterkt i alvorlighetsgrad: fra grove 

vinningsforbrytelser og ran som hovedsakelig har forkommet hos gutter, til nasking i butikker 

som er de hyppigste lovbruddene, særlig hos jenter.  

Alle barna som er registrert for vold og kriminalitet, kommer fra hjem der det har skjedd både 

voldelig atferd og annen kriminalitet i en eller annen kontekst. 

Vi merker oss at det framkommer en økning både av barnas voldshandlinger og kriminalitet 

fra 2003 til 2010.   

Av de barna som er 12 år eller eldre, framkommer det at 20 % av guttene og 27 % av jentene 

har ruset seg, men her er det ikke registrert noen endringer fra 2003 til 2010. Det er for øvrig 

kun noen få tilfeller som innbefatter bruk av tung narkotika. Det meste handler om alkohol.  
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I prosjektutvalget har de aller fleste en eller anmerkning om uønsket atferd i skolen, og for 

relativt mange er det opplyst om skoleskulk.  

Når det gjelder skoleskulk, har skolen meldeplikt, og følgelig medfører det ofte 

bekymringsmeldinger. Dette kan innebære å holde seg borte fra skolen i dager eller timer eller 

at eleven ikke har møtt opp ved start av nytt skoleår eller etter høst – eller vinterferie. Men for 

noen barn som ikke er blitt meldt for skoleskulk, er det likevel funnet opplysninger i arkivet 

om stort ulovlig skolefravær. 

Skoleskulk viser seg å være et viktig problemsignal, både for barnas atferd og 

skoleprestasjoner, og som prediktor for senere alvorlige atferdsvansker (Killén, 2012, Kvello, 

2007). 

 Av barna i skolealder er det 52 % av guttene og 43 % av jentene som er registrert for 

skoleskulk. Prosjektutvalgets barn har således et ekstremt stort ugyldig skolefravær, og 

anslagsvis er dette minst tre ganger høyere enn for normalpopulasjonen (Befring, 2014, in 

print). Det framgår også at for de unge i prosjektutvalget som er tilknyttet videregående skole, 

utgjør andelen med ugyldig fravær i alt 63 %, og det er tre ganger høyere enn det som 

framkommer i et aktuelt prosjekt om fravær i videregående skole (Kaspersen, Bungum, 

Buland, Slettebak, og Osborg, 2012).      

Våre data viser også at norskfødte barn med innvandrerforeldre har høyest ugyldig 

skolefravær, og det forekommer aller hyppigst når barn bor hos aleneforelder. 

 Det er også bemerkelsesverdig at skoleskulk har en markert økende tendens ved at det er 

nesten tre ganger så stor andel skoleskulk i 1210 som det var i 2003- utvalget. 

For å gi et utdypet bilde viser vi til to kasusbeskrivelser. Det første blant annet for å belyse 

gjengenes rolle, det andre for å vise trekk ved problembelastede jenter.  

 

Gutt med komplisert atferdsprofil 

Dette omhandler en 12 år gammel gutt som allerede som 11-åring kom i politiets søkelys for 

kriminalitet og vold. Om guttens mor fremgår det at til tross for hun har vært i Norge i ti år 

behersker hun ikke språket, da hun ikke fant det nødvendig ettersom mannen behersket norsk. 

Etter hvert ble hun aleneforelder.  

Da det kom bekymringsmelding om gutten fra politiet, var bakgrunnen tre kriminelle 

handlinger begått sammen med en annen gutt i løpet av en uke: tyveri av klær og elektroniske 

gjenstander på skolen, samt tagging. Samtidig omhandlet bekymringsmeldingen to 

voldsepisoder (begått i fellesskap med den samme gutten). Offeret var en ensom gutt som ble 
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slått og sparket. Senere hadde de truffet den samme gutten, og de hadde ”på nytt slått gutten. 

Den ene holdt offeret nede mens den andre slo ham. De truet gutten til å knele for seg og 

kysse skoene deres”.  

Gutten hadde fortalt at de gjorde det for å være kule. Politiets rapport påpeker at dette er 

gjentagelser av tidligere voldshandlinger, og barnevernstjenesten satte i gang en undersøkelse.  

Skolerapporten beskriver gutten som en elev med ”gode evner i alle fag, men hjemmeleksene 

forsømmes på grunn av mors språk, og eleven prøver også å lure seg unna med å si at han 

ikke forstår oppgavene”. Han har også stort ulovlig skolefravær.  

Den sosiale fungeringen karakteriseres som preget av frekkhet og stadige konflikter. 

Han ”skylder alltid på andre, ber aldri om unnskyldning, kaller jentene for horer, er opplevd 

som plagsom, og har et uforutsigbart humør”. Det opplyses også at ”eleven sitter alene (mens 

andre sitter i par eller grupper), virker ofte trist eller litt mutt og smiler sjelden”.  

På grunn av språket hadde skolens kontakt med hjemmet vært vanskelig, og skolen hadde 

inntrykket av at mor ikke var i stand til å følge med de sjeldne gangene hun møtte til samtaler. 

Barnevernet beskriver et familieliv preget av mye vold. Etter mye nøling hadde moren fortalt 

om mye grov vold fra ektemannen. Gutten ville ikke ha kontakt med faren og fortalte at begge 

(gutt og mor) var glade at far ikke lenger bodde sammen med dem. Gutten fortalte at han 

hadde blitt slått hardt av far og la til at faren ”ville ha drept ham om han hadde fått vite hva 

som skjedde”.  

Mor sier at gutten var snill og grei før han begynte i 6. klasse. Noe veldig vondt skjedde med 

ham da, og mor tilføyer at han ble mobbet og trakassert. Hun prøvde å snakke med ham om 

det som skjedde, men gutten hadde sagt at ”han ikke kan stå imot de kriminelle gjengene der 

de bor”. Gutten forteller at han frykter straff fordi han stjal en sykkel fra en som hørte til den 

ene gjengen, og at han hadde fått krav fra en annen gjeng (av somaliske gutter) om å skaffe et 

våpen. Han er redd ”det blir trøbbel hvis han ikke gjør det”.  

Gutten ble henvist til utredning i barne- og ungdomspsykiatrien, og det ble truffet vedtak om 

tiltak for multisystemisk terapi (MST), råd og veiledning. Et halvt år senere ble det innhentet 

nye opplysninger fra skolen som viste at situasjonen hadde forverret seg, resultatene var blitt 

dårligere, og det var ønske om at gutten skulle utredes av Pedagogisk-Psykologisk Tjeneste 

(PPT) og barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP). Skolefraværet hadde økt og gutten 

hang sammen med andre elever som ikke gjorde det bra på skolen: ”han styrer de andre og 

har hatt en negativ innflytelse på grupper av elever i klassen”.  

Han ”lurer seg unna” skolearbeidet og kan lett manipulere sin mor som ikke behersker norsk 

språk. Tolvåringen stjeler og mobber og er i nær kontakt med gjengene som driver i 
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nærmiljøet. Han er fanget av gjengene og overlever ved selv å være en bidragsyter til volden 

og kriminaliteten i miljøet.  Flere personlige diagnoser og terapeutiske opplegg synes i denne 

konteksten å være lite formålstjenlige tiltak.  

 

Jente med tunge problemer 

Denne jenta kom til landet med far, og mor kom to år senere på familiegjenforening. Hun har 

en storebror, og foreldrene ble snart separert som følge av et familieliv preget av vold og 

konflikter. Første bekymringsmelding kom fra helsestasjonen, med mistanker om depresjon. 

Senere kom det flere bekymringsmeldinger fra barnehage både om jenta og broren.  

Når vi møter igjen denne jenta ved en ny bekymringsmelding senere, bor hun sammen med 

mor, stefar, storebror og en liten søster. Storebroren deltar i en spesialgruppe og hans 

problemer påvirker hele familien. Jenta beskrives som trøtt og ukonsentrert på grunn av 

brorens situasjon. I følge skolens opplysninger ”går hjemmesituasjonen utover 

skolesituasjonen hennes”. Det opplyses om at hun stadig vikler seg inn i konflikter med 

medelever, og at hun er en av sju jenter som har hatt jevnlige møter med rektor og foresatte 

for ufin språkbruk og trusler overfor medelever. Skolen påpeker at hun veksler mellom stor 

sårbarhet og røffhet. Hun er uten selvtillit på mange av livets områder. 

I bekymringsmeldingen foreslår skolen flere fritidsaktiviteter som forventes å være til hjelp. I 

møte med barnevernet opplyser moren at hun har vansker på skolen på grunn av en gjeng med 

jenter som skaper problemer. Mor har flere ganger vært i møter i regi av skolen, med jentene i 

gjengen samt deres mødre. Samtidig sier mor at jenta har det bra hjemme, og at hun går på 

leksehjelp to ganger i uka og at dette hjelper mye.  

I møte med barnevernsansatte sier jenta at hun har det bra hjemme, til tross for 

vanskelighetene grunnet brorens spesielle behov. Hun forsvarer både sin mor og storebroren. 

Hun sier at hun lett blir irritert på noen lærere som er ufine mot henne. På spørsmål om 

språkbruk og konflikter svarer jenta at det er andre som er frekke og som ”får henne til å bli 

slem”, og ”dette ikke er hennes feil”. Hun forklarer at lærerne sier at de vet hun har mye 

problemer i hjemmet.  Derfor blir hun sur på dem. Jenta sier at lærerne ”ikke forstår henne”.  

Når hun blir spurt om hva som skal til for å bedre skolehverdagen, svarer hun at ”elever og 

lærere må bli snillere og at det trengs lærere som forstår hva hun mener”. Hun legger til 

at ”de fleste i klassen er som henne, men de innrømmer det ikke”. Jenta sier at hun tør å si det 

hun mener og at hun ikke er redd for å få kjeft. Hun forteller saksbehandleren at det er dumt å 

si det, men hun ”ønsker at andre skal ha det like vondt som hun har det”. 
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Grunnet sin atferd ble hun henvist til BUP for utredning, men mor motsetter seg henvisningen.  

Vi møter igjen denne familien ved en bekymringsmelding fra BUP til barnevernet, der det 

utrykkes bekymring for jentas utvikling og tilværelse i en familie preget av høyt konfliktnivå. 

I tillegg til en storebror med flere diagnoser og store atferdsproblemer har familien blitt 

utvidet med to nye medlemmer, gutt og jente på henholdsvis, 3 og 1 år gamle. Dette gir nye 

utfordringer for jenta som nå er femten år gammel. BUP melder om konflikter mellom stefar 

og mor på grunn av barna, særlig den utagerende atferd til storebror som sparker og slår ham. 

Dette går hardt utover jenta, men alle er beskrevet som slitne til bristepunktet.  

Det kom flere bekymringsmeldinger fra ulike instanser (skole, fritidsklubb, barnevernsvakt og 

politi) som gjaldt jentas grove vold mot en annen jente. Sammen med seks jevnaldrende jenter 

organiserte og gikk hun til angrep på en annen jente på skolen. 

Jenta har begynt å vanke i miljøer med alkohol- og rusmisbruk i selskap med voksne menn. I 

møte med barnevernet sier mor at jenta provoserer henne mens jenta sier at ”mor bare kan slå 

henne”. Mor er bekymret for at datteren havner i feil miljø med alkohol og narkotika, og 

menn som vil utnytte henne.  

Senere viste det seg at jenta var blitt sendt til morens opprinnelige hjemland, ”fordi hun var 

lei av livet og skolen i Norge, og dette var et godt år for henne”.  

Det foreligger ikke informasjon om hva som skjedde under oppholdet, men dette var trolig 

mors løsning på jentas tiltagende uønskede atferd på og utenfor skolen. Men noe må ha hendt 

der. Skolen melder at jenta nå er blid og høflig og at hun fungerer godt sosialt men at hun 

fremdeles ”har store faglige utfordringer”. 

Dette eksemplet kan illustrere både de massive problemene et barn kan slite med, og de 

mulighetene som finnes for å komme inn på et løfterikt spor.  
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Skoleopplæring og underytelse 

Her skal vi i første rekke gi en beskrivelse av barnas skoleutfordringer. Dette gjelder 

skolelæring og språkkompetanse med underytelse som grunntrekk, og disse problemene skal 

vi her belyse og vurdere i sammenheng med uønsket atferd og skolefravær. 

 

Skolefagproblemer og underytelse 

Når det gjelder rapporter om barnas skolefremgang, merker vi oss at en stor andel synes å slite 

med det meste av skolelæringen. Det er således i mange tilfeller opplyst om svak faglig 

utvikling og om problemer med språkutviklingen, noe som legger hindringer for barnas videre 

skolegang og utvikling. 

Allerede for de barna som går i barnehagen, er det hyppig referert at ”barna ligger etter i 

utviklingen”. For skolebarna er ”svak faglig utvikling” en ofte brukt karakteristikk. Likevel er 

det kun 7 barn hvor det er opplyst om henvisning til PPT eller andre hjelpeinstanser - ut fra en 

vurdering om ”spesielle behov”. Det kan være en indikasjon om at barnas lærevansker svarer 

til skolens forventinger, både i lys av barnas sosiale og etniske bakgrunn. Men noen få barn i 

utvalget er meldt til videre utredning og ansett å ha behov for spesialundervisning.   

Av alle bakgrunnstrekk ved fedre så synes det å være ett som har sammenheng med barnas 

faglige utvikling. Når fedrene stiller opp for sine barn på skolen og viser interesse ved å møte 

opp på skolen, synes det å gi en positiv impuls for barnas skoleframgang. 

 Det finnes også flere eksempler på barn som ut fra skolens vurdering fremstår som 

underytere. Et litt utypisk eksempel handler om en 14 år gammel gutt som beskrives som 

intelligent og evnerik, men som ikke holder tritt med klassen. Derfor ble han henvist til 

pedagogisk- psykologisk tjeneste. Det påpekes at gutten har både store ”faglige hull” 

og ”atferdsproblemer”. 

Her framtrer også et viktig trekk: om lag halvdelen av de barna som er beskrevet 

som ”etterslepere” med lave skoleprestasjoner, er også er registrert for mye uønsket 

oppførsel på skolen.  

Underytelse som bakgrunn for å forstå atferdsproblemer ble i Norge først beskrevet av 

professor Sandven. Ved empiriske studier viste han tydelige sammenhenger mellom disiplin - 

og trivselsproblemer, og mellom disiplinproblemer og underytelse. Det siste innebærer at 

elever som presterer lavere (basert på standpunktprøver) enn sitt potensielle nivå (basert på 

intelligensprøver), i langt større grad enn andre elever utvikler problematferd i skolen.  
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Denne sammenhengen indikerer at de negative opplevelsene som er forbundet med å fungere 

under pari, kan virke som en utløsende faktor for negativ atferd i klasserommet. Denne 

negative atferden vil så i neste omgang medføre et redusert læringsutbytte (Sandven, 1966). 

Skolerelatert problematferd kan dermed forstås som ytringer eller signaler om mistrivsel og 

manglende mestringsopplevelser. Det gir et speilbilde av personlige påkjenninger som har 

medført negative holdninger til lærere og skole, følelse av maktesløshet i møtet med usunne 

lærerholdninger, uoppnåelige krav og en generelt vanskelig skolehverdag (Befring, 2014 - in 

press). 

Av andelen barn med lave skoleprestasjoner er det også opplyst at 43 % kjennetegnes av 

uønsket oppførsel på skolen. I prosjektutvalget framstår således uønsket oppførsel på skolen 

som viktige aspekter for å forklare underytelse, og omvendt. Dette innebærer således at 

underytelsen medvirker til å skape forutsetninger for økt problematferd. Her er det altså tale 

om en dynamisk interaksjon.  

I prosjektutvalget har vi funnet en sterk sammenheng mellom skoleskulk og faglig utvikling. 

Andelen barn med svake skoleprestasjoner er tre ganger høyere blant de elevene som har stort 

ulovlig fravær (69 %), enn blant elever som ikke er registrert for skoleskulk (23 %). Fravær 

fra skolen kan både være en medvirkende faktor til svak faglig utvikling og samtidig være en 

konsekvens. ”Man henger ikke med i undervisningen når man ikke er til stede”. Det å være 

tilstede gir ikke nødvendigvis skolesuksess, men det å være fraværende fører til ”faglige hull” 

slik som rapporter utrykker det.  Samtidig kan svake skoleprestasjoner føre til fravær fra 

skolen. 

Fravær kan være uttrykk for frustrasjon over egne dårlige resultater og manglende mestring, 

og dermed kan fravær virke som en mestringsstrategi for eleven for å unngå negative 

opplevelser på skolen (Kaspersen et al., 2012). Samme undersøkelse inkluderer også 

språkproblemer blant de faktorene som fører til fravær på videregående skole. 

De negative opplevelsene kan bestå både av svake skoleresultater, negative forhold til 

medelever og negativt fokuserende lærere.  

Mange av barna som underpresterer, møtes med negative forventninger og med et negativt 

fokus, noe som utvilsomt vil være en medvirkende faktor for å opprettholde lærehemninger 

og samtidig forsterke uønsket atferd.  
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Barnas språkvansker 

Det framgår at mange av barna har vansker med det norske språket. Av barn med 

innvandrerbakgrunn (både første - og andre generasjon) som ikke er vurdert til å ha ”spesielle 

behov”, er det således en meget stor andel (67 %) som har fått beskrivelsen ”elever med 

språkvansker”. Her har vi registrert at de aller fleste av disse elevene har en familiebakgrunn 

der mor ikke behersker norsk (og må bruke tolk i samtaler med barnevernet). 

Dette er en empirisk indikasjon på at mors språkkompetanse i sterk grad influerer på barnas 

språkutvikling. 

Av skolerapporter framgår det at språk ofte utgjør et hinder for skolelæringen, og her befinner 

førstegenerasjon innvandrerbarn seg i en mer utsatt situasjon enn de andre barn. Men selv om 

språk utgjør et hinder, så vil disse problemene kunne overkommes både på skolen og ved 

deltagelse i fritidsaktiviteter.  Det fremgår at deltakelse i fritidsaktiviteter er sterkt korrelert 

med skoleprestasjoner. Vi kan merke oss at flertallet av barn som ikke deltar i noen form for 

fritidsaktiviteter, er registrert med svake skoleprestasjoner.  

Ut fra disse data framgår det således at mangel på deltagelse i fritidsaktiviteter kan vurderes 

som en medvirkende faktor til svak faglig læring i skolen. 

Gjennom deltakelse i fritidsaktiviteter kan barna utvikle språklige og sosiale ferdigheter, 

tilegne seg positive forbilder, lære noe nytt, og blant annet få en viss avstand til mulige 

voldelige foreldre. I tilfeller av barn som er kommet i kontakt med barnevernet, er det en stor 

andel som drar nytte av disse fordelene. 

Barnas vennekrets er for øvrig et viktig element som influerer barnas liv på flere områder. Det 

gjelder som vi har sett i negativ forstand, og i ekstrem grad ved gjengtilknytning. Men det 

gleder også på en positiv måte ved at barnas sosiale nettverk påvirker språk og 

skoleprestasjoner.  

I det følgende skal vi belyse problemer og utfordringer relatert til skolelivets oppgaver ved 

hjelp av to kasusbeskrivelser. Begge bidrar til å sette søkelyset på den helhetlige konteksten 

skolens opplæring inngår i.        

 

Gutt med negativt fokus 

Dette er et kasus som omhandler en 13 år gammel gutt som bor hos mor, med norsk bakgrunn. 

En skolerapport som dekker flere år viser en forverring av både skoleprestasjonene og barnets 

atferd. I 2007 er han i en skolerapport beskrevet med ”store atferdsproblemer, havner ofte i 

konflikter med andre barn og blir utagerende, voldsom, med stygg språkbruk, manglende 
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konsentrasjonsevne og utholdenhet både når det gjelder faglig innsats og å følge de råd og 

regler han får av lærer”. Det påpekes videre at han plager medelever med rasistiske 

kommentarer, forsøker å ta lederroller i vennegjengen, forstyrrer ofte i timene, ”bruker mye 

energi for å si stygge og frekke ting slik at klassen blir sjokkert og ler”.  

Når han blir tatt ut av klassen, setter han seg på gangen, gråter og søker trøst mot det han ser 

på som urettferdig behandling. I samtaler med gutten forklarer han situasjonen og påpeker 

at ”grunnen til at han er urolig i timene, er at læreren er urettferdig og irriterer ham”. Det er 

særlig én lærer han ikke kommer overens med. Han føler hele tiden at hun vil henge ham ut i 

klassen og latterliggjøre ham. Gutten forteller om mange episoder der han føler seg urettferdig 

behandlet. Han sier at ”dette gjør ham dårlig, han mister lysten, og derfor jobber han mindre 

på skolen. Han kan bli litt stygg i munnen om han får skylden for noe har ikke har gjort… 

humøret hans er opp og ned på skolen da han ikke trives med enkelte lærere. Hjemme er han 

bare glad”. 

I en annen rapport forekommer det at gutten fremtrer ”både som frekk, pøbelaktig, voldsom, 

full av hat til samfunn, skole og autoriteter samtidig som han på tomannshånd med voksne 

snakker og gråter og også kan være manipulerende slik at han gir inntrykk av å være en svært 

velfungerende gutt”.  

Som svar på skolens beskrivelse stiller moren seg uforstående og sier at gutten er ”respektfull, 

rolig, følsom, omtenksom, og det er aldri problemer når gutten er alene hjemme”. Hun 

understreker at uenigheter og konflikter mellom gutt og en lærer er ”hovedårsaken til guttens 

negative atferd og manglende interesse for skolen”. Hun mener at skolen har utpekt gutten 

som en problemunge. 

Gutten blir meldt til BUP av skolen, men uten videre oppfølging da mor har motsatt seg 

henvisningen. I 2009 blir gutten pågrepet for kjøring av en stjålet bil. 

Atferden til denne gutten går utover det som er omfattet av uønsket oppførsel på skolen. Her 

pekes på alvorlig atferdsproblemer som manifesterer seg både på skolen og utenfor. Det er 

ikke i rapporter gitt noen ideer om hvordan skolen kan bidra til at gutten kommer ut av den 

onde sirkelen han befinner seg i. 

Som vi ser, er det gitt en overflom av negative karakteristikker og fordømmende 

situasjonsbeskrivelser. Men det er ikke gitt noen vurderinger av hvordan gutten og skolen skal 

kunne komme ut av en vond sirkel. Guttens eneste positive holdepunkter synes å være en 

støttende mor, samt en kameratgjeng som neppe gir noen løfterike framtidsutsikter. Skolen 

framtrer på en lite konstruktiv måte - sosialt og pedagogisk.    
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Dette må også karakteriseres som en sterk og uforsonlig beskrivelse av et skolebarns 

hverdagsliv. I kritisk forstand gir beskrivelsen uttrykk for usunne holdninger til et barn som 

sliter med skolelivet, og appellerer i sterk grad om sterkere integritetsvern. Det synes også å 

være behov for en bedre pedagogisk dømmekraft, som kan medføre tiltak som kan gi 

muligheter for at denne gutten kan komme inn i et nytt spor. 

 

Ressurssterk gutt i konflikt 

Dette handler om en 14 år gammel gutt som beskrives som plagsom på skolen både mot 

lærere og medelever. Enkelte ganger kan oppførselen eskalere til fysisk vold. 

Foreldrene er skilt, og sammen med to eldre søstre bor han hos far. Det framgår av arkivdata 

at gutten har vist tiltagende negativ atferd. Men beskrivelsene av denne gutten er sterkt 

sprikende. 

Det fremkommer av dokumentene at far er i arbeid, har omsorgsansvar og tar seg av barnas 

omsorg, men er alkoholisert. Selv om mor bor i nærheten, har gutten sjelden kontakt med 

henne. Hun er omtalt flere ganger i politiets register for uanstendig oppførsel grunnet 

beruselse, utøving av vold, offer for vold, bruk og besittelse av narkotika.    

Når faren er på jobb, er det den eldste søsteren som passer gutten. Skolen melder at faren 

alltid møter opp på skolen når han blir innkalt. 

 I 2003 kom det en bekymringsmelding som varslet om ”en slåsskamp mellom flere personer, 

og en gutt hadde forsøkt å gå imellom de voksne. Far var beruset da politiet kom til stede. 

Gutten ble engstelig og begynte å gråte da han skjønte at barnevernsvakten var på stedet”. 

Barnevernsvakten kjørte gutten hjem der en eldre søster tok imot mens faren ble igjen for 

avhør hos politiet.  

Om slåsskampen påpekte faren at han at ikke var direkte involvert og at han kun ville ta seg 

en øl i baren. Han la til at han hadde en avtale med gutten om å dra tidlig hjem. 

 I 2005 hadde gutten kranglet med en politipatrulje, i 2006 ble han tatt av politiet i beruset 

tilstand, og i 2008 ble han pågrepet for tyveri og vold. Gutten byttet skole et par ganger, men 

det forhindret ikke at det ble meldt fra skolen om voldelig atferd mot medelever og lærere. 

Andre instanser, som ungdomsklubber og barnevernet, har også påpekt at gutten lett havner i 

konflikter med jevnaldrende, mens han kan være både kontaktsøkende og samarbeidsvillig 

med voksne. 
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I et skoledokument påpekes det at gutten har konsentrasjons- og atferdsproblemer. I et annet 

beskrives han som arbeidsom, lærevillig og intelligent. Gutten selv forteller at han ofte synes 

skolen er kjedelig og at han ikke har godt av å være der. 

En tilsynsførerrapport opplyser at gutten er temperamentsfull, har vekslende humør og kan 

være rastløs og urolig. 

Andre instanser, som ungdomsklubber og barnevernet, har samme inntrykk av gutten: han 

havner ofte i konflikter med jevnaldrende mens han er kontaktsøkende og samarbeidsvillig 

med voksne. 

Til tross for at gutten er beskrevet som intelligent, med svært gode faglige evner, fremstår han 

som en underyter som ikke finner seg til rette i skolen. Han har vært henvist til PPT der det 

ble vurdert behov for spesialundervisning, men dette ble ikke ble fulgt opp. 

Skolen beskriver eleven som ”intelligent, utmerker seg positivt i matematikk og har skåret 

klart over gjennomsnittet på tester i leseforståelse. Han behersker læringsstrategier meget 

godt, alderen tatt i betraktning”. Det påpekes at han på eget initiativ tar i bruk ”strategier for 

hvordan han skal legge opp og planlegge arbeidet og for hvordan han skal kontrollere seg 

underveis”.  

Når det gjelder det sosiale aspektet, ”blir han lett negativ både til voksne og medelever”. 

Under en konflikt som oppstod med en kvinnelig lærer, slo gutten henne i hodet med en 

gjenstand. ”Vikarer og enkelte andre voksne har erfart at gutten er vanskelig, han hører ikke 

på dem, og de opplever ham som negativ og som en leder i klassen i negativ forstand”. Det 

legges til at guttens atferd har forverret seg de siste årene idet at han ”utfordrer mer og 

kraftigere” lærere og medelever. Han kommer lett i kontakt med andre, men havner i 

konflikter og ”tar initiativ til å plage og erte både andre barn og voksne”.  

I 2007 er det registrert at gutten dyttet til en lærer, og etter hvert økte skolefraværet kraftig. 

Skolen sitter med inntrykket av at gutten overlates mer og mer til seg selv hjemme. 

 På grunnlag av at barnevernets vurdering var at guttens utvikling var positiv over tid og at 

verken gutt eller far ønsket videre oppfølging av barnevernet, ble saken avsluttet i 2008. 

Vi har her møtt en gutt som opplever rusmisbruk og voldelig atferd hos begge foreldrene. Det 

virker som om mors atferd er enda mer problematisk enn fars. Far har omsorgsansvaret mens 

mor ikke er til stede i guttens hverdag. 

Gutten har vist omsorg for sin far ved å forsøke beskytte ham, og han fremstår med svært 

gode læringsforutsetninger. Han er ikke beskrevet i saksmappen som rusmisbruker. Han kan 

vise en aggressiv atferd mot medelever, og han kan til tider være meget krevende for lærere. 
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Men dette er i første rekke en gutt som fremstår som ressurssterk med et positivt potensial for 

læring og utvikling. 

 

Analyse av sammenhenger  

På bakgrunn hjemmesituasjonen og barnas oppvekstmiljø, vil det fra de fleste relevante 

synsvinkler være forståelig at barna har utviklet problematferd som viser seg både i skolelivet 

og på andre arenaer. Men det går ikke like dårlig med alle og noen synes å klare seg bra. Vi 

har også i framstillingen pekt på faktorer i hjemmemiljøet som synes å ha en positiv 

betydning. 

For å undersøke dette noe nærmere, har vi her gjort bruk av de mulighetene som finnes for til 

en samlende statistisk analyse. Det er således gjennomført noen utfyllende og eksplorerende 

analyser. Vi kaller det ”eksplorerende analyser”, da antallet enheter gir klare begrensinger.  

På basis av en korrelasjonsmatrise der aller relevante variabler inngår, er det gjennomført en 

faktoranalyse som, med visse justeringer, har gitt grunnlag for ti indekser (samlevariabler). 

Her er det benyttet både en eksplorerende og konfirmerende faktoranalyse. Den første for å 

avdekke bakenforliggende faktorer i datamaterialer, den andre for å stramme inn og begrense 

i antallet faktorer (Befring, 2007).  

 

Tabell 7.1 presenterer innholdet i de ti samlevariablene.  

Faktor Variabler som inngår i ulike faktorer (samlevariabler) 

1. Barnets lovbrudd, vennskap med andre som har begått lovbrudd, vold, uønsket 

oppførsel på skolen, skoleskulk, bruk av rusmidler, svake skoleprestasjoner. 

2. Foreldre som krangler og slåss, far voldelig, slår barnet, kriminell.  

3. Barn med venner fra ulike etnisk grupper, har et godt nettverk, deltar i 

fritidsaktiviteter.  

4. Omhandler foreldrenes bo-evner og økonomistyring, mor har vennskap til andre 

som ikke er kriminelle, mor er i arbeid. 

5. Far følger med på barnets skoleliv, far tar seg av barnet i hjemmet, mor følger ikke 

med på hva som skjer med barnet utenom hjemmet. 

6. Mors behersker norsk språk, mor har et godt nettverk. 

7. Foreldre viser praktiske omsorgsevner, sørger for barnets hygiene og påkledning. 

8.  Mor slåss med far, mor slår barnet, mor er politianmeldt. 

9.  Mor har ikke foreldreansvar, mor bruker rusmidler, far bruker rusmidler. 

10.  Far behersker norsk språk. 

 

Tabell 7.5. Innholdet i ti samlevariabler 
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Korrelasjonsmatrisen viser en sterk samvariasjon mellom barnas negative atferd på og utenfor 

skolen, og fars og mors negative atferd (vold, kriminalitet osv.). Foreldrenes negative atferd 

fremstår som en sentral faktor for å forklare barnas atferdsvansker.  

Analysen indikerer at jo mer adekvat atferd hos foreldrene jo mindre problematferd hos barna, 

og jo bedre foreldrekompetanse, jo mer positiv atferd hos barna. 

En faktor som særlig tydelig synes å fremme barnas positive atferd og læring, er mors 

kompetanse. Det framkommer således en sterk korrelasjon mellom mors språk- og 

omsorgskompetanse og barnas adekvate atferd både i samfunnet og skolen. 

Denne sammenhengen har fremstått i flere sammenhenger. I det foregående har vi således 

påpekt at mors kompetanse i språk, hennes sosiale deltakelse og yrkesdeltakelse har nær 

sammenheng med barnas positive atferd og læring. 

Disse trekkene er her blitt bekreftet ved en regresjonsanalyse hvor barnas atferd i samfunnet 

er anvendt som avhengig variabel. Den viser at den største andelen av variasjonen i barnas 

atferd kan forklares ved mødrenes. Analysen viser også at barnas atferd og læring på skolen 

kan forklares ved variasjoner i de faktorer som inngår i hjemmemiljøet. Den mest 

utslagsgivende faktoren også her er mors kompetanse. 

Det innebærer at jo mer kompetente mødre desto mer adekvat atferd hos barna både i 

samfunnet og på skolen, og jo bedre kompetanse hos mødre desto bedre skoleprestasjoner av 

barna. Ut fra dette vil mer kompetente mødre som inngår i arbeidsliv og positive nettverk 

være med på å redusere barnas problematferd og underytelse på skolen.  

Regresjonsanalysen viser at andre faktorer som kan fremme barnas atferd og læring også 

peker på relevansen av barnas sosiale deltakelse og på fedrenes kompetanse. Det siste gjelder 

blant annet fedres engasjement i barnas skoleliv. 

 

Vurderinger 

De fleste av barna er registrert for markant problematferd og skolevansker. Atferdsvansker 

utenom skolen omfatter tre problemkategorier: vold, kriminalitet og rusatferd. I relasjon til 

skolen handler det om skulk, faglige vansker og språkproblemer. 

Det er relativt mange av barna som har vist bekymringsatferd i form av vold og kriminalitet, 

og barna fremtrer i stor grad som speilbilder av negativ foreldreatferd.  

Av de barna som er 12 år eller eldre, viser det seg å være halvparten (50 %) som er registrert 

for grov vold. Det samme gjelder kun én av jentene. 
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En stor del av den voldelige atferden handler om krenkelser av andre barn, ved fysiske 

overgrep. I mange tilfeller er dette krenkelser som ofte beskrives som mobbing, ved at det er 

to eller flere som trakasserer, plager eller mishandler enkeltbarn. Men fysiske overgrep av 

denne art har i første rekke karakter av grov vold. 

Videre fremgår det at hele 64 % av guttene (som er 12 år eller eldre) har begått kriminalitet, 

og det samme gjelder for 33 % av jentene. De aller fleste av barn med lovbrudd er også 

registrert for aggressiv atferd på skolen.  

De kriminelle handlingene varierer fra grove vinningsforbrytelser og ran (som hovedsakelig 

har forekommet hos gutter), til nasking i butikker som er de hyppigste lovbruddene (særlig 

hos jenter).  

Alle barna som er registrert for vold og kriminalitet, kommer fra hjem der det har skjedd både 

voldelig atferd og annen kriminalitet i en eller annen kontekst. Vi merker oss at det 

framkommer en markert økning både av barnas voldshandlinger og kriminalitet fra 2003 til 

2010.   

Av de barna som er 12 år eller eldre, framkommer det at 20 % av guttene og 27 % av jentene 

har ruset seg, men her er det ikke registrert noen endringer fra 2003 til 2010. Det er for øvrig 

kun noen få tilfeller som innbefatter bruk av tung narkotika. Det meste handler om alkohol.  

Skoleskulk viser seg å være et viktig problemsignal, både for barnas atferd og 

skoleprestasjoner, og som prediktor for senere alvorlige atferdsvansker. 

Av barna i skolealder er det 52 % av guttene og 43 % av jentene som er registrert for 

skoleskulk. Prosjektutvalgets barn har således et ekstremt stort ugyldig skolefravær, og 

anslagsvis er dette minst tre ganger høyere enn for normalpopulasjonen.      

Data viser også at norskfødte barn med innvandrerforeldre har høyest ugyldig skolefravær, og 

det forekommer aller hyppigst når barn bor hos aleneforelder. Det er også bemerkelsesverdig 

at skoleskulk har en markert økende tendens ved at det er nesten tre ganger så mye skoleskulk 

i utvalget fra 2010 sammenlignet med 2003-utvalget. 

Skolerapporter om barnas skolefremgang viser at en stor andel av barna sliter med det meste 

av skolelæringen. Svak faglig utvikling og problemer med språkutviklingen er 

gjennomgangstema, og allerede for småbarna er det hyppig påpekt at ”barna ligger etter i 

utviklingen”. 

Mange fremstår som underytere, ved at de beskrives som evnerike, men holder ikke tritt med 

klassen. Her framtrer også et viktig trekk: om lag halvdelen av de barna som er beskrevet 

som ”etterslepere” med lave skoleprestasjoner, er også er registrert for mye uønsket 

oppførsel på skolen.  
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Det framgår at mange av barna har store vansker med det norske språket. Av barn med 

innvandrerbakgrunn som ikke er vurdert å ha ”spesielle behov”, er det således en meget stor 

andel (67 %) som har fått beskrivelsen ”elever med språkvansker”. Her har vi registrert at de 

aller fleste av disse elevene har en familiebakgrunn der mor ikke behersker norsk 

(og må bruke tolk i samtaler med barnevernet). Dette er en empirisk indikasjon på at mors 

språkkompetanse i sterk grad influerer på barnas språkutvikling. 

Det fremgår at deltakelse i fritidsaktiviteter er sterkt korrelert med skoleprestasjoner, og 

flertallet av barn som ikke deltar i noen form for fritidsaktiviteter, er registrert med svake 

skoleprestasjoner.  

Ut fra disse data framgår det at mangel på deltagelse i fritidsaktiviteter kan vurderes som en 

medvirkende faktor til svak faglig læring i skolen.  

Barnas vennekrets er for øvrig et viktig element som influerer barnas liv på flere områder. Det 

gjelder som vi har sett i negativ forstand, og i ekstrem grad ved gjengtilknytning. Men det 

gleder også på en positiv måte ved at barnas sosiale nettverk påvirker språk og 

skoleprestasjoner.  

Selv om så og si alle familiene har det problematisk, så har ikke alle barna manifestert 

tydelige vansker, og noen synes å klare seg til tross for en risikopreget hjemmesituasjon. Et 

relevant spørsmål i denne sammenheng er om det i første rekke er hjelpetiltak fra barnevernet 

som har kompensert for problematiske hjemmeforhold, eller om det er finnes personlige 

særtrekk hos barna som har gjort dem motstandsdyktige. 

Men dette kan ikke tilsløre at familiene som er henvist til barnevernet for omsorgssvikt, gir 

barna en langt høyere risiko for å utvikle både skole- og atferdsvansker sammenlignet med 

den vanlige foreldrepopulasjonen. Det er også flere sammenfallende vansker i disse familiene 

som fører til at barna befinner seg i høyrisikomiljø. Det fremgår også at den største andelen av 

prosjektutvalget lever sammen med aleneforeldre, noe som fremdeles synes å være et generelt 

trekk for sårbare barn i vårt samfunn.   

I vårt utvalg fremgår det at flertallet av barna har atferdsvansker på skolen, og som forventet 

er dette en markant høyere andel enn i normalpopulasjon (da dette ofte er forhold som ofte 

danner bakgrunn for tilmeldingen). Med hensyn til høyrisikobarn indikerer våre data 

bekymringsfulle andeler som har fremstått som voldelige, har begått lovbrudd, ruser seg eller 

tilhører negative nettverk.   

Ved hjelp av multivariate analyser har vi fått bekreftet at mødres kompetanse (språklig, sosialt, 

som omsorgspersoner osv.) er den sterkeste faktoren som påvirker barnas atferd og læring. 

Det innebærer at jo mer kompetente mødre er, desto mer adekvat er atferden hos barna både i 
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samfunnet og på skolen, og jo bedre kompetanse hos mødre, desto bedre skoleprestasjoner 

hos barna. Ut fra dette vil mer kompetente mødre som inngår i arbeidsliv og positive nettverk, 

være med på å redusere barnas problematferd og underytelse på skolen.  

Regresjonsanalysen viser at andre faktorer som kan fremme barnas atferd og læring også 

peker på relevansen av barnas sosiale deltakelse og på fedrenes kompetanse. Det siste gjelder 

blant annet fedres engasjement i barnas skoleliv. 

 

SAMMENDRAG KAPITTEL 7 

Kapittel 7 gjør først rede for prinsippene for og prosessen med bekymringsmeldinger og viser 

at politiet for dette prosjektutvalget er den hyppigste melderen med 20 %, tett fulgt av 

foreldrene og skolen. Men i realiteten er det barnevernet selv som står for de fleste meldinger, 

da barneverns- og sosialtjenesten sammen med barnevernsvakten har stått for 27 % av 

meldingene. 

 

Når det gjelder grunner til bekymringsmeldinger, framstår i første rekke omsorgssvikt, 

mishandling, forholdene hjemmet og særlige behov. 

Om lag 77 % av de barna som inngår i prosjektutvalget, er meldt til barnevernet på grunn av 

hjemme- og familiesituasjonen.  

 

Hva angår etnisk bakgrunn er det en bemerkelsesverdig nedgang i andelen barn med norsk 

etnisk bakgrunn: fra 55 % i 2003 til kun 26 % i 2010.  I tråd med dette er andelen 

førstegenerasjons innvandrerbarn blitt mangedoblet fra 5 % i 2003 til 30 % i 2010. Det er 

andregenerasjonsbarn med innvandrerbakgrunn som kvantitativt sett dominerer i 

prosjektutvalget.  

 

Når det gjelder barnas bosted, fremgår det at den største andelen av prosjektutvalget lever 

sammen med aleneforeldre. Dette synes fremdeles å være et generelt trekk for sårbare barn i 

vårt samfunn.   

 

Det er relativt mange av barna som har vist bekymringsatferd i form av vold og kriminalitet. 

Her fremtrer barna i vesentlig grad som speilbilder av er framtredende negativ foreldreatferd.  

Av barna i prosjektutvalget som er 12 år eller eldre, viser det seg å være halvparten (50 %) 

som er registrert for grov vold. Det samme gjelder kun en av jentene. 
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En stor del av voldelige atferden handler om krenkelser av andre barn, ved fysiske overgrep.  

I mange tilfeller er dette krenkelser som ofte beskrives som mobbing, ved at det er to eller 

flere som trakasserer, plager eller mishandler enkeltbarn. Men fysiske overgrep av denne art 

har i første rekke karakter av grov vold. 

 

Videre fremgår det at hele 64 % av guttene (som er 12 år eller eldre) har begått kriminalitet, 

og det samme gjelder for 33 % av jentene. De aller av fleste av barn med lovbrudd er også 

registrert for aggressiv atferd på skolen. I alt 68 % av guttene og 36 % av jentene har kontakt 

med andre barn som har begått kriminalitet.  

 

De kriminelle handlingene varierer fra grove vinningsforbrytelser og ran (som hovedsakelig 

har forekommet hos gutter), til nasking i butikker som er de hyppigste lovbruddene (særlig 

hos jenter).  

Alle barna som er registrert for vold og kriminalitet, kommer fra hjem der det har skjedd både 

voldelig atferd og annen kriminalitet i en eller annen kontekst. 

Vi merker oss at det fremkommer en markert økning både av barnas voldshandlinger og 

kriminalitet fra 2003 til 2010.   

 

Av de barna som er 12 år eller eldre, fremkommer det at 20 % av guttene og 27 % av jentene 

har ruset seg, men her er det ikke registrert noen endringer fra 2003 til 2010. Det er for øvrig 

kun noen få tilfeller som innbefatter bruk av tung narkotika. Det meste handler om alkohol.  

 

Skoleskulk viser seg å være et viktig problemsignal, både for barnas atferd og 

skoleprestasjoner, og som prediktor for senere alvorlige atferdsvansker. 

Av barna i skolealder er det 52 % av guttene og 43 % av jentene som er registrert for 

skoleskulk. Prosjektutvalgets barn har således et ekstremt stort ugyldig skolefravær, og 

anslagsvis er dette minst tre ganger høyere enn for normalpopulasjonen.      

Data viser også at norskfødte barn med innvandrerforeldre har høyest ugyldig skolefravær, og 

det forekommer aller hyppigst når barn bor hos aleneforelder. Det er også bemerkelsesverdig 

at skoleskulk har en markert økende tendens ved at det er nesten tre ganger så mye skoleskulk 

i utvalget fra 2010 sammenlignet med 2003-utvalget. 
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Skolerapporter om barnas skolefremgang viser at en stor andel av barna sliter med det meste 

av skolelæringen. Svak faglig utvikling og problemer med språkutviklingen er 

gjennomgangstema, og allerede for småbarna er det hyppig påpekt at ”barna ligger etter i 

utviklingen”. 

 

Mange fremstår som underytere, ved at de beskrives som evnerike, men ikke holder tritt med 

klassen. Her framtrer også et viktig trekk: om lag halvdelen av de barna som er beskrevet 

som ”etterslepere” med lave skoleprestasjoner, er også er registrert for mye uønsket 

oppførsel på skolen. I prosjektutvalget har vi funnet en sterk sammenheng mellom skoleskulk 

og faglig utvikling. Andelen barn med svake skoleprestasjoner er tre ganger høyere blant de 

elevene med stort ulovlig fravær (69 %), enn blant elever som ikke er registrert for skoleskulk 

(23 %). Fravær fra skolen kan både være en medvirkende faktor til svak faglig utvikling og 

samtidig være en konsekvens. 

 

Det fremgår at mange av barna har store vansker med det norske språket. Av barn med 

innvandrerbakgrunn (både første - og andre generasjon) som ikke er vurdert å ha ”spesielle 

behov”, er det således en meget stor andel (67 %) som har fått beskrivelsen ”elever med 

språkvansker”. Her har vi registrert at de aller fleste av disse elevene har en familiebakgrunn 

der mor ikke behersker norsk (og må bruke tolk i samtaler med barnevernet). 

Dette er en empirisk indikasjon på at mors språkkompetanse i sterk grad influerer på barnas 

språkutvikling. 

 

Men selv om språk utgjør et hinder, så vil disse problemene kunne overkommes både på 

skolen og ved deltagelse i fritidsaktiviteter. Det fremgår at deltakelse i fritidsaktiviteter er 

sterkt korrelert med skoleprestasjoner, og flertallet av barn som ikke deltar i noen form for 

fritidsaktiviteter er registrert med svake skoleprestasjoner.  

Ut fra disse data framgår det at mangel på deltagelse i fritidsaktiviteter kan vurderes som en 

medvirkende faktor til svak faglig læring i skolen.  

 

Barnas vennekrets er for øvrig et viktig element som influerer barnas liv på flere områder. Det 

gjelder som vi har sett i negativ forstand, og i ekstrem grad ved gjengtilknytning. Men det 

gleder også på en positiv måte ved at barnas sosiale nettverk påvirker språk og 

skoleprestasjoner. 
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Ved hjelp av multivariate analyser har vi fått bekreftet at mødres kompetanse (språklig, sosialt, 

som omsorgspersoner osv.) er den sterkeste faktoren som påvirker barnas atferd og læring. 

Det innebærer at jo mer kompetente mødre, desto mer adekvat atferd hos barna både i 

samfunnet og på skolen, og jo bedre kompetanse hos mødre, desto bedre skoleprestasjoner 

hos barna. Ut fra dette vil mer kompetente mødre som inngår i arbeidsliv og positive nettverk, 

være med på å redusere barnas problematferd og underytelse på skolen.  

Regresjonsanalysen viser at andre faktorer som kan fremme barnas atferd og læring også 

peker på relevansen av barnas sosiale deltakelse og på fedrenes kompetanse. Det siste gjelder 

blant annet fedres engasjement i barnas skoleliv. 
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Kapittel 8. Prosjektarbeidets konklusjoner  

 

Prosjektet har omfattet et systematisk arkivarbeid med analyser. Formålet var å avdekke 

sentrale kjennetegn og mulige utviklingstrekk ved familier og barn som var tilmeldt og 

undersøkt av barnevernet i en bydel i Oslo. Dette har medført innholdsanalyser av lagrede 

arkivopplysninger fra 2003, 2007 og 2010.  

Det ble formulert tre spesifikke problemstillinger og forskningsspørsmål: 

1. Hvilke særlige problemer og ressurser framkommer hos foreldre og barn? 

For mødre og fedre handler dette om omsorgsrelevante trekk. For barna er det et primært 

fokus på atferdsvansker og skoleproblemer    

2. Hvilke systematiske sammenhenger framkommer mellom hjemmenes omsorgskvalitet 

og barnas atferdsvansker og skoleproblemer?  

Teori og tidligere forskning tilsier at det vil foreligge slike sammenhenger. Men det er 

usikkert hvor tydelig disse kan empirisk avdekkes, i et materiale der det forventes en 

begrenset variasjon på flere særtrekk. 

3. Finnes det empiriske indikasjoner på endringer av kjennetegn ved familiene og barna 

i tidsrommet fra 2003 til 2010? 

Selv om det her er tale om et kort tidsspenn, har det skjedd en markant økning i tilmeldingen i 

disse årene. Det tilsier muligheter for synliggjøring av eventuelle forklarende indikasjoner på 

denne økningen.     

Som påpekt er dette et lite utforsket felt, og dette tilsa behov for en fleksibilitet som gav 

muligheter for eksplorerende tilnærminger, der det kunne reises nye spørsmål.  

En faglig-metodisk utfordring ved et empirisk prosjekt som dette har bestått i å innhente, 

strukturere og gjøre anvendelig store mengder sekundærdata fra flere instanser, i første rekke 

fra barnevernstjenesten, skolevesenet og politiet. 

Både med tanke på denne undersøkelsens forskningsverdi, replikasjoner og senere studier av 

denne art, ble det formulert et delformål med arkivarbeidet om å klargjøre sentrale trinn og 

prinsipper for bruk av barnevernarkiv i forskning. Her det tale om et metodisk tilleggsformål 

med dette prosjektet, som ikke vil bli nærmere beskrevet her, da det er redegjort for i 

metodekapittelet (kapittel 5).  
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Problemer og ressurser hos familier og barn    

Først tar vi for oss resultatene fra analysen av familiene, for deretter å klargjøre sentrale funn 

når det gjelder barnas atferd og skoleproblemer. 

 

Omsorgsrelevante trekk ved mødre og fedre 

Som demografisk grunntrekk har 62 % mødrene og 70 % av fedrene innvandrerbakgrunn, noe 

som betyr at 38 % av mødrene og kun 30 % av fedrene er etnisk norske. Av opprinnelsesland 

har Somalia den klart høyeste andelen med 20 % av hele prosjektutvalget, og denne andelen 

har økt fra 2003 til 2010 (dette avspeiler delvis at Somalia er en av de hyppigst representerte 

innvandrergruppene i bydelen). 

Data viser også at norske mødre utgjør en avtagende andel fra 2003 til 2010: henholdsvis 55 % 

i 2003 og 28 % i 2010. Den samme utviklingstendensen fremkommer hos fedre, ved at 

andelen fedre med norsk etnisk bakgrunn har avtatt fra 46 % i 2003 til 23 % i 2010. 

Når det gjelder mødre med utenlandsk opprinnelse, har flertallet (57 %) kommet til Norge ved 

familiegjenforening, mens de resterende 43 % har kommet alene. 

Ankomstmåten synes å ha visse konsekvenser for familielivet: Ut fra arkivopplysningene 

forekommer således hyppigere konflikter og vold i familien når fedre eller mødre har kommet 

først til landet alene, mens resten av familien har kommet senere. 

Det er registrert vold i om lag halvparten av de familiene som ble etablert ved at mannen eller 

kvinnen rekrutterte partner fra opprinnelseslandet. Disse familiene framtrer som særlig 

risikoutsatt som følge av manglende språk- og kulturkompetanse hos den sist ankomne. De er 

fullstendig avhengige av partneren som brakte dem hit. Mange av ”hovedpersonene” er også 

selv i en vanskelig situasjon, med mangel på nødvendige økonomiske resurser, ofte uten 

arbeid og et stabilt bosted. Familien er dermed totalt avhengig av sosialstøtte. 

 

Vi merker oss at til tross for et stort og økende antall arbeidsinnvandrere fra østeuropeiske 

land, er de i liten grad representert av tilmeldte til barnevernet. 

Det fremgår at vold preger svært mange av familiene i prosjektutvalget, og denne atferden har 

en økende tendens. Selv om aggressiv atferd forekommer hos begge foreldre, så brukes vold 

hyppigst av fedre.  Det er en meget stor andel av fedrene (54 %) som er registrert for 

voldsutøvelse. Dette handler dels om voldelig atferd utenom hjemmet, men i stor grad er det 

tale om vold mot familiemedlemmer, der både mødre og barn kan være offer for aggresjonen. 
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Voldelige fedre er kjennetegnet ved tre grunntrekk. Mange er arbeidsledige eller uføre, en stor 

andel er rusmisbrukere, og et stort flertall har kommet i kontakt med politiet på grunn av 

kriminalitet. Det er ikke registrert seksuelle overgrep mot barna.   

Det framkommer at hele 42 % mødre med innvandrerbakgrunn fra Somalia er voldelige, mens 

26 % mødre med norsk etnisk bakgrunn kjennetegnes ved voldelig atferd. Vi merker oss for 

øvrig at det ikke er registrert noen mødre med pakistansk bakgrunn som utøver vold.  

Alt i alt skjedde det en fordobling av andelen voldelige mødre fra 2003 til 2010: fra 17 % i 

2003 til 33 % i 2010.  

Andelen foreldre som slår barna, har også en klart økende tendens: for 2003 er det er registrert 

at 19 % av fedrene straffet barna korporlig, men dette økte til 29 % i 2010.  For mødre var det 

en stigning fra 0 % i 2003 til 22 % i 2010.  Dette er meget høye tall, sett i lys av at dette er 

lovstridige handlinger (etter lovforbud av 1987). Det framgår at fysisk avstraffelse av barna 

stort sett bare forekommer i innvandrerfamilier. 

Når det gjelder lovbrudd, er det en meget stor andel av foreldrene som kan karakteriseres som 

kriminelle. For 2010 har hele 53 % av fedrene begått straffbare handlinger, mens det samme 

gjelder 26 % av mødrene. Det fremgår at voldsatferd er den hyppigst grunn til 

politianmeldelse blant fedrene, mens det for mødre handler om både nasking og vold. I noen 

tilfeller er det tale om gjengangere med lang historie for politianmeldelser.  

Rusmiddelbruk er registrert for 38 % av fedrene (46 % i 2010) og for 23 % av mødrene. Blant 

fedre som kommer fra Somalia, er det 67 % som er beskrevet som rusmisbrukere. For andelen 

fedre med norsk bakgrunn gjelder dette 52 %, og vi kan merke oss at dette omfatter 39 % av 

mødre med norsk etnisk opprinnelse. 

Bruken av rusmidler er tydelig relatert både til vold og til familienes økonomiske 

vanskeligheter. Det vanlige rusmiddelet er alkohol for mødre, mens fedrene har et mer variert 

misbruk.  

Mødre er i langt høyre grad enn fedre hemmet av utilstrekkelig språkkompetanse i norsk. Det 

å ikke beherske språket medfører at de har en begrenset tilgang til arbeidsmarkedet, og 

atskillig flere kvinner enn menn med innvandrerbakgrunn er arbeidsledige.   

Enkelte mødre har forklart sine manglende språkkunnskaper med at mannen behersker språket. 

Derfor har hun ikke noe behov for å lære seg det norske språket. 

Det framgår at manglende språkkompetanse bidrar at mange havner i en vond sirkel. Den 

binder mor til hjemmet og fører til isolasjon som igjen medfører ytterligere hindringer for å 

tilegne seg språket. Dette vil også ha betydning for barns språklæring i hjemmet, og det vil 
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kunne ha en bred læringshemmende konsekvens, selv om barna etter hvert vil finne andre 

læringsarenaer.  

Når det gjelder omsorgskompetanse, framkommer det at en del av barna stadig møter opp på 

skolen med upassende klær (til værforholdene) og til vanlige skoleaktiviteter. De har ikke 

medbrakt matpakke, relevant utstyr og viser mangelfull hygiene. Alt dette gir uttrykk for 

mangel på foreldreresurser til å imøtekomme barnas fysiske og praktiske behov i hverdagen.  

Når det gjelder foreldrenes engasjement for barnas skolearbeid, framkommer det også mest 

negative opplysninger. Svært mange, særlig av fedre, følger ikke med på hva som skjer med 

barna verken på skolen eller utenfor hjemmet. Denne mangelen på engasjement er registrert 

for 64 % av fedrene og 39 % av mødrene. Det er således en stor andel av foreldrene som ikke 

har noen kontakt med skolen eller andre institusjoner som barna er tilknyttet. 

Det fremkommer omfattende krenkelser av barna og synliggjøres store hjelpebehov i 

familiene, med behov for økt foreldrekompetanse og direkte behov for store hjelpetiltak 

relatert til omsorgssvikten. 

Det finnes imidlertid både mødre og fedre som viser kompetanse og engasjement for å ivareta 

barnas behov, men de synes ofte å stå overfor sterke motkrefter i et risikobelastet nærmiljø. 

 

Barns atferdsvansker og skoleproblemer   

For dette prosjektutvalget var det politiet som hyppigst var bekymringsmelder, med i alt 20 % 

av innkomne meldinger, tett fulgt av foreldrene og skolen. Men i realiteten var det 

barnevernet selv som sto bak de fleste bekymringsmeldingene, da barneverns- og 

sosialtjenesten sammen med barnevernsvakten hadde levert 27 % av meldingene. 

Når det gjelder grunner til bekymringsmeldinger, framgår i første rekke omsorgssvikt, 

mishandling, forholdene hjemmet og særlige behov. Om lag 77 % av de barna som inngår i 

prosjektutvalget, ble meldt til barnevernet på grunn av hjemme- og familiesituasjonen.  

Når gjelder etnisk bakgrunn, er det en bemerkelsesverdig nedgang i andelen barn med norsk 

etnisk bakgrunn fra 55 % i 2003 til kun 26 % i 2010.  Dette svarer til den tendensen som er 

beskrevet for foreldrene. Andelen førstegenerasjons innvandrerbarn har blitt mangedoblet fra 

5 % i 2003 til 30 % i 2010.  

Når det gjelder barnas bosted, fremgår det at den største andelen av prosjektutvalget lever 

sammen med aleneforeldre. Dette synes fremdeles å være et generelt trekk for sårbare barn i 

vårt samfunn.   
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Det er en stor andel av barna som har vist bekymringsatferd i form av vold og kriminalitet. 

Her fremtrer således barna i vesentlig grad som speilbilder av er framtredende negativ 

foreldreatferd.  

Av guttene som er 12 år eller eldre, er det 50 % som er registrert for grov vold, mens det 

samme gjelder kun én av jentene. 

En stor del av voldelige atferden handler om krenkelser av andre barn, ved fysiske overgrep.  

I mange tilfeller er dette krenkelser som ofte beskrives som mobbing, ved at det er to eller 

flere som trakasserer, plager eller mishandler enkeltbarn. Men fysiske overgrep av denne art 

har i første rekke karakter av grov vold. 

Videre fremgår det at hele 64 % av guttene (som er 12 år eller eldre) har begått kriminalitet. 

Det samme gjelder for 33 % av jentene. De aller fleste som har begått lovbrudd, er også 

registrert for aggressiv atferd på skolen. I alt 68 % av guttene og 36 % av jentene har kontakt 

med andre barn som har begått kriminalitet.  

De kriminelle handlingene varier fra grove vinningsforbrytelser og ran (som hovedsakelig har 

forekommet hos gutter), til nasking i butikker som er de hyppigste lovbruddene (særlig hos 

jenter).  

Alle barna som er registrert for vold og kriminalitet, kommer fra hjem der det har skjedd både 

voldelig atferd og annen kriminalitet i en eller annen kontekst. Det framkommer en markert 

økning både av barnas voldshandlinger og kriminalitet fra 2003 til 2010.   

Av de barna som er 12 år eller eldre, framkommer det at 20 % av guttene og 27 % av jentene 

har ruset seg, men her er det ikke registrert noen endringer fra 2003 til 2010. Det er for øvrig 

kun noen få tilfeller som innbefatter bruk av tung narkotika. Det meste handler om alkohol.  

Skoleskulk viser seg å være et viktig problemsignal, både for barnas atferd og skolelæring, og 

som prediktor for senere alvorlige atferdsvansker. 

Av barna i skolealder er det 52 % av guttene og 43 % av jentene som er registrert for 

skoleskulk. Prosjektutvalgets barn har således et ekstremt stort ugyldig skolefravær, og 

anslagsvis er dette minst tre ganger høyere enn for normalpopulasjonen.      

Data viser også at førstegenerasjons innvandrerbarn har høyest ugyldig skolefravær, og skulk 

er aller hyppigst når barn bor hos aleneforelder. Det er også bemerkelsesverdig at skoleskulk 

har en markert økende tendens ved at det er nesten tre ganger så mye skoleskulk i 2010 

sammenlignet med 2003-utvalget. 

Skolerapporter om barnas skolefremgang viser at en stor andel av barna sliter med det meste 

av skolelæringen. Svak faglig utvikling og problemer med språkutviklingen er 



136 

gjennomgangstema, og allerede for småbarna er det hyppig påpekt at ”barna ligger etter i 

utviklingen”. 

Mange fremstår som underytere, ved at de beskrives som evnerike, men ikke holder tritt med 

klassen. Her fremtrer også et viktig trekk: om lag halvdelen av de barna som er beskrevet 

som ”etterslepere” med lave skoleprestasjoner, er også er registrert for mye uønsket oppførsel 

på skolen. I prosjektutvalget har vi funnet en sterk sammenheng mellom skoleskulk og faglig 

utvikling. 

Det er tre ganger så mange barn med svake skoleprestasjoner blant de elevene med stort 

ulovlig fravær (69 %), enn blant elever som ikke er registrert for skoleskulk (23 %). 

Mange av barna har store vansker med det norske språket. Av barn med innvandrerbakgrunn 

som ikke er vurdert å ha ”spesielle behov”, er det således en meget stor andel (67 %) som har 

fått beskrivelsen ”elever med språkvansker”. Her har vi registrert at de aller fleste av disse 

elevene har en familiebakgrunn der mor ikke behersker norsk og må bruke tolk i samtaler med 

barnevernet. Dette er en empirisk indikasjon på at mors språkkompetanse i sterk grad 

influerer på barnas språkutvikling. 

Men det fremgår også at deltakelse i fritidsaktiviteter kan ha stor betydning både for barnas 

språkkompetanse og for deres skoleprestasjoner. Det fremgår at flertallet av barn som ikke 

deltar i noen form for fritidsaktiviteter, både er registrert med språkproblemer og svake 

skoleprestasjoner.  

Barnas vennekrets er for øvrig et viktig element som influerer barnas liv på flere områder. Det 

gjelder som vi har sett i negativ forstand, og i ekstrem grad ved gjengtilknytning. Men det 

gjelder også på en positiv måte ved at barnas sosiale nettverk påvirker språk og 

skoleprestasjoner. 

På bakgrunn av statistiske analyser framstår mødres kompetanse (språklig, som 

omsorgspersoner og sosialt) som den sterkeste impulsfaktoren for barnas atferd og læring. Det 

innebærer at jo mer kompetente mødre, desto mer adekvat atferd hos barna både i samfunnet 

og på skolen, og jo bedre kompetanse hos mødre, desto bedre skoleprestasjoner hos barna. Ut 

fra dette vil mer kompetente mødre være et vitalt bidrag for å redusere barnas problematferd 

og underytelse på skolen.  

Statistiske analyser har også utpekt andre vitale faktorer som kan fremme barnas atferd og 

læring. Det gjelder i særlig barnas sosiale deltakelse og fedrenes kompetanse. Det siste 

omfatter blant annet fedres engasjement i barnas skoleliv. 
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Sammenhenger mellom hjemmenes omsorgskvalitet og barnas 

atferdsvansker og skoleproblemer 

Når det gjelder grunner til bekymringsmeldinger, framgår i første rekke omsorgssvikt, 

mishandling, forholdene hjemmet og særlige behov. Om lag 77 % av de barna som inngår i 

prosjektutvalget, er meldt til barnevernet på grunn av hjemme- og familiesituasjonen. 

Innholdsanalysen av arkivdata viser at det forekommer tunge problembelastninger i mange 

hjem, og at det er relativt mange av barna som har vist bekymringsatferd i form av vold, 

kriminalitet og store skoleproblemer.   

Barns problematferd fremtrer i vesentlig grad som speilbilder av negativ foreldreatferd.   

Alle barna som er registrert for vold og kriminalitet, kommer således fra hjem der det har 

skjedd både voldelig atferd og annen kriminalitet i en eller annen kontekst. 

Det viser seg at de aller fleste av familiene har store vansker med oppfølgingen av sine barn, 

og det fremgår store støtte- og hjelpebehov.  

Det fremgår at den største andelen av barna lever sammen med aleneforeldre, og det indikerer 

at dette fremdeles er et sentralt trekk for sårbare barn.   

Mange av barna har store vansker med det norske språket. To av tre innvandrerbarn har fått 

beskrivelsen ”elever med språkvansker”. Her har vi registrert at de aller fleste av disse 

elevene har en familiebakgrunn der mor ikke behersker norsk. Dette er en empirisk indikasjon 

på at mors språkkompetanse i sterk grad influerer på barnas språkutvikling. 

Mødres kompetanse (språklig, som omsorgspersoner og sosialt) er en sterk impulsfaktor for 

barnas atferd og læring. Det innebærer at jo mer kompetente mødre desto mer adekvat atferd 

hos barna både i samfunnet og på skolen, og jo bedre kompetanse hos mødre desto bedre 

skoleprestasjoner hos barna. Ut fra dette vil mer kompetente mødre være et relevant bidrag for 

å redusere barnas problematferd og underytelse på skolen.  

Men også fedrenes kompetanse og barnas sosiale deltakelse er vitale impulsfaktorer. 

Det fremkommer omfattende krenkelser av barna, og det synliggjøres store hjelpebehov i 

familiene, med behov for økt foreldrekompetanse og direkte behov for store hjelpetiltak 

relatert til en omfattende omsorgssvikt. 
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Endringer av relevante kjennetegn ved familiene og barna i tidsrommet fra 

2003 til 2010  

Ved sammenligning av data fra 2003 og 2010 fremgår det markert etnisk endring i 

sammensetningen av barnevernets klientell. Data viser at norske mødre utgjør en avtagende 

andel fra 2003 til 2010: henholdsvis 55 % i 2003 og 28 % i 2010. Det er den samme 

utviklingstendens hos fedre: Andelen fedre med norsk etnisk bakgrunn har avtatt fra 46 % i 

2003 til 23 % i 2010. I tråd med dette er det en markant nedgang i andelen barn med norsk 

etnisk bakgrunn: fra 55 % i 2003 til kun 26 % i 2010. I tråd med dette er andelen 

førstegenerasjons innvandrerbarn blitt mangedoblet fra 5 % i 2003 til 30 % i 2010. 

I samme tidsrom er det også en økning av både mødre og fedre som er registrert for voldelig 

atferd ved at de slår og straffer barna korporlig. Det er også færre mødre i arbeid, flere 

aleneforeldre og flere familier som er avhengige av sosialstønad. Dette indikerer en klart 

negativ trend. 

Det framkommer en markert økning både av barnas voldshandlinger og kriminalitet fra 2003 

til 2010. Alle barna som er registrert for vold og kriminalitet, kommer fra hjem der det har 

skjedd både voldelig atferd og annen kriminalitet i en eller annen kontekst. Det synes for 

øvrig å være en økende tendens til at barns nærmiljø styres av kriminelle gjenger. Hvordan 

barn som blir fanget i et gjengmiljø, kan havne i håpløs sitasjon, er nærmere omtalt i en 

kasusbeskrivelse. 

Det er registrert vold i om lag halvparten av de familiene som ble etablert ved at mannen eller 

kvinnen rekrutterte partner fra opprinnelseslandet. Disse familiene framtrer som særlig 

risikoutsatt, særlig som følge av manglende språk- og kulturkompetanse hos den nylig 

ankomne partneren. Mange av ”hovedpersonene” er også selv i vanskeligstilt i situasjon, med 

mangel på nødvendige økonomiske resurser, ofte uten arbeid og et stabilt bosted. Familien er 

dermed totalt avhengig av sosialstøtte. Andelen av slike familier har vært økende i perioden, 

noe som tydelig har medvirket til en økt belastning for barnevernet. 

Andelen foreldre som slår barna, har også en voksende tendens: fedre som straffet barna 

korporlig utgjorde i 2003 19 %, mens dette hadde økt til 29 % i 2010.  For mødre var det en 

stigning fra 0 % i 2003 til 22 % i 2010.  Dette er meget høye tall, sett i lys av at dette er 

lovstridige handlinger (etter lovforbud av 1987). Det framgår at fysisk avstraffelse av barna 

stort sett bare forekommer i innvandrerfamilier. 

Når det gjelder lovbrudd, er det en meget stor andel av foreldrene som kan karakteriseres som 

kriminelle. Til sammen gjelder dette 45 % av fedrene, og hele 53 % i 2010 har begått 
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straffbare handlinger, mens dette gjelder 26 % av mødrene. Det fremgår at aggressiv atferd er 

den hyppigste grunn til politianmeldelse blant fedrene, mens det for mødre handler om både 

nasking og aggresjon. Det er registrert en fordobling av andelen voldelige mødre fra 2003 til 

2010: fra 17 % i 2003 til 33 % i 2010.  

Det framkommer også tendenser til økte skoleproblemer, både når det gjelder atferd og læring. 

Kasusbeskrivelser har vist at dette er sammensatte problemer, der både skolen og barnevernet 

synes å framtre med stor rådløshet. 

Når det gjelder foreldrenes engasjement for barnas skolearbeid, framkommer det også mest 

negative opplysninger. Svært mange, særlig av fedre, følger ikke med på hva som skjer med 

barna på skolen, og utenfor hjemmet i det hele. Arkivopplysningene indikerer at dette gjelder 

64 % av fedrene og 39 % av mødrene. Dette er fedre og mødre som ofte ikke har noen kontakt 

med skolen eller andre institusjoner som barna har tilknytning til. 

For å forstå og forklare den sterke økningen av tilmeldte til barnevernet, kan det være relevant 

med en hypotese om at økningen i noen grad kan være uttrykk for at terskelen for å sende 

bekymringsmeldinger har blitt senket. Ut fra våre data synes det også å være en økende tillit 

til barnevernet. Det kommer til uttrykk ved at det er flere som i 2010 enn tidligere som selv 

har tatt initiativ for å søke hjelp.  

Men på bakgrunn av dataanalysen framkommer det en økt problembelastning fra 2003 til 

2010, med stigende omsorgssvikt og med risikabel foreldrefungering, og økte atferdsvansker 

og skoleproblemer blant barna. Her inngår en markert økning av en vanskeligstilt 

innvandrerbefolkning som et sentralt trekk. På grunnlag av dette prosjektet vil således den 

primære forklaringen av økningen tilmeldte, være at dette i første rekke avspeiler at de 

faktiske behovene for barnevernstjenester har økt.  

 

Vurderinger  

I denne prosjektrapportens første kapittel ble barnevernet karakterisert som samfunnets 

redningsinstans for å komme de barn og unge til unnsetning som rammes av omsorgssvikt og 

atferdsvansker. Og det ble understreket at barnevernets sentrale mandat er å være en utstrakt 

hånd og yte støtte, hjelp og omsorg til barn og unge som er i en uverdig og kritisk 

oppvekstsituasjon. 

Samtidig ble det reist spørsmål om dagens barnevern er tilstrekkelig rustet for å makte store 

utfordringer. Det gjelder problemer som kommer til syne både ved omfang og art av 

tilmeldinger, og store utfordringer for å skape gode fremtidsutsikter for ”barnevernets barn”. 
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Dette er spørsmål som setter fokus på kompetansebehov, og blant annet på behovet for nye 

virkemidler for å gi vanskeligstilt ungdom bedre muligheter for komme gjennom skolen og 

inn i arbeidslivet.  

Dette prosjektet har vist at i all hovedsak kommer de barna som blir meldt til barnevernet, fra 

familier som både i kompetansemessig forstand, og med hensyn til arbeid, økonomi og sosial 

velferd, er vanskeligstilte. En meget stor og økende andel har innvandrerbakgrunn, og 

tilmeldingen er således ofte et uttrykk for maktesløshet og fattigdom. 

Her vil det være behov for å mobilisere nye ressurser. Det kan således være aktuelt å 

mobilisere en del av den ressurssterke innvandrerbefolkningen (som kanskje står uten arbeid) 

for å gjøre en innsats for de innvandrerfamilier som sliter. I tråd med LEON-prinsippet 

(Lavest Effektive Omsorgsnivå) vil dette være å ta i bruk et stort potensial for næromsorg og 

for utvikling av positive sosiale nettverk. Dette prinsippet er nedfelt som kommunal og 

fylkeskommunal forpliktelse gjennom gjeldende lovverk og i en rekke offentlige utredninger 

og planer, og er knyttet både til hjelpetiltak og forebyggende virksomhet. 

I tråd med dette vil det være behov å mobilisere frivillige blant annet i regi av barne- og 

ungdomsidretten, for å styrke barnas muligheter både til konstruktiv atferd og for å gi dem 

vilkår for å utvikle personlige fortrinn, og dessuten fremme deres deltagelse i gode sosiale 

nettverk.  

Men det er også er sterkt behov at skolen rustes til å være et reelt tilbud til den elevgruppen 

som dette prosjektet omhandler. Skolens viktigste oppgave er å ta ansvar for alle, og det betyr 

å være parat til å støtte og hjelpe, og motvirke at elever havner i et negativt spor som 

underytere eller tilkortkommere.  

Mange av barna i prosjektet framstår som underytere, og med negative forventinger rett mot 

seg som innebærer at de er fanget i en negativ spiral. Underytelse er et omfattende skole - og 

samfunnsproblem, som oppstår når barn mislykkes og oversvømmes av negative 

læringsopplevelser. Slike erfaringer gir grunnlag for mismot og håpløshet, noe som gir 

utviklingsimpulser til uheldige holdninger til seg selv som læringsaktør og til egne muligheter. 

Dermed tappes barna for den energi som trengs for å komme seg løs fra et ødeleggende spor. 

I dette prosjektet framgår det at mange minoritetsbarn, gjennom kasusbeskrivelser, opplever 

skolearenaen som noe negativt. Dermed vil barna være i risiko for underprestere i relasjon til 
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sine reelle læringsforutsetninger, og utvikle skolebaserte læringshemninger. Som Ivar Morken 

påpeker, er dette en stor spesialpedagogisk utfordring (Morken, 2012). 

Migrasjon kan innebære en rekke tap med mange risikofaktorer, men det betyr også nye 

muligheter. Med gode støttetiltak og en tilpasset skoleopplæring, vil mange klare å gripe 

selvrealiseringsmulighetene og dermed utvikle sine ressurser og forutsetninger både i skolen 

og samfunnet. Barns og unges risikable læringserfaringer kan også danne et viktig grunnlag 

for å gjennomføre fornyelser med utsikter til å utvikle gode, lærings- og utviklingsfremmende 

skoler.   

 

SAMMENDRAG KAPITTEL 8 

I kapittel 8 presenteres prosjektarbeidets sentrale konklusjoner.  

 

Det ble formulert tre spesifikke problemstillinger og forskningsspørsmål: 

 

1. Hvilke særlige problemer og ressurser framkommer hos foreldre og barn? 

For mødre og fedre handler dette om omsorgsrelevante trekk. For barna er det et primært 

fokus på atferdsvansker og skoleproblemer.   

 

2. Hvilke systematiske sammenhenger framkommer mellom hjemmenes omsorgskvalitet 

og barnas atferdsvansker og skoleproblemer?  

Teori og tidligere forskning tilsier at det vil foreligge slike sammenhenger. Men det er 

usikkert hvor tydelig disse kan empirisk avdekkes, i et materiale der det forventes en 

begrenset variasjon på flere særtrekk. 

 

3. Finnes det empiriske indikasjoner på endringer av kjennetegn ved familiene og barna 

i tidsrommet fra 2003 til 2010? 

Selv om det her er tale om et kort tidsspenn, har det skjedd en markant økning i tilmeldingen i 

disse årene. Det tilsier muligheter for synliggjøring av eventuelle forklarende indikasjoner på 

denne økningen.     
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Omsorgsrelevante trekk ved mødre og fedre 

Vold og kriminalitet preger svært mange av familiene i prosjektutvalget, og denne atferden 

har en økende tendens. Selv om aggressiv atferd forekommer hos begge foreldre, så brukes 

vold hyppigst av fedre. Dette handler dels om voldelig atferd utenom hjemmet, men i stor 

grad er det tale om vold mot familiemedlemmer, der både mødre og barn kan være offer for 

aggresjonen. 

Andelen foreldre som slår barna, har også en klart økende tendens, men fysisk avstraffelse av 

barna skjer stort sett bare i innvandrerfamilier. 

 

Mødre er i langt høyere grad enn fedre hemmet av utilstrekkelig språkkompetanse i norsk. Det 

å ikke beherske språket medfører at de har begrenset tilgang til arbeidsmarkedet, og atskillig 

flere kvinner enn menn med innvandrerbakgrunn er arbeidsledige.   

Når det gjelder foreldrenes engasjement for barnas skolearbeid, framkommer det også mest 

negative opplysninger. 

 

Det er et skarpt bilde som tegnes av flere av familiene, og det kan neppe være tvil om at de 

barn som er avhengige av deres omsorg, er i en oppvekstrisikabel situasjon. Det fremkommer 

omfattende krenkelser av barna, og det synliggjøres store hjelpebehov i familiene, med behov 

for økt foreldrekompetanse og direkte behov for store hjelpetiltak relatert til omsorgssvikten. 

Det finnes imidlertid både mødre og fedre som viser kompetanse og engasjement for å ivareta 

barnas behov, men de synes ofte å stå overfor sterke motkrefter i et risikobelastet nærmiljø. 

 

Barns atferdsvansker og skoleproblemer   

Det er en stor andel av barna som har vist bekymringsatferd i form av vold og kriminalitet. 

Her fremtrer således barna i vesentlig grad som speilbilder av framtredende negativ 

foreldreatferd.  

Av guttene som er 12 år eller eldre, er det 50 % som er registrert for grov vold, og hele 64 % 

har begått kriminalitet. Det samme gjelder for 33 % av jentene. De aller fleste som har begått 

lovbrudd, er også registrert for aggressiv atferd på skolen. I alt 68 % av guttene og 36 % av 

jentene har kontakt med andre barn som har begått kriminalitet.  

Alle barna som er registrert for vold og kriminalitet, kommer fra hjem der det har skjedd både 

voldelig atferd og annen kriminalitet i en eller annen kontekst. Det framkommer en markert 

økning både av barnas voldshandlinger og kriminalitet fra 2003 til 2010.   
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Av barna i skolealder er 52 % av guttene og 43 % av jentene registrert for skoleskulk. 

Prosjektutvalgets barn har således et ekstremt stort ugyldig skolefravær, og anslagsvis er dette 

minst tre ganger høyere enn for normalpopulasjonen.      

 

Skolerapporter om barnas skolefremgang viser at en stor andel av barna sliter med det meste 

av skolelæringen. Svak faglig utvikling og problemer med språkutviklingen er 

gjennomgangstema, og allerede for småbarna er det hyppig påpekt at ”barna ligger etter i 

utviklingen”. 

Mange fremstår som underytere, ved at de beskrives som evnerike, men ikke holder tritt med 

klassen. Her framtrer også et viktig trekk: om lag halvdelen av de barna som er beskrevet 

som ”etterslepere” med lave skoleprestasjoner, er også registrert for mye uønsket oppførsel på 

skolen. I prosjektutvalget har vi funnet en sterk sammenheng mellom skoleskulk og faglig 

utvikling. 

 

Mange av barna har store vansker med det norske språket. Av barn med innvandrerbakgrunn 

som ikke er vurdert å ha ”spesielle behov”, er det således en meget stor andel (67 %) som har 

fått beskrivelsen ”elever med språkvansker”. Her har vi registrert at de aller fleste av disse 

elevene har en familiebakgrunn der mor ikke behersker norsk. Men det fremgår også at 

deltakelse i fritidsaktiviteter kan ha stor betydning både for barnas språkkompetanse og for 

deres skoleprestasjoner. Det fremgår at flertallet av barn som ikke deltar i noen form for 

fritidsaktiviteter, både er registrert med språkproblemer og svake skoleprestasjoner.  

 

Barnas vennekrets er for øvrig et viktig element som influerer barnas liv på flere områder. Det 

gjelder som vi har sett i negativ forstand, og i ekstrem grad ved gjengtilknytning. 

På en positiv måte påvirker barnas sosiale nettverk både språk og skoleprestasjoner. 

På bakgrunn av statistiske analyser framstår mødres kompetanse (språklig, som 

omsorgspersoner og sosialt) som den sterkeste impulsfaktoren for barnas atferd og læring.  
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Sammenhenger mellom hjemmenes omsorgskvalitet og barnas 

atferdsvansker og skoleproblemer 

Barnas problematferd fremtrer i vesentlig grad som speilbilder av negativ foreldreatferd.   

Alle barna som er registrert for vold og kriminalitet, kommer således fra hjem der det har 

skjedd både voldelig atferd og annen kriminalitet i en eller annen kontekst. 

 

Det viser seg at de aller fleste av familiene har store vansker med oppfølgingen av sine barn, 

og det fremgår store støtte- og hjelpebehov.  

Mange av barna har store vansker med det norske språket. To av tre innvandrerbarn har fått 

beskrivelsen ”elever med språkvansker”. Mødres kompetanse (språklig, som omsorgspersoner 

og sosialt) er en sterk impulsfaktor for barnas atferd og læring. Det innebærer at jo mer 

kompetente mødre, desto mer adekvat atferd hos barna både i samfunnet og på skolen, og jo 

bedre kompetanse hos mødre, desto bedre skoleprestasjoner hos barna.  

 

Ut fra dette vil mer kompetente mødre være et relevant bidrag for å redusere barnas 

problematferd og underytelse på skolen. Men også fedrenes kompetanse og barnas sosiale 

deltakelse er vitale impulsfaktorer. 

Det fremkommer omfattende krenkelser av barna, og det synliggjøres store hjelpebehov i 

familiene, med behov for økt foreldrekompetanse og direkte behov for store hjelpetiltak 

relatert til en omfattende omsorgssvikt. 

 

Endringer av relevante kjennetegn ved familiene og barna i tidsrommet fra 

2003 til 2010  

Ved sammenligning av data fra 2003 og 2010, fremgår det en markert etnisk endring i 

sammensetningen av barnevernets klientell. Data viser at norske mødre utgjør en avtagende 

andel fra 2003 til 2010: henholdsvis 55 % i 2003 og 28 % i 2010. I tråd med dette er andelen 

førstegenerasjons innvandrerbarn blitt mangedoblet fra 5 % i 2003 til 30 % i 2010. 

 

I samme tidsrom er det også en økning av både mødre og fedre som er registrert for voldelig 

atferd ved at de slår og straffer barna korporlig. Det er også færre mødre i arbeid, flere 

aleneforeldre og flere familier som er avhengige av sosialstønad. Dette indikerer en klart 

negativ trend. 
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Det framkommer en markert økning både av barnas voldshandlinger og kriminalitet fra 2003 

til 2010. Alle barna som er registrert for vold og kriminalitet, kommer fra hjem der det har 

skjedd både voldelig atferd og annen kriminalitet i en eller annen kontekst. De synes for øvrig 

å være en økende tendens til at barnas nærmiljø styres av kriminelle gjenger. Hvordan barn 

som blir fanget i et gjengmiljø, kan havne i håpløs sitasjon, er nærmere omtalt i en 

kasusbeskrivelse. 

 

Det er registrert vold i om lag halvparten av de familiene som ble etablert ved at mannen eller 

kvinnen rekrutterte partner fra opprinnelseslandet. Disse familiene framtrer som særlig 

risikoutsatt, spesielt som følge av manglende språk- og kulturkompetanse hos den nylig 

ankomne partneren. Mange av ”hovedpersonene” er også selv i en vanskelig situasjon, med 

mangel på nødvendige økonomiske resurser, ofte uten arbeid og et stabilt bosted. Familien er 

dermed totalt avhengig av sosialstøtte. Andelen av slike familier har vært økende i perioden, 

noe som tydelig har medvirket til en økt belastning for barnevernet. 

 

Andelen foreldre som slår barna, har også en voksende tendens og omfatter nærmere 30 % av 

fedrene i 2010. Dette er en meget høy andel sett i lys av at dette er lovstridige handlinger 

(etter lovforbud av 1987). Det framgår at fysisk avstraffelse av barna stort sett bare 

forekommer i innvandrerfamilier. 

 

Når det gjelder lovbrudd, er det en meget stor andel av foreldrene som kan karakteriseres som 

kriminelle, med en økende tendens. Det er registrert en fordobling av andelen voldelige mødre 

fra 2003 til 2010: fra 17 % i 2003 til 33 % i 2010.  

 

Det framkommer også tendenser til økte skoleproblemer, både når det gjelder atferd og læring. 

Kasusbeskrivelser har vist at dette er sammensatte problemer, der både skolen og barnevernet 

synes å framtre med stor rådløshet. 

Når det gjelder foreldrenes engasjement for barnas skolearbeid, framkommer det også mest 

negative opplysninger. Svært mange, særlig av fedre, følger ikke med på hva som skjer med 

barna og har ikke noen kontakt med skolen eller andre institusjoner som barna har tilknytning 

til. 

 

For å forstå og forklare den sterke økningen av tilmeldte til barnevernet kan det være relevant 

med en hypotese om at økningen i noen grad kan være uttrykk for at terskelen for å sende 
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bekymringsmeldinger har blitt senket. Ut fra våre data synes det også å være en økende tillit 

til barnevernet. Det kommer til uttrykk ved at det er flere i 2010 enn tidligere som selv har tatt 

initiativ for å søke hjelp.  

Men på bakgrunn av dataanalysen framkommer det en økt problembelastning fra 2003 til 

2010, med stigende omsorgssvikt og med risikabel foreldrefungering, og økte atferdsvansker 

og skoleproblemer blant barna. Her inngår en markert økning av en vanskeligstilt 

innvandrerbefolkning som et sentralt trekk. På grunnlag av dette prosjektet vil således den 

primære forklaringen av økningen tilmeldte være at dette i første rekke avspeiler at de 

faktiske behovene for barnevernstjenester har økt.  

 

Vurderinger  

Det kan reises spørsmål om dagens barnevern er tilstrekkelig rustet til å makte store 

utfordringer. Det framstår behov for å mobilisere nye ressurser. Det kan være aktuelt å 

mobilisere en del av den ressurssterke innvandrerbefolkningen (som kanskje står uten arbeid) 

for å gjøre en innsats for de innvandrerfamilier som sliter. I tråd med LEON-prinsippet 

(Lavest Effektive Omsorgsnivå) vil dette være å ta i bruk et stort potensial for næromsorg og 

utvikling av positive sosiale nettverk.  

Dette prinsippet er nedfelt som kommunal og fylkeskommunal forpliktelse gjennom 

gjeldende lovverk og i en rekke offentlige utredninger og planer, og er knyttet både til 

hjelpetiltak og forebyggende virksomhet. I tråd med dette vil det være behov å mobilisere 

frivillige blant annet i regi av barne- og ungdomsidretten, for å styrke barnas muligheter både 

til konstruktiv atferd og for å styrke deres deltagelse i gode sosiale nettverk.  

 

Men det er også er sterkt behov for at skolen rustes til å være et reelt tilbud til den 

elevgruppen som dette prosjektet omhandler. Mange av barna i prosjektet framstår som 

underytere, og med negative forventninger rettet mot seg og som innebærer at de er fanget i 

en negativ spiral. Slike erfaringer gir grunnlag for mismot og håpløshet, noe som gir 

utviklingsimpulser til uheldige holdninger til seg selv som læringsaktør og til egne 

muligheter. Dermed tappes barna for den energi som trengs for å komme seg løs fra et 

ødeleggende spor. 
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Av dette prosjektet framgår det at mange minoritetsbarn, gjennom kasusbeskrivelser, opplever 

skolearenaen som noe negativt. Dermed vil barna være i risiko for å underprestere i relasjon 

til sine reelle læringsforutsetninger, og utvikle skolebaserte læringshemninger. 

Migrasjon kan innebære en rekke tap med mange risikofaktorer, men det betyr også nye 

muligheter. Med gode støttetiltak og en tilpasset skoleopplæring vil mange klare å gripe 

selvrealiseringsmulighetene og dermed utvikle sine ressurser og forutsetninger både i skolen 

og samfunnet. Barns og unges risikable læringserfaringer kan også danne et viktig grunnlag 

for å gjennomføre fornyelser med utsikter til å utvikle gode lærings- og utviklingsfremmende 

skoler.      
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