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Forord
ved Inga Marte Thorkildsen
Du ser det ikke før du tror det.
20. august 2014 kunne vi lese i Aftenposten:
«Pappa slår, sa 4-åringen. Men barnehagen gjorde ingen ting.» Volden i familien fortsatte inntil
firebarnsmoren ble drept og faren arrestert. Da
hadde barna forsøkt å si fra til mange forskjellige
ansatte i velferdsstaten vår: i barnehagen, i skolen,
i psykisk helsevern. Ingen gjorde noe. I barnehagen trodde ikke styreren at en far som hadde gjort
så mye godt for barnehagen, kunne være voldelig.
«Vi må ha kunnskap for å se og forstå. Dernest
må vi ha mot og kompetanse til å gjøre noe», skriver professor emerita Kari Killén i Barndommen
varer i generasjoner. Hun ber fagfolk være klar over
noen vanlige mekanismer som kan forhindre dem
i å oppdage omsorgssvikt og overgrep mot barn: Å
overidentifisere seg med andre voksne er utbredt,
slik styreren gjorde i eksemplet over. Dermed bagatelliseres problemene, som i sin tur gjerne flyttes

over på noe mer håndterbart. Killén kaller det «problemforflytning»: til diagnoser, adferdsproblemer,
dårlig økonomi, tilpasningsvansker – lista er lang.
Deretter begynner jakten på det hun kaller «drømmeløsninger» – løsninger man drømmer om at skal
fungere. Men hvis løsningen ikke svarer til problemet, hva skjer da? Da begynner fagfolk å jobbe på
høygir, sier Killén – «uten mål og midler». Med
andre ord er det både ineffektivt og potensielt veldig farlig å la fagfolk gå rundt uten de nødvendige
kunnskapene «for å se og forstå». Jeg tar i tillegg til
orde for «barnevernøvelser». På samme måte som
at barnehagene må kunne forebygge og håndtere
branner, må de kunne forebygge og håndtere vold,
omsorgssvikt og seksuelle overgrep mot barn. Det
krever øvelse, og det krever lederforankring.
Den som skal jobbe i barnehagen, har et unikt
utgangspunkt for å hjelpe barn. Hjernen er i en
rivende utvikling i de første årene av barns liv, og
hjelp som kommer tidlig, har derfor dobbel effekt:
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Den støtter hjernens sunne utvikling ved å lagre
gode erfaringer. I tillegg hindrer den de vonde erfaringene i å sette dype og kanskje uopprettelige
spor. Når barn møter trygge voksne som ser og forstår dem, lærer de at det finnes voksne de kan stole
på og knytte seg til (kompenserende tilknytning).
Når de møter voksne som blir glad i dem, lærer
de at kjærligheten også er for dem. De lærer å bli
glad i seg selv. Barn som er trygge, lærer mer, og
de utvikler sosial kompetanse. Utrygge barn ender
oftere enn andre med å bli utestengt fra leken fordi
de andre barna kan synes at de er vanskelige å ha
med å gjøre. Problemer som kommer tidlig, har en
tendens til å balle på seg. At de fleste barn nå går
i barnehagen, gir et fantastisk nytt utgangspunkt!

Jeg er veldig glad for denne boka. Jeg er lykkelig over at dette temaet endelig settes opp som
obligatorisk for barnehagelærere. En stor takk til
forfatteren, og til dere som velger dette viktige
yrket med alle mulighetene og alt ansvaret det
innebærer. Det første du bør gjøre, er å skaffe deg
noen du stoler på, og som du kan drøfte magefølelser med. Du må sette ord på magefølelsen,
for nok en gang å sitere Kari Killén. Det neste du
bør gjøre, er å bevare nysgjerrigheten, lekenheten, humoren og kjærligheten til barna. Spesielt
de barna som det kan være vanskelig å bli glad i,
eller i det hele tatt å like – for de trenger det aller,
aller mest.

Lykke til!
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Forfatterens forord
Jeg skriver denne boken først og fremst for alle de
barna som lever under dårlig omsorg, og som på
ulike måter prøver å si ifra om at de ikke har det
bra hjemme, men som ikke blir hørt og sett og
derfor må bære det vonde alene. Jeg skriver denne
boken for blivende og etablerte barnehagelærere
og for andre yrkesgrupper som jobber i norske
barnehager – dere som har en unik mulighet til å
se og høre. Som ønsker å se, men som ikke alltid
vet hva dere skal se etter, eller hvordan dere skal
gå fram. Å se og høre betyr å lytte til hva barna
sier og signaliserer, og det innebærer å ta innover
seg barnas fortvilelse. Det krever kunnskap, og
det krever handling – som hjelper barna ut av det
vanskelige.
De aller fleste av oss vil oppleve det følelsesmessig vanskelig å vite at det finnes barn som ikke
får god nok omsorg i hjemmet, som mishandles
og utsettes for seksuelle overgrep og andre former
for overgrep, som vanskjøttes, som eksponeres for
vold mellom familiemedlemmer eller utsettes for
andre psykiske overgrep. For dere som arbeider

i barnehage, kan det oppleves ekstra belastende
å kjenne de involverte og i mange tilfeller skulle
fortsette å ha en relasjon til dem.
Alle fortjener best mulig omsorgskvalitet i livet
sitt, uavhengig av om vi er gamle eller unge. Det
norske samfunnet har et velutviklet system av velferdstjenester som trår til når vi som privatpersoner kommer til kort. Likevel vet vi at det for noen
barn ikke oppleves slik. Barn er en ekstra sårbar
gruppe. De mangler en stemme i det offentlige,
og de er ekstremt lojale mot sine foreldre. Derfor
må samfunnet, og i særdeleshet alle som arbeider
med barn til daglig, opptre som deres advokater,
føre ordet for dem, forhandle og handle – slik at
barna slipper å bære byrden av krenkelsene alene,
og slik at de opplever å få hjelp.
Barndommen går fort, og den kommer ikke i
reprise. Barn vokser ikke av seg skader som er forårsaket av dårlige omsorgsbetingelser. Tvert imot,
dårlig omsorg kan sette varige spor. Som samfunn
og som enkeltmennesker med ansvar for de mest
sårbare blant oss kan vi ikke tillate oss å vente.

11
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Forfatterens forord

Mange skal takkes for at denne boken er blitt
til. Først og fremst vil jeg takke alle barnehagelærerstudenter jeg har møtt i undervisningen opp
gjennom årene, som har bidratt med eksempler
fra barnehagehverdagen som basis for refleksjon.
Jeg ønsker også å takke studieleder og barnevernspedagog Unn Christin Håvie ved OsloMet –
storbyuniversitetet, som har lest og kommentert
kapittelutkastene etter hvert som boken har vokst
fram. En varm takk til Inga Marte Thorkildsen,
en tydelig forkjemper for barn og unges rett til å
bli sett og hørt, for forordet. Jeg retter en spesiell
takk til min travle Jon, som med sin gode strek
har illustrert boken og laget tegninger til den
digitale historiefortellingen Forvandlingen. I prosessen med å lage meningsfulle tegninger har han
også lest alle kapitlene og gitt saklig kritikk. Takk
til Aluna, som har laget den fine, optimistiske tegningen til bokens innledning. Takk til biblioteket
ved OsloMet, som raskt har effektuert alle bokbestillingene mine. Stor takk også til forlagsredaktør
i Universitetsforlaget, Laila Brantenberg, som har
gitt viktige faglige og skrivetekniske innspill, og
for øvrig holdt et godt tak i hele prosessen rundt
boken. Sist, men ikke minst: Takk til dere hjemme. Å skrive er som kjent en ensom prosess, og
etter lange skriveøkter borte fra dere har det vært
godt å komme hjem til storfamilien.

Da bokens førsteutgave ble utgitt i 2019, pågikk
arbeidet med revisjon av barnevernloven, Barne
vernsreformen. Barnevernsreformen handler blant
annet om å styrke det forebyggende arbeidet og
tidlig innsats, og den får betydning for hele oppvekstsektoren, inkludert barnehagen. Barnevernsreformen trådte i kraft 1. januar 2022. Den nye
barnevernloven skal etter planen gjelde fra 1. januar 2023. Barnehageloven har også gjennomgått
endringer siden denne bokens førsteutgave. Blant
annet ble kapitlet om psykososialt barnehagemiljø, som skal bidra til at alle barn får en trygg og
god barnehagehverdag, tatt inn i loven i 2020.
Lovendringer medfører ikke bare nytt innhold,
men også endring i nummerering av paragrafer.
For eksempel finner vi nå den viktige bestemmelsen om opplysningsplikt til barneverntjenesten i
barnehagelovens paragraf 46, mens den tidligere
hadde nummer 22. I tillegg til å innarbeide nytt,
relevant lovverk henter jeg i denne revisjonen
også inn oppdatert faglitteratur som bidrar til å
belyse temaet barnevern i barnehagen.
Det er en stor glede for lærebokforfattere å få
melding om utsolgt opplag. Jeg gjennomfører
revisjonen med glede og stor ydmykhet for leserne – enten disse er barnehagelærerstudenter i
grunn- eller videreutdanninger eller barnehageansatte som trenger barnevernsfaglig påfyll.

God lesning!
Oslo, mai 2022,
Kristin Holte Haug
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Til Aluna
– måtte alle barn oppleve
en barndom som din.
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Innledning
Målsetting og målgrupper
Profesjonelle omsorgsgivere som opplever bekymring for et barn, må ta et valg. Det er bedre å melde
og eventuelt ta feil enn ikke å melde. Å gjøre et slikt
valg er likevel ikke enkelt. Dette har jeg erfart etter å ha arbeidet med barnevernsfaglige temaer i 35
år – først i barneverntjenesten, så i barne- og ungdomsinstitusjon og barnevernvakt, deretter i pedagogisk-psykologisk tjeneste og – de siste 25 årene –
som lærer og forsker i barnehagelærerutdanningen.
Det er særlig arbeidet i barnehagesektoren som
har gjort meg bevisst på barnehagens viktige rolle
i å oppdage barn som lider, og dens viktige funksjon i å hjelpe disse barna. Selv om det er behov
for kompetanseheving i form av etterutdanning
og veiledning, mener jeg at veien til barnehagelæreres barnevernsfaglige kompetansebygging skal
starte i grunnutdanningen. Jeg erfarer at studenter, også de med lang erfaring fra barnehagen, i
de arbeidsplass- og deltidsbaserte utdanningsprogrammene og i videreutdanninger, etterspør pedagogisk tilrettelagt faglitteratur som setter dem i
stand til å møte disse utfordringene i barnehagen.

Bokens primære målgruppe er studenter i barne
hagelærerutdanningen. Den skrives med utgangspunkt i egen undervisningspraksis, dialog med
studenter og praksis og teori tilknyttet barnevernsfeltet. Barnehagelærerstudenter vil ha mer
kunnskap, og de ønsker en bok som gir oversikt
og svar samtidig som den stimulerer til videre lesning. Studenter sier også at de trenger faglitteratur
med praktiske eksempler og oppgaver og spørsmål
som får dem til å reflektere over egne holdninger
og handlinger. Mitt ønske er at denne boken skal
være et svar på de behovene studentene melder
inn. Bokens primære mål er at den skal gi kommende barnehagelærere et handlingsrepertoar i
møte med utsatte barn, familier og samarbeidspartnere. Siden boken primært rettes mot studenter, forutsetter jeg at leseren har, eller er i ferd med
å opparbeide seg, barnehagefaglige basiskunnskaper. Dvs. kunnskap om vesentlige trekk ved barns
utvikling, observasjonsmetoder, dokumentasjon
og foreldresamarbeid, i tråd med faglitteratur og
undervisning i grunnutdanningen.

15
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Innledning

Bokens sekundære målgruppe er alle som arbeider i barnehage. Bokens sekundære mål er derfor
å bidra til barnehagepersonalets videre kunnskapsbygging ved å fungere som en innføringsbok og veileder fra den første bekymringen for et
barn oppstår, gjennom barnehagens arbeid med
barn, foreldre og eksterne samarbeidspartnere og
fram til saken avsluttes.
Boken kan også være nyttig for lærere i barnehagelærerutdanningene og for alle andre som er opptatt av at barn skal ha en trygg og god oppvekst.

Begrepsavklaringer
Benevnelsene barnehagepersonalet og barnehage
ansatte brukes om hverandre og er ment å dekke
alle som arbeider i barnehagen, fra barnehagelærere til fagarbeidere og ufaglærte assistenter – altså barnehagefolk. Jeg bruker benevnelsene profe
sjonelle omsorgsgivere om dem som arbeider med
barn, til forskjell fra private omsorgsgivere (barnets
foresatte). Begrepet profesjon reserverer jeg for
barnehageansatte med barnehagelærerutdanning
eller annen tilsvarende profesjonsutdanning, dvs.
høyere utdanning som kvalifiserer til yrker som
stiller spesifikke krav til både vitenskapelig kunnskap og personlige ferdigheter og holdninger
(Smeby og Mausethagen, 2011). For enkelhets
skyld opptrer oftest begrepet barnevernet i teksten, og ikke det mer omstendelige begrepet det
kommunale barnevernet, barneverntjenesten.
Plan for boken
Boken er organisert i ni kapitler. Fordi dette er en
innføringsbok, har jeg prøvd å ikke gjøre den for
lang, men heller henvise til relevant faglitteratur
for videre lesning der det er aktuelt. Hvert kapit-

tel inneholder (minst) et praktisk (anonymisert)
eksempel som tar utgangspunkt i reelle situasjoner
og hendelser, og bygger i all hovedsak på studentenes og mine egne erfaringer. Kapitlene avsluttes
med en kort oppsummering av hovedpoenger.
Oppsummeringene, hyppige deloverskrifter, refleksjons- og diskusjonsoppgaver, et fyldig stikkordsregister, kryssreferanser til kapitler samt en
detaljert innholdsfortegnelse skal gjøre det enkelt
for deg som leser å finne fram i boken. Kapitlene
kan leses hver for seg eller i sammenheng.
Kapittel 1 – De sårbare barna har som mål å
gi forståelse for alvoret i saker som dreier seg om
omsorgssvikt, og hvor viktig det er at barnehagepersonalet er bevisst på sin faglige, etiske og samfunnsmessige forpliktelse til å reagere. For å kunne se at omsorgssvikt skjer, må vi tro det. Og noen
ganger trenger vi hjelp til å tro det vi faktisk ser,
for å kunne handle og gi barnet riktig hjelp. Med
utgangspunkt i et eksempel løfter jeg et dilemma barnehagepersonalet kan komme i. Jeg skiller
mellom alvorlige saker som utløser opplysningsplikt til barneverntjenesten, og mindre alvorlige
saker, hvor det er naturlig å ta opp bekymringen
med foreldrene først.
I kapittel 2 – Omsorg og omsorgssvikt går jeg
nærmere inn på disse to begrepene. Omsorg er et
komplekst begrep som tillegges ulikt innhold selv
om det i mange sammenhenger, både i dagligtale
og i barnehage- og barnevernsfaglige kontekster,
brukes som om det foreligger en omforent forståelse av begrepet. Hva legger vi i begrepet omsorg?
Hva mener vi med god omsorg, god nok omsorg og
dårlig omsorg? Når går dårlig omsorg over til å bli
omsorgssvikt, og hvordan kan vi forstå omsorgs
svikt? Disse spørsmålene behandles i kapitlet.
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Kapittel 3 – Tilknytningsadferd og barnehagens
arbeid med tilknytning starter med tilknytningsteori. Teori om tilknytning beskjeftiger seg med
barnets relasjoner til omsorgspersonene sine.
Kunnskap om tilknytning kan hjelpe barnehage
ansatte å sette ord på og forstå barnets adferd,
for så å bli bevisst på sin egen funksjon som barnets profesjonelle omsorgsperson. Jeg presenterer
barns ulike typer tilknytningsadferd og tar for
meg hvordan barnehagen kan arbeide med tilknytning og samspill.
Kapittel 4 – Bekymret – hva må jeg vite, og hva
gjør jeg? behandler personalets juridiske og faglige forpliktelser knyttet til barnehageloven, og jeg
tar også opp noen bestemmelser i barnevernloven
som har betydning for barnehagens arbeid med
bekymringssaker. Betydningen av at barnehagepersonalet blir bevisst på sine egne holdninger
og overlevelsesstrategier, er en del av kapitlet. I
kapitlet tar jeg også for meg den økende tendensen til at meldere av bekymring henges ut i sosiale
medier og i verste fall kan motta drapstrusler.
I kapittel 5 – Å identifisere signaler og ivare
ta barna forsøker jeg å tydeliggjøre hvor viktig
barnehagen er for barn som lever med ulike belastninger. Barn i vanskelige livssituasjoner utvikler gjerne overlevelses- eller mestringsstrategier,
som er barns måte å signalisere, eller «fortelle»,
at de ikke har det bra. Identifisering av disse signalene er viktig for å kunne yte hjelp til barna. I
kapitlets andre halvdel retter jeg oppmerksomheten mot hva barnehagepersonalet kan gjøre for de
barna som vekker bekymring. Jeg tar også for meg
begrepet resiliens, som er et uttrykk for den motstandskraften og psykososiale tilpasningen noen
barn i vanskelige livssituasjoner kan utvikle.

I kapittel 6 – Barnehagens observasjon og doku
mentasjon ved bekymring løfter jeg fram at barnehagen trenger en god observasjons- og dokumentasjonspraksis for å kunne hjelpe barn i vanskelige
livssituasjoner. Barnehageansatte må kunne se,
kombinere, analysere og tolke hendelser og symptomer for å kunne avklare om de gir grunn til
barnevernsfaglige bekymringer, eller om de har
bakgrunn i andre forhold. Jeg tar for meg hva en
bekymringsmelding til barneverntjenesten skal
inneholde, og hvordan den kan skrives. Til slutt
i kapitlet presenterer jeg digital historiefortelling
(DH). DH er en arbeidsmåte for å fremme refleksjon over handlinger. Metoden kan bidra til artikulering av taus kunnskap og læring knyttet til barnehagens observasjons- og dokumentasjonsarbeid.
I kapittel 7 – Utfordrende foreldresamarbeid
konsentrerer jeg meg om barnehagens møte med
foreldre som gir barna en form for omsorg som
vekker bekymring. I slike situasjoner er foreldrene
sårbare, og mange følelser kan komme opp i møter med dem, både i de mer formelle foreldresamtalene og i den løpende kontakten. Mennesker i
yrker der det er nødvendig å ha disse samtalene,
har ulike måter å takle foreldres følelsesuttrykk
på, så også barnehageansatte. For å møte studenters ønske om å håndtere slike samtaler på en god
måte inneholder dette kapitlet også en systematisk gjennomgang av hvordan barnehagen kan
gjennomføre bekymringssamtalen.
Kapittel 8 – Samarbeid med barneverntjenesten
omhandler barnehagens og barnevernets tverrprofesjonelle samarbeidsforpliktelser. Jeg tar for meg
grunnleggende prinsipper som norsk barnevern er
basert på. Videre belyser jeg et utvalg av barne
verntjenestens lov- og saksbehandlingsbestem-

17

9788215063140_Haug_Barnevern for barnehagefolk 210322.indd 17

09.05.2022 09:22

Innledning

melser som jeg mener er nyttige for barnehageansatte å ha kjennskap til for å skulle inngå i et
fruktbart samarbeid med barnevernet. Videre
behandler jeg barnehagens samarbeid knyttet til
bekymringsmeldinger og samarbeid knyttet til
bruk av barnehage som hjelpetiltak. I forbindelse med det sistnevnte området omtaler jeg også
barneverntjenestens utarbeidelse av tiltaksplan
og barnehagens involvering i den. Avslutningsvis
kommer jeg inn på barnevernsreformen som trådte i kraft 1.1.2022.
I kapittel 9 – Barnehagens barnevernsfaglige kom
petansebygging er hovedbudskapet at barnevern må
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settes på barnehagens dagsorden ved at barnehagen legger vekt på faglighet i alt arbeid. Faglighet
innebærer å ha et faglig nettverk i barnehagen, et
kollegafellesskap som gir de ansatte opplevelsen av
å være del av en gruppe der man setter faglige ord
på kunnskap, og der det er tid og rom til å drøfte og reflektere sammen. Faglighet omfatter også
å diskutere holdninger til barn i vanskelige livssituasjoner og foreldrene deres. I dette avsluttende
kapitlet går jeg nærmere inn på to elementer som
kan bidra til en lærende barnehagekultur: ledelse av
fagprosesser og veiledning.
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KAPITTEL 1

De sårbare barna
Barnehagelærerens valg
og forpliktelser
Det er bedre å melde og ta feil enn ikke å melde. Står
valget mellom ubehaget du som profesjonell omsorgs
giver kan oppleve dersom din bekymring er grunnløs,
og lidelsen de mest sårbare blant oss opplever, finnes
det bare ett gyldig valg.

Mitt overordnede mål, både for undervisningen
og denne boken, er å få fram alvoret i sakene og
konsekvensene for barnet som møter voksne som
ikke reagerer ved bekymring for barnets omsorgssituasjon. Med bekymring mener jeg at det profesjonelle nettverket og eventuelt det private begynner å bli urolig for barnets hjemmesituasjon,
og om foreldrene gir barnet den omsorgen det
trenger. Jeg ønsker med denne boken å treffe en
nerve som vekker, som berører følelsesmessig, og
som gir kunnskap og styrke til å handle aktivt og
systematisk til barnets beste i de dilemmaene du
som profesjonsutøver i barnehagen kommer til å
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stå overfor. Alle barn i barnehagen trenger årvåkne, kloke og modige ansatte som ser dem, lytter
til dem, forstår dem og som tar tak i situasjoner
der det er mer eller mindre åpenbart at barnet har
det vanskelig. Det finnes imidlertid ingen «riktige» svar på hva barnehagepersonalet skal gjøre i
møte med barn som vekker bekymring. Denne
boken er derfor ikke en fasit eller et forsøk på å
presentere enkle løsninger på komplekse problemer og utfordringer, men tilbyr en barnevernsfaglig kunnskapsbase og inviterer til å reflektere
over egen praksis. Det som er viktig, er at du er
bevisst på hva du gjør, hva du eventuelt ikke gjør,
og hvorfor du tar de valgene du tar.

Faglige, etiske og samfunnsmessige
forpliktelser
Som profesjonell yrkesutøver i barnehagen har
du en faglig, en etisk og en samfunnsmessig forplik
telse til å reagere når du er bekymret for om et
barn får god nok omsorg av sine foreldre. Den
faglige forpliktelsen ligger i at barnehagelæreren
i kraft av sin utdanning har unik kunnskap om
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barn. Barnehagelærerutdanningen utdanner for å
møte, forstå, oppdra og veilede barn til aktiv deltakelse i et demokratisk og mangfoldig samfunn.
Den gir kompetanse i å tilrettelegge for og å lede
pedagogisk arbeid med små barn, slik at barne
hagen blir en god arena for omsorg, lek, læring og
danning (Kunnskapsdepartementet, 2012). Med
dette som bakgrunn – og gjennom erfaring – skal
studenter trenes i å utvikle et faglig blikk for også
å oppdage barn som ikke har det bra.
En etisk forpliktelse handler først og fremst om
at vi alle – også barnehagelærere – er forpliktet til
å melde ifra når vi står overfor barn som lider, og
tilfeller der foreldrene ikke makter å gi dem tilstrekkelig omsorg. Barnehagelærerens etiske forpliktelse kan knyttes til de etiske retningslinjene
for yrkesutøvelsen,1 som tydeliggjør at pedagogen
skal fremme barnets beste. Det innebærer at lojaliteten skal ligge hos barnet, og at den profesjonelle
plikter å gripe inn og verne barnet mot krenkelser,
uavhengig av hvem det er som utfører dem.
Den etiske forpliktelsen er nær forbundet med
samfunnsforpliktelsen, som er regulert i barnehage
loven og lovens forskrift, rammeplan for barnehagen (Kunnskapsdepartementet [heretter: KD],
2017a). Ifølge disse styringsdokumentene skal
barnehagepersonalet være oppmerksom på forhold
som kan føre til tiltak fra barneverntjenestens side.
Denne innsatsen spenner fra gjennomføring av
forebyggende barnevernstiltak for barnet i barnehagen og samarbeid med foreldrene til en lovbestemt
opplysningsplikt til barnverntjenesten når den bar-

nehageansatte har grunn til å tro at barnet utsettes
for omsorgssvikt og mishandling i hjemmet.

1

2

Lærerprofesjonens etiske plattform (Utdanningsforbundet,
2012). https://www.utdanningsforbundet.no/globalassets/larerhverdagen/profesjonsetikk/larerprof_etiske_
plattform_a4.pdf

Barnehagen er en del av løsningen
Mange profesjoner kan mye om barn i barnehagealder – for eksempel helsesøstre, leger, tannleger,
lærere og barnehagelærere. Det samme gjelder ansatte i pedagogisk-psykologisk tjeneste, barne- og
ungdomspsykiatri og politiet, samt sosionomer og
barnevernspedagoger som arbeider i institusjon og
i den kommunale barneverntjenesten. Alle disse
har vern om barn – barnevern – på sin agenda og
en lovfestet opplysningsplikt til barneverntjenesten
når det er grunn til å tro at et barn blir mishandlet
i hjemmet eller utsatt for andre former for alvorlig omsorgssvikt. Men de færreste kan «alt». Det er
derfor viktig at fagpersoner som møter barn i sitt
virke, vet hvor langt ens eget faglige ansvar strekker seg, hvor det slutter, og når andre profesjoner
skal overta. Også i tverrprofesjonelt samarbeid,
som er et samfunnsoppdrag for alle som arbeider med velferdstjenester (Willumsen, Sirnes og
Ødegård, 2016), eksempelvis barnehage og barne
vern, har barnehagelæreren en sentral funksjon.
Barnehagens rammeplan sier at barnehagen skal ha
innarbeidede rutiner for samarbeid med relevante
institusjoner, slik som skole, helsestasjon, pedagogisk-psykologisk tjeneste og barnevernet (KD,
2017a, s. 16). Tidlig innsats står sentralt også i
barnevernsreformen2 (Barne- og likestillingsdeparte
mentet [heretter: BLD], 2017a, Barne- ungdomsBarnevernsreformen ble vedtatt av Stortinget i juni 2017
(BLD, 2017a) og trådte i kraft 1. januar 2022. Se også
Kronikk om barnevernsreformen (Horne, 2017) i Stavanger Aftenblad 31. mars 2017.
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og familiedirektoratet, 2022), som blant annet
innebærer at kommunene skal få økt ansvar for å
forebygge mer, og at tjenester som barnehage og
barneverntjeneste skal kunne samarbeide bedre.
Barnevernsreformen er en totalgjennomgang av
barnevernet og medfører en rekke endringer i barnevernloven. Reformen representerer samtidig et
kvalitets- og kompetanseløft i de kommunale barneverntjenestene (BLD, 2017b, 2017c).

Generell og spesiell forebygging
Nær 93 prosent av norske barn i barnehagealder, rundt 272 000 barn, har plass i barnehage.
Barnehagedekningen øker fra år til år, og dekningsgraden for 1–2-åringer er den som har økt
mest per år, og utgjør nå 85,4 prosent (Statistisk
sentralbyrå [heretter: SSB], 2021a).3 Denne utviklingen kan blant annet knyttes til ettåringenes
rett til barnehageplass fra 2009 og den storstilte barnehageutbyggingen de siste årene. Dette
har gjort barnehagen til en svært viktig arena for
barns utvikling – med et påfølgende stort ansvar
og forpliktelser for dem som arbeider der. Selv
om oppholdstiden til det enkelte barn kan variere, er barnehageansatte likevel den yrkesgruppen
som målt i antall timer per dag, uke og år ser barnet mest etter foreldrene selv. Det gir barneansatte unike muligheter til å arbeide forebyggende
overfor alle barn i barnehagen, jf. barnehage
3

Dette er tall for 2020 og er basert på sist tilgjengelige
barnehagestatistikk (SSB, 2021a). På grunn av lave fødselskull blir det færre barn i barnehagen. Det er altså en
reduksjon i antall barn i barnehagen, mens dekningsgraden fortsetter å øke. Dekningsgrad er et mål for andel
barn i barnehage i prosent av folkemengden i tilsvarende
aldersgruppe.

lovens formålsparagraf (§ 1). Også barn i «gode
nok» omsorgssituasjoner (Killén, 2017) kan være
sårbare og trenger det blikket en barnehageansatt
med god kjennskap til barnet kan gi. Dette kaller
vi gjerne universelt eller generelt forebyggende ar
beid for alle barn.
Barnehagen har i tillegg et selektivt eller spesielt
forebyggende ansvar for de barna som lever under
vanskelige omsorgsbetingelser. Det kan dreie seg
om å tilrettelegge den pedagogiske virksomheten
til barnets spesielle behov og om å gi foreldrene ekstra støtte i form av veiledning i saker der
barnet har barnehageplass som hjelpetiltak etter
barnevernloven. Når barnevernet kommer fram
til at et barn på grunn av forholdene i hjemmet
eller av andre grunner har særlig behov for det,
plikter den å sette i verk hjelpetiltak for barnet og
familien (barnevernloven § 4-4). Vedtak om barnehageplass kan iverksettes som et frivillig tiltak i
forståelse med barnets foreldre, eller barnevernet
kan pålegge opphold i barnehage. Ved vedtak om
barnehageplass som hjelpetiltak er barnevernet
forpliktet til å følge opp hjelpetiltaket og utarbeide en tidsavgrenset tiltaksplan (barnevernloven
§ 4-5). Denne oppfølgingen må nødvendigvis
skje i samarbeid med barnehagen. Samarbeid
mellom barnehagen og barnevernet omtales nærmere i kapittel 8.
Barnehagens spesielle forebyggende ansvar vil
også omfatte de tilfellene der barnehagen ikke har
noen forkunnskap om omsorgssituasjonen som
tilsier at barnet trenger hjelp. Det kan dreie seg
om saker som vekker bekymring i barnehagen, og
som ofte reiser et dilemma knyttet til hva barnehagen skal og ikke skal foreta seg. Bekymringen
kan utløses av en konkret hendelse eller informa-

23

9788215063140_Haug_Barnevern for barnehagefolk 210322.indd 23

09.05.2022 09:22

Kapittel 1 De sårbare barna

sjon barnehagen får, eller den kan ha bygde seg
opp over tid. Barnehageloven § 46 sier at barnehagepersonalet skal i sitt arbeid være oppmerksom
på forhold som kan føre til tiltak fra barnevernet,
og den pålegger barnehagen å gi opplysninger til
barneverntjenesten i tilfeller der barnehagen har
grunn til å tro, slik lovteksten uttrykker det, at
barnet blir mishandlet i hjemmet, eller det foreligger andre former for alvorlig omsorgssvikt. Det
betyr at barnehagen har en forpliktelse både til å
oppdage og reagere i situasjoner der det er grunn
til å tro at barnet blir utsatt for omsorgssvikt. Sagt
med andre ord: Når du som ansatt i barnehagen
får indikasjoner på at noe er galt, kan du ikke la
være å foreta deg noe. Det kan også være at barnets omsorgssituasjon allerede er fanget opp og
meldt til barnevernet av andre. I slike tilfeller kan
dine opplysninger bidra til at barneverntjenesten
får «nok» informasjon om barnets omsorgssituasjon til å kunne gripe inn.

Vi må orke å tro
De som arbeider i barnehage, har unike muligheter til å oppdage og hjelpe barn som utsettes for
dårlig omsorg. Barnehagelæreren har kunnskap
om barns emosjonelle, kognitive, motoriske og
sosiale utvikling, og rår over observasjonsmetoder som kan gi viktig informasjon når et barns
helse og utvikling er i fare. Men kunnskap alene
er ikke nok til å kunne oppdage og handle i situasjoner med omsorgssvikt. Det mennesker som
arbeider med barn, må tørre, er å tro at omsorgssvikt skjer. Først da kan vi se det (Haug, 2015a;
Kripos, 2017; Thorkildsen, 2015). En barnehagelærerstudent med deltidsarbeid i barnehagen

sa det slik: «Mistanken vi fikk til at dette barnet
faktisk kunne være utsatt for omsorgssvikt, kom
som lyn fra klar himmel. Vi hadde aldri tidligere
tenkt at det kunne være noe galt i dette barnets
liv. Etterpå skjønte vi at vi for lengst burde ha sett
det!» Det som her settes ord på, vil ofte gjelde
saker der barnehageansatte blir stilt overfor det
valget jeg åpner kapitlet med.
Hvis man ikke tror, tenker over og snakker
i personalgruppen om at det faktisk finnes foreldre som svikter barna sine, noen ganger på det
groveste, vil muligheten for å oppdage at noe er
galt, reduseres betraktelig, eller man kan komme til å reagere for sent. Det siste var tilfellet da
Christoffer på åtte år ble mishandlet og til slutt
slått i hjel av sin stefar i 2005. Her var det mange
som hadde grunn til å være bekymret, men som
ikke gjorde de valgene som kunne reddet gutten
(Haug, 2012a). «Jeg tenker nok du skjønner det
sjøl», svarte Christoffer da han ble spurt hvor alle
skadene hans kom fra (Gangdal, 2010).

Egne holdninger
Selv om vi gjennom dagspressen og andre medier
jevnlig får nyheter om barn som utsettes for vold
og andre former for svikt, for eksempel seksuelle
overgrep, både fra nære omsorgspersoner og andre, kan det likevel være vanskelig å ta innover seg
at det også kan gjelde de barna man selv har et profesjonelt ansvar for. «I vår barnehage har vi ingen
omsorgssviktsaker», sa en barnehageleder en gang
jeg forsøkte å promotere et etterutdanningskurs i
forebyggende barnevern for barnehagefolk.
Omsorgssvikt spenner fra mishandling og drap
til den mer subtile psykiske omsorgssvikten, som
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barn som vokser opp med manglende empati og
kjærlighet, utsettes for. Omsorgssvikt handler
også om barn som vokser opp med uforutsigbare
voksne. Det kan bunne i rus, psykiatri eller andre
forhold som gjør at det i overveiende grad er den
voksnes behov som prioriteres, ikke barnets. Omsorgssvikt omtales nærmere i kapittel 2.
Ovenfor skriver jeg at vi må tro det før vi kan se
det. Noen ganger er det faktisk slik at vi ikke tror
det selv om vi ser det. Virkeligheten kan være verre enn det vi klarer å forestille oss eller ta innover
oss. For å kunne tro at omsorgssvikt skjer, krever
det at den som jobber med barn, har et avklart
forhold til egne holdninger og kontakt med egne
følelser.
Holdninger handler om egen innstilling, verdisyn og hvordan vi reagerer positivt eller negativt
overfor spesielle hendelser og ideer. Holdningene
vises både som følelsesmessige reaksjoner og i våre
handlinger. Holdningene våre til omsorgssvikt
kan preges av en rekke forhold, som ubearbeidede følelser etter å ha opplevd dårlig omsorg i egen
oppvekst, redsel for å ta feil eller en følelsesmessig blokkering av det uhyrlige voksne kan påføre
forsvarsløse barn. Slike forsvarsmekanismer hindrer oss i å hjelpe barna. Barnehagepersonalets
forsvarsmekanismer behandles nærmere i kapittel 4. For at barnehagen skal kunne jobbe forebyggende – for alle barn og deres familier – og
være i stand til å gjøre de riktige valgene, kreves
det bevisste og modige ansatte som ikke bare har
kunnskap, men også ferdigheter og holdninger
som setter dem i stand til å yte den hjelpen de
mest sårbare barna trenger.

Å skynde seg langsomt
Petter. Petter er fem år og har vært to år i barnehagen.
Fram til for en måneds tid siden var han en blid og ak
tiv gutt som stort sett gikk godt sammen med de andre
barna. Den siste tiden har han endret adferd, og ved
flere anledninger har han kastet leker og sand, og dyt
tet og lugget de andre barna under lek. Når personalet
har forsøkt å roe ham, har han «slått seg vrang» ved å
gråte, sparke og slå. Han har også bannet og skreket
ut ord som betegner kjønnsdeler. En gang vred han seg
slik at skjorten gled halvveis av ham, og du la merke til
noen blåmerker som du stusset over.
Det er stort sett mor som bringer og henter i barneha
gen, og enkelte ganger storesøsteren Lene på 15 år. Sist
fredag oppsto det en vanskelig situasjon da Lene kom
for å hente Petter. Etter din vurdering virket hun ruset,
hun snakket snøvlende og hadde vansker med å fokusere
blikket. Du ba henne derfor bli med inn på kontoret. På
ditt direkte spørsmål om hun var påvirket av noe, svar
te Lene at hun hadde sniffet lim sammen med gjengen
nede på senteret. Gråtende fortalte hun at «det er helt
jævlig hjemme». På spørsmål om hva hun mente med
dette, svarte hun at faren slo – både henne, Petter og
moren. «Dessuten har han gjort andre ting som jeg ikke
vil fortelle om.» Du forsøker å få henne til å fortelle hva
det er hun sikter til, men hun reagerer bare med taushet
og gråt. Ettersom du ikke finner det forsvarlig å sende
Petter med søsteren, ringer du hjem. Det er mor som tar
telefonen, du forklarer henne kort at Lene virker ruset, og
at du derfor ikke kan sende Petter hjem med henne. Mor
kommer selv for å hente Petter. I mellomtiden gikk Lene.

Når barnehagepersonalet blir bekymret for et
barns omsorgssituasjon, må man skynde seg lang
somt. Det betyr at den ansatte raskt må ta bekymringen innover seg, samtidig som man må sette av
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tid til å gjøre nødvendige undersøkelser, avklaringer og faglige vurderinger. I saker der barnehage
personalet har grunn til å tro at det kan handle
om at et barn blir mishandlet i hjemmet, eller
det foreligger andre former for alvorlig omsorgssvikt, jf. lov om barneverntjenester §§ 4-10, 4-11
og 4-12, skal man utvise ekstra varsomhet med å
informere foreldrene. Det er for å unngå at barnet utsettes for represalier og dermed opplever en
ytterligere forverring i omsorgen. Slike saker kan
også omfatte bestemmelser i norsk straffelov. Det
kan dreie seg om seksuelle overgrep fra barnets
nære omsorgspersoner eller andre former for vold
og mishandling av barn. Går den barnehageansatte for tidlig ut med sin bekymring til foreldrene,
kan det også vanskeliggjøre politiets etterforsk
ningsarbeid, for eksempel ved at bevis i saken
forspilles. Dette blir nærmere belyst i kapittel 4.
Hvordan skal barnehageansatte forholde seg
ved en akutt bekymring for et barn? Siden alle
bekymringssaker er forskjellige, er det vanskelig
å gi et generelt råd, men jeg oppfordrer studenter og barnehageansatte å kontakte barneverntjenesten for å drøfte saken anonymt og slik få råd
om hvordan man kan gå videre. Siden svikt mot
barn som kjent ikke følger barneverntjenestens
åpningstider, kan det også være aktuelt å kontakte barnevernvakten i kommuner der det finnes.
Alternativet er å ta direkte kontakt med politiet
eller lensmannskontoret.
Barnehagelæreren i eksemplet ovenfor opptrer
klokt. For det første beskytter hun Petter ved ikke
å sende ham ut fra barnehagen med en ruset storesøster. Barnehageansatte forteller om at det fra
tid til annen hender at den som skal hente barnet,
virker ruset. Det er ikke greit å la en far som luk-

ter alkohol, sette seg i bilen med barnet, og like
ugreit er det å sende barnet ut av barnehagen med
et ruset søsken. Det har en sikkerhetsmessig side,
men det handler også om ubehaget og utryggheten barn påføres når omsorgspersonene ruser
seg. Barn merker gjerne at voksne forandrer seg
lenge før vi voksne tror det. Pedagogen i eksemp
let ovenfor opptrer klokt også fordi hun overfor
mor bare begrunner årsaken til at Petter ikke
kan sendes hjem, med at søsteren er ruset, uten
der og da å gå inn på det søsteren forteller om
hjemmeforholdene. Barnehagelæreren kjenner
ikke sannhetsgehalten i det søsteren sier, og det
er heller ikke barnehagelærerens oppgave å finne
ut av det. Det er barneverntjenestens, eventuelt
politiets, oppgave. Barnehagelærerens primære
oppgave i denne situasjonen er, foruten å trygge
Petter ved ikke å sende ham ut av barnehagen, å
vurdere Petters adferdsendringer og den bekymringen det søsteren forteller om hjemmeforholdene, vekker – og handle deretter.
Eksemplet ovenfor sier ikke noe om hva denne barnehagelæreren foretar seg videre. Et mulig
handlingsforløp kan arte seg som følger.
Etter samtalen med Petters søster begynner barne
hagelæreren å tenke mer på blåmerkene som hun
tidligere tilfeldigvis kom til å se, og som Petter selv
vanskelig kunne ha påført seg under lek. Hun vurderer
også den gryende bekymringen hun og kollegene har
knyttet til Petters adferdsendring de siste ukene. Disse
tingene forsterkes av dagens oppståtte hendelse, der
barnehagelæreren også har fått informasjon om mu
lige overgrep og vold i hjemmet. Fra undervisningen
i grunnutdanningen husker barnehagelæreren ordene
om betydningen av at den barnehageansatte ikke blir
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stående alene med sin bekymring, og at nærmeste
leder eller kolleger med barnevernsfaglige erfaringer
er naturlige samarbeidspartnere. Barnehagelæreren
drøfter derfor bekymringen med sin leder. Sammen
bestemmer de seg for å kontakte barneverntjenesten
per telefon samme dag. Barnehagelæreren informerer
barneverntjenesten om det søsteren fortalte, og legger
samtidig kort fram sine observasjoner og bekymringen
for Petters adferdsendringer. Det videre handlingsfor
løpet vil baseres på hvilke råd barneverntjenesten gir.
I dette tilfellet ber barneverntjenesten barnehagelære
ren sende en skriftlig bekymringsmelding samme dag.

Det er stor forskjell mellom de alvorlige sakene
og de sakene der man er bekymret for barn, men
der man ikke har grunn til å tro at det handler
om mishandling og andre former for vold. De alvorlige sakene er på mange måter de «enkleste».
Om man tror og klarer å se at nære omsorgspersoner kan påføre barna sine vold eller eksponerer
dem for vold mot andre familiemedlemmer, vil
det være nærmest umulig ikke å oppdage det –
for så å handle. I mindre alvorlige saker kan
det være vanskeligere å foreta vurderinger og se
handlingsalternativer. Barnets symptomer kan
være vage, og den ansattes «magefølelse» tilsier
at samspillet mellom barnet og foreldrene ikke er
bra, men uten at man kan sette fingeren konkret
på hva som er galt. Ofte hører jeg studenter og
barnehagepersonalet bruke nettopp uttrykk som
«magefølelsen min sier at …», «det er noe med
…» eller «jeg er usikker på …» om disse barna
og foreldrene deres. Felles for barn i dårlige omsorgssituasjoner er at de utvikler ulike strategier
for å mestre sin egen situasjon best mulig. Dette

kalles overlevelsesstrategier, og to former for adferd
beskrives: en utagerende, aggressiv og destruktiv
adferd preget av uro og en overdrevent tilpasset adferd, preget av passivitet, underkastelse og
vaktsomhet for voksnes signaler (Killén, 2017).
De utagerende barna er lette å få øye på, mens de
passive barna, som gjerne har diffuse og sammensatte symptomer, kan være vanskeligere å oppdage i barnehagen. Smerten og sviket den sistnevnte
gruppen barn opplever når foreldrene ikke makter å gi dem den omsorgen de trenger, og når også
barnehagen og skolen svikter, dokumenteres på
en god måte i boken De usynlige barna (Gjertsen,
2013). I kapittel 5 behandler jeg barns mestringsog overlevelsesstrategier nærmere.

«20/80 prosent-regelen»
Å ha som motto å skynde seg langsomt i saker som
handler om vern av barn, vil gjelde for alle typer
saker som vekker bekymring i barnehagen, også
der det ikke er grunn til å tro at det dreier seg om
slike alvorlige tilfeller som barnehageloven beskriver i § 46. «20/80 prosent-regelen» handler om at
drøyt 20 prosent av de nær 53 000 barna med tiltak fra barnevernet, om lag 9 300 barn, har et inn
gripende tiltak som innebærer omsorgsovertakelse
etter lov om barneverntjenester (barnevernloven
§ 4-12) (SSB, 2021b). De resterende ca. 80 prosent, rundt 43 500 barn, har ulike former for
hjelpetiltak, som regnes som mindre inngripende
tiltak, og som benyttes av barneverntjenester «når
barnet på grunn av forholdene i hjemmet eller av
andre grunner har særlig behov for det» (§ 4-4).
Ut fra statistikk er det de sistnevnte barna og deres foreldre barnehageansatte vil møte flest av.
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«20/80 prosent-regelen» kan også fungere som
et kvalitativt mål og hjelp til å sortere graden av
alvor i saker der den barnehageansatte opplever
en første bekymring for et barn. En antakelse om
at 8 av 10 saker dreier seg om mindre alvorlig
omsorgssvikt, altså saker der barneverntjenesten
setter inn hjelpetiltak, må likevel ikke være en
«sovepute» som gjør at man kan avvente situasjonen, eller verre: overse den. Hovedregelen i slike
saker er at den barnehageansatte tar opp bekymringen med foreldrene før en eventuell melding
sendes til barneverntjenesten. Men også her må
barnehagen skynde seg langsomt fordi alle barn,
uavhengig av alvorlighetsgraden i en dårlig omsorgssituasjon, naturligvis trenger riktig hjelp.
Det innebærer blant annet å drøfte bekymringen
med en leder og med kolleger som jobber nær
barnet. Ser de det samme som du selv ser? Hvordan tolker kollegene dine det de ser? Står deres
bekymring i forhold til din egen? For å få svar
på disse spørsmålene må det gjøres observasjoner
av barnet. Gjennom observasjon og dokumentasjon får du nyttig kunnskap om barnet, og denne
dokumentasjonen vil være en viktig basis når du
tar opp bekymringen din med foreldrene og drøfter tiltak. Anonyme drøftinger med barnevernet
er også en mulighet. Barnevernets ansatte er kolleger med kompetanse og kan brukes til råd og
veiledning når du er bekymret for et barn. Anonyme drøftinger behandles nærmere i kapittel 4.
En annen viktig ting å huske på i den første
bekymringsfasen, som jeg også understreker i eksemplet over, er at det er barnevernets oppgave å
undersøke graden av alvorlighet i bekymringen,
ikke den barnehageansattes. Det holder altså at
du har grunn til å tro at barnets omsorg i hjem-

met ikke er god nok, før du sender en melding til
barneverntjenesten. Det gjelder enten bekymringen er av en slik art at den tas opp med foreldrene
i forkant, eller den gjelder en type bekymring der
foreldrene ikke skal informeres i forkant.

Vold i nære relasjoner
Verdens helseorganisasjon (WHO) definerer vold
som forsettlig bruk eller trussel om bruk av fysisk
makt eller tvang rettet mot en selv, andre enkeltpersoner eller en gruppe, som enten resulterer i
eller har høy sannsynlighet for å resultere i død,
fysisk eller psykisk skade, eller mangelfull utvikling. Voldsdefinisjonen omfatter også seksuelle og
psykologiske overgrep og mangel på handling –
omsorgssvikt (WHO, 2002, 2014). Øverlien
(2012, s. 23) bruker begrepet barn som opplever
vold i hjemmet, om alle de barn som ser, hører om
og opplever konsekvensene av den fysiske, seksuelle, materielle og økonomiske volden som en av
deres omsorgspersoner utsetter den andre for.
Selv om offisiell barnevernsstatistikk forteller
oss at om lag 53 000 barn har tiltak fra barneverntjenesten, og at om lag 80 prosent dreier seg
om hjelpetiltak, altså mindre alvorlige situasjoner,
er trolig mørketallene når det gjelder omsorgssvikt, store. En av landets fremste eksperter på
barnemishandling, professor Jens Grøgaard, anslår at det dobbelte, rundt 100 000 norske barn,
er ofre for en eller annen form for omsorgssvikt
(Grøgaard, 2014).
Undersøkelsen Ung Vold 2015 viser forekomsten av vold og overgrep mot barn og unge.
21 prosent av de i overkant av 4500 ungdommene i alderen 18–19 år som deltok i undersøkel-
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sen, har opplevd fysisk vold fra minst én forelder
i løpet av oppveksten. Voldsformene spenner fra
grov fysisk vold fra foreldre, som juling, slag med
knyttneve eller gjenstander, til vold mellom foreldre (det som kalles vitneerfaringer) og seksuell
vold i og utenfor familien (Mossige og Stefansen,
2016). Kloppen mfl. (2015) oppgir at ett av ti
barn har opplevd vold mot mor eller far, og hevder at slike vitneerfaringer er en form for omsorgssvikt som kan ha like store konsekvenser for
barnet som det å bli utsatt for direkte vold. Ett
av ti barn vil altså si i gjennomsnitt tre barn i en
skoleklasse på 30 eller ett til to barn i en barnehageavdeling. Særlig de yngste barna, som ikke har
forutsetninger for å forstå det som skjer, kan ta
stor skade av å være vitne til vold mellom familiemedlemmer (ibid.).
Rapporten Barn, ungdom og koronakrisen
(Hafstad og Augusti, 2020), utgitt ved Nasjonalt
senter for vold og traumatisk stress (NKVTS), presenterer data fra en landsomfattende undersøkelse
av vold, overgrep og psykisk helse blant ungdom
i Norge under koronanedstengingen. Undersøkelsen viser at krisen rammet særlig hardt unge som
fra før hadde et hjelpebehov. Om lag 1 av 6 ungdommer fortalte om minst én form for vold eller
overgrep i løpet av de åtte ukene skolen var stengt.
20 prosent av disse opplevde psykisk eller fysisk
vold for første gang under nedstengingen (ibid.).
Nasjonale resultater fra rapporten Ungdata
(Bakken, 2021), der 140 000 elever på ungdomstrinnet og i videregående skole deltok, viser at en
del unge har vært utsatt for fysisk vold fra en forelder, selv om de færreste opplevde alvorlig vold.
I undersøkelsen ble ungdommene stilt to spørsmål, om de i løpet av det siste året hadde opplevd

å bli slått med vilje av en voksen i familien, og
om de hadde vært vitne til at familiemedlemmer
hadde blitt utsatt for vold. Resultatene viser at
mellom 3 og 4 prosent av ungdommene hadde
opplevd dette (Bakken, 2021, s. 51).

Seksualovergriperen – et monster
eller en «vanlig» forelder?
I 2017 ble en dømt barneovergriper drept av en
medfange i Ringerike fengsel. Mediestormen og
sosiale mediers kommentarfelt i etterkant av hendelsen viser at mange har et bilde av overgriperen
som et monster. Dette bildet ble forsterket da daværende justisminister Listhaug brukte denne betegnelsen.4 En slik oppfatning skader den viktigste
parten i arbeidet mot seksuelle overgrep, nemlig
barna, sier kommunikasjonsrådgiver i Støttesenter
mot incest, Håkon Benjaminsen. Overgriperen
kan nemlig være en vanlig pappa som lager taco
på fredager (Benjaminsen, 2017). Om de som
jobber i barnehagen, har et monsterbilde av overgriperen, kan det bety at de ikke klarer å oppdage
at også «vanlige» mammaer og pappaer kan begå
slike overgrep. Kanskje tenker vi på seksuelle overgripere som uhyrer rett og slett fordi virkeligheten er så altfor vond. Men hvordan kan et barn
vite hva en overgriper er, når selv de voksne ikke
vet det? Og hvordan kan voksne tro på barn som
forteller om overgrep, når de selv ikke orker å se
realiteten av hva en overgriper er (ibid.)?
4

https://www.tv2.no/a/9624447/ Daværende justisminister Sylvi Listhaug er blitt kraftig kritisert for denne
uttalelsen både fra politisk og faglig hold – se for eksempel Ord som tildekker (Hansen, 2018).
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For en tid tilbake fyltes media med stoff om
seksuelle overgrep mot barn i forbindelse med
Norges hittil største sedelighetsetterforskning, såkalte Dark room- og Duck-saker (se for eksempel
Aftenposten 2. februar 2018). 89 norske menn
ble siktet, tiltalt eller dømt for å ha lastet ned og
delt overgrepsbilder av barn i pedofile nettverk.
Politiet sier at handlingene og bildene og videoene som deles, er så grove at man ikke kan snakke om barnepornografi, men tortur og sadistiske overgrep. Over halvparten av disse 89 er selv
fedre og partnere og bodde sammen med barna
da de ble pågrepet, de fleste studerer eller jobber,
noen jobber med barn, blant annet i barnehager,
og de fleste var ukjente for politiet (ibid.). Disse
mennene framstår altså i det daglige verken som
monstre eller tafatte pedofile som tafser på barn.
De lever stort sett som deg og meg – bortsett fra
at de altså liker å se på og utføre seksualsadistiske
overgrep mot forsvarsløse barn fra spedbarnsalder
og oppover. At både barnehageansatte og mange
av oss andre kan oppfatte disse som monstre, er
ikke vanskelig å forstå. Slike reaksjoner må likevel
ikke skygge for at oppmerksomheten vår også må
være rettet mot «vanlige» pappaer og mammaer.

Barnehagelærerutdanningen
Det finnes en rekke styringsdokumenter (BLD,
2016; Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, 2009, 2011, 2013, 2014; Justisog beredskapsdepartementet, 2014; KD, 2012,
2016a, 2017a), rapporter (Backe-Hansen, 2009;
Bratterud og Emilsen, 2013; Øverlien og Moen,
2016) og norske fagartikler og -bøker (Bunkholdt
og Kvaran, 2015; Drugli, 2008; Drugli og

 nsøien, 2010, 2021; Emilsen, 2020; Eriksen
O
og Germeten, 2012; Hansen, 2014; Johannessen,
2022; Killén, 2010, 2017; Solstad, Follesø og
Mevik, 2014; Thorkildsen, 2015; Aasland, 2014)5
som behandler barnehagens funksjon når det
gjelder sårbare barn og barn som utsettes for omsorgssvikt. Det som går igjen i disse kildene, er at
barnehageansatte ofte er de første til å oppdage
barn som har en belastende livssituasjon, og at
barnehagens personale trenger kompetanse til å
håndtere slike situasjoner.
Mange ansatte i barnehager har ikke tilstrekkelig kompetanse i å avdekke vold, handle ved mistanke og snakke med barna om disse vanskelige
temaene (NOU 2017: 12). Norske myndigheter
har derfor et uttalt mål om å styrke kunnskap om
forebygging og tidlig innsats i alle relevante profesjonsutdanninger. Dette tydeliggjøres blant annet i dokumentet En god barndom varer livet ut.
Tiltaksplan for å bekjempe vold og seksuelle overgrep
mot barn og ungdom (2014–2017) (Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, 2014).
For å sikre god kompetanse om vold og seksuelle
overgrep mot barn og ungdom skal temaet inngå
både i grunn-, videre- og etterutdanning til alle relevante yrkesgrupper som kommer i kontakt med
barn og ungdom. Et av tiltakene i planen (tiltak
36 b) er å sikre at kunnskap om vold og seksuelle
overgrep inngår og vektlegges i barnehagelærerutdanningene. På bakgrunn av dette trådte to viktige endringer i kraft 1. august 2016 (KD, 2016a)
i forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdan
ning (KD, 2012), som gjelder studenters lærings5

Oversikten er ikke fullstendig. Kontakt med flere barnehagelærerutdanninger rundt om i Norge viser at flere av
disse brukes som faglitteratur i barnevernrelaterte kurs.
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utbytte etter fullført barnehagelærerutdanning
(§ 2). Kandidaten skal, ifølge de nye punktene,
ha «kunnskap om barn i vanskelige livssituasjoner,
herunder kunnskap om vold og seksuelle overgrep
mot barn og hvordan sette i gang nødvendige tiltak etter gjeldende lovverk», og videre skal de kunne «identifisere særskilte behov hos enkeltbarn,
herunder identifisere tegn på vold eller seksuelle
overgrep. På bakgrunn av faglige vurderinger skal
kandidaten kunne etablere samarbeid med aktuelle tverrfaglig og tverretatlige samarbeidspartnere
til barnets beste» (KD, 2016a).
Etter å ha vært i kontakt med de største barnehagelærerutdanningene rundt om i landet er mitt
inntrykk at studenter i dagens bachelorutdanning
tilbys undervisning om barn i vanskelige livssituasjoner, inkludert tematisering av vold og seksuelle overgrep mot barn. Undervisningen knyttes
til det enkelte kunnskapsområdet/emnet barns
utvikling, lek og læring (BULL), ledelse, samarbeid
og utviklingsarbeid (LSU) eller samfunn, religi
on, livssyn og etikk (SRLE), eller undervisningen
avvikles som frittstående kurs. Ved OsloMet –
storbyuniversitetet har Institutt for barnehage
lærerutdanning (BLU) fulgt opp handlingsplanen
og forskriften ved å gjennomføre temadagene
Barn i vanskelige livssituasjoner, med krav om deltakelse og faglig aktivitet (OsloMet – storbyuniversitetet, 2021). BLU er også del av prosjektet
Tverrprofesjonelt samarbeid med barn, unge og fa
miliene deres (INTERACT).6 INTERACT startet
i 2017 og er et prosjekt som har ansvaret for et
heldigitalt tverrprofesjonelt undervisningopplegg
for studentene på profesjonsutdanningene ved
6

https://www.oslomet.no/forskning/forskningsprosjekter/interact

 sloMet. Prosjektet skal bidra til å utvikle komO
petanse i å samarbeide om hjelp og støtte til barn,
unge og familiene deres (INTERACT, 2022).
Studenter fra ulike profesjonsutdanninger, inkludert barnehagelærer- og barnevernstudenter,
møtes til forelesninger og veiledninger. Under
overskriftene Den samme ungen – ulike arenaer,
Kommunikasjon med barn, unge og familiene deres
og Tverrprofesjonelt samarbeid om og med barn og
unge er målet å skape en felles faglig plattform for
alle involverte profesjonsstudenter (ibid.). Prosjektets mål er sammenfallende med behovet for
et åpnere barnevern og mer samarbeid på tvers –
et behov som har vært artikulert over flere tiår
(se for eksempel BLD/KD, 2009; Bratterud og
Emilsen, 2013; Haug, 1999).
Spørsmålet er om dette er nok for blivende
barnehagelærere – nok i den betydningen at studentene etter endt utdanning har tilstrekkelig
kunnskap og trygghet til å gå inn i slike saker.
En oppfølgingsstudie om kunnskap om vold
og seksuelle overgrep mot barn blant kommende barnevernspedagoger, grunnskolelærere og
barnehagelærere som ble gjennomført i regi av
Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress7 (Øverlien og Moen, 2016), viser at de
aller fleste har fått betydelig mer undervisning
om dette enn det som ble oppgitt i en tilsvarende undersøkelse tidligere. Likevel svarer en stor
majoritet av studentene i undersøkelsen at kunnskapen de har fått, ikke er tilstrekkelig for deres
framtidige yrkesliv. De oppgir at undervisningen om vold og seksuelle overgrep mot barn har
mangler, både i kvantitet og kontinuitet (ibid.,
7

https://www.nkvts.no/
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s. 3). Forskerne bak undersøkelsen mener at utdanningsinstitusjonene har en lang vei å gå for å
oppfylle forventningene og det som pålegges dem
gjennom myndighetenes direktiver, for at barn og
unge som blir utsatt for vold og overgrep, skal få
den støtten og hjelpen de har behov for og rett
til, av de profesjonelle. Dette viser, sier forskerne, at det er behov for en ny strategi fra utdanningsinstitusjonene, der de bør organisere sitt undervisningsopplegg systematisk og helhetlig, slik
at studentene får den kompetansen de etterspør
(Øverlien og Moen, 2016, s. 10).

Kapitteloppsummering
Når du har lest kapittel 1, skal du ha fått en forståelse for alvoret i saker som dreier seg om om-

sorgssvikt, og hvor viktig det er at barnehagen er
bevisst sin faglige, etiske og samfunnsmessige forpliktelse til å reagere og hjelpe barnet. For å kunne se at omsorgssvikt skjer, må vi tro det. Noen
ganger trenger vi hjelp til å tro det vi ser, for å
kunne handle. Jeg har presentert barnevernsstatistikk som viser hvor mange barn som har barnevernstiltak, og jeg skriver om «20/80-prosent-regelen», som kan være en forståelsesmåte for typen
tiltak og alvorlighetsgraden i norske barnevernssaker. Et viktig budskap i kapitlet er at barnehagelæreren skal handle når hun eller han har grunn
til å tro at barnet ikke har det bra. Jeg slår fast
at det er barneverntjenesten – ikke barnehagen –
som plikter å undersøke saken videre.

Oppgaver til refleksjon og diskusjon
1. Hva legger du i at barnehagelæreren har

3. Hvilke tanker har du om hvordan

en faglig, en etisk og en samfunnsmessig

barnelærerutdanningen kan ruste studentene

forpliktelse til å reagere ved bekymring for et

bedre til å oppdage og håndtere bekymringssaker

barns omsorg?

i barnehagen?

2. Etter å ha lest eksemplet med Petter, hvilke
tanker gjør du deg? Har du vært i eller kjenner du
til liknende situasjoner, og hvordan håndterte du/
barnehagen disse?
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KAPITTEL 2

Omsorg og omsorgssvikt
Omsorg – en kjerneoppgave i
arbeid med barn
Omsorg er en av barnehagens kjerneoppgaver
og inngår i barnehagens helhetlige læringsbegrep
sammen med lek, læring og danning som grunnlag for barns allsidige utvikling. Lek, omsorg, læring og danning skal ses i sammenheng. Å møte
barnets behov for omsorg er én av flere verdier
som skal gjenspeiles i barnehagen (KD, 2017a).
I barnehagepedagogikken beskrives omsorg og
læring som udelelige begrep, der omsorg både
har verdi i seg selv og er en viktig forutsetning
for barns utvikling og læring (Askland, 2020).
Omsorgsbegrepet er overordnet læring, og læring
og utvikling forutsetter tillit og nære relasjoner
(Tholin, 2018). Dette er i tråd med rammeplanens påpeking av at omsorg er en forutsetning for
barnas trygghet og trivsel og for utvikling av empati og nestekjærlighet (KD, 2017a).
Barnas sentrale rolle i omsorgen kan knyttes til
barns rett til medvirkning. Medvirkning har stått

sentralt i barnehagen siden 2006, da en ny bestemmelse om dette ble tatt inn i loven. Forståelsen av
omsorg, og hva slags omsorg som gis, er noe som
bestemmes underveis, i en prosess, og av de involverte i en bestemt kontekst (Løvlie, 1990). Barnas
deltakelse og vurderinger må derfor inngå i personalets forståelser og handlinger knyttet til omsorg.
Også foreldrene anser omsorg, sammen med
lek og vennskap, som det viktigste i barnehagen
(Østrem mfl., 2009). Nasjonale funn fra Foreldreundersøkelsen8 (Utdanningsdirektoratet, 2021)
viser at foreldrene gjennomgående er fornøyde med barnehagetilbudet. Kun i underkant av
2 prosent sier seg totalt sett misfornøyde. I spørsmålene til foreldrene inngår ikke omsorg spesifikt,
men spørsmålsbolker som relasjon mellom barn og
voksen og barnets trivsel og barnets utvikling kan
sies å innbefatte omsorgsdimensjonen. Samtidig
kan det reises kritikk mot at denne omfattende
8

https://www.udir.no/tall-og-forskning/statistikk/statistikk-barnehage/foreldreundersokelsen-i-barnehager-resultater/

35

9788215063140_Haug_Barnevern for barnehagefolk 210322.indd 35

09.05.2022 09:22

Kapittel 2 Omsorg og omsorgssvikt

undersøkelsen, som drøyt 127 000 foreldre har
svart på, ikke innbefatter spørsmål som direkte
omhandler foreldrenes opplevelser av hvilken omsorg barnet får i barnehagen.

Omsorgskvalitet
Omsorgskvalitet handler om relasjonelle kvaliteter mellom barn og voksne, og arbeid med
omsorgskvalitet inngår i barnehagens øvrige
kvalitetsarbeid.9 Likevel er omsorg et ullent begrep som er lite vektlagt i faglig sammenheng
og i barnehagens praksis (Tholin, 2013). I en
undersøkelse av hvordan rammeplanen blir innført, brukt og erfart, svarte hele 85 prosent av de
spurte barnehagestyrerne at de oppfatter omsorg
som lite krevende å omsette i praksis (Østrem
mfl., 2009). Undersøkelsen sier ikke noe om omsorgens innhold, og vi vet derfor ikke hva informantene legger i begrepet omsorg. Når en så stor
andel svarer at omsorg er enkelt å gjennomføre i
barnehagen, er det likevel grunn til å stille seg kritisk til om det er et uttrykk for at omsorgskvalitet
er noe man tar for gitt uten å gå inn i en nærmere
faglig diskusjon om omsorgens innhold, kvalitet
og plass i det helhetlige læringsbegrepet. Kan det
være slik at dersom omsorg blir tatt for gitt, fører
9

Arbeid med kvalitet i barnehagen er komplekst og
drøftes i faglitteratur og styringsdokumenter. Se for eksempel Å arbeide i barnehagen (Furu mfl., 2014); Kva
litetsutvikling i barnehagen (Gotvassli, 2020); Kvalitet i
barnehager (Gulbrandsen og Eliassen, 2012); Blikk fra
barnehagen (Gulpinar, Hernes og Winger (red.), 2016);
Kvalitetsarbeid i barnehagen (Søbstad og Kvistad, 2005);
Meld. St. 19 Tid for Lek og læring (KD, 2016b). Det
er også utviklet ressurser og verktøy til hjelp i arbeidet
med kvalitetsutvikling. Se https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/kvalitet-i-barnehage-og-opplaring/

det til at begrepets motsetning – omsorgssvikt –
også kan framstå som utydelig for barnehagefolk?
Mangelfull bevissthet rundt omsorgsbegrepet
er også en bekymring i vårt naboland Sverige,
der forskere mener at begrepet er i ferd med å bli
borte fra barnehagen (Löfdahl og Folke-Fichtelius, 2015). Deres studie viser at det blir snakket
svært lite om omsorg, personalet synes begrepet
er vanskelig å forklare, og omsorg dokumenteres
i liten grad. Omsorg tas for gitt, og arbeid med
omsorgsbegrepet gir barnehagelærere lav status
sammenliknet med læringsbegrepet (ibid.).
Som ansatt i barnehagen – enten du står overfor barnevernsfaglige eller andre utfordringer
knyttet til omsorgskvalitet – trenger du kunnskap om hovedtrekk ved omsorgsbegrepet. Du vil
komme i situasjoner der din forståelse av omsorg
som profesjonell skiller seg fra en allmenn forståelse, og du vil møte foreldre som har en annen
forståelse av omsorg enn den du har. Også innad i
personalgruppen kan det versere ulike oppfatninger om hva omsorg er og ikke er, og det kan hende at din private oppfatning av hva god omsorg
er, ikke er i tråd med barnehagens forståelse. Det
er ikke et mål at alle skal tenke likt, men det er
viktig å kunne sette ord på og reflektere over dette sentrale begrepet, slik at barnehagen kan legge
en felles forståelse til grunn, klarer å identifisere
dårlig omsorg og handler deretter.

Omsorg og medvirkning i barnevernet
Omsorgsbegrepet er sentralt også i barnevernsfaglig sammenheng, og begrepet omsorg inngår
i barnevernlovens formålsparagraf, slik som i barnehageloven. Barnevernloven skal sikre at barn
og unge som lever under forhold som kan skade
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deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp, omsorg og beskyttelse til rett tid. Loven skal bidra til
at barn og unge møtes med trygghet, kjærlighet
og forståelse, og at alle barn og unge får gode og
trygge oppvekstvilkår (barnevernloven § 1-1), og
barneverntjenesten skal legge avgjørende vekt på
å finne tiltak som er til beste for barnet, og som
gir barnet stabil og god voksenkontakt og kontinuitet i omsorgen (§ 4-1).
Søk på begrepet «omsorg» i barnevernloven
viser imidlertid at omsorg oftest opptrer i kombinasjon med andre ord, for eksempel «omsorgsovertakelse», «omsorgssvikt» og «omsorgssentre».
Selv om begrepet omsorg har vært det grunnleggende juridiske og faglige begrepet i norsk barne
vern siden den første moderne barnevernloven
trådte i kraft i 1953, kritiseres omsorgsbegrepet for
å være vagt og uforpliktende (Storø, 2015). Barnevernloven er en utpreget skjønnslov. Dvs. at lovteksten ikke beskriver i detalj hva som regnes som
god eller dårlig omsorg, men at de som forvalter
loven, må bruke skjønn i vurderingene sine. Hvordan skjønnet utøves, har svært stor betydning for
sårbare barns opplevelse av omsorg. For eksempel
skal barn som er fylt 7 år, og yngre barn som er i
stand til å danne seg egne synspunkter, informeres
og få anledning til å uttale seg før det tas avgjørelse i
sak som berører barnet. Videre sier loven at barnets
mening skal tillegges vekt i samsvar med barnets
alder og modenhet (barnevernloven § 6-3).
Til tross for gode intensjoner har ofte barnets
stemme i barnevernet manglet. Barna er for sjelden blitt snakket med, og deres meninger har ofte
vært fraværende i skriftlige rapporteringer (Barne-,
likestillings- og inkluderingsdepartementet, 2011;
Helsetilsynet, 2012). Det er derfor svært positivt

ut fra et medvirkningsperspektiv at barnevernsreformen understreker at barnets medvirkning må
ivaretas, og at barns medvirkning er av avgjørende
betydning for å sikre barnets beste (BLD, 2017a).
Barnets rett til medvirkning har ved endring i lov
om barneverntjenester 1. juli 2018 gått fra å være
vag og uforpliktende til å bli styrket. En tilføyelse
i barnevernloven gir nå barnet en selvstendig rett
til å medvirke i alle forhold som gjelder barnet.
Alle barn som er i stand til å danne seg egne
synspunkter, har rett til å medvirke i alle forhold som vedrører barnet etter denne loven.
Barnet skal få tilstrekkelig og tilpasset informasjon og har rett til fritt å gi uttrykk for
sine synspunkter. Barnet skal bli lyttet til, og
barnets synspunkter skal vektlegges i samsvar
med barnets alder og modenhet. Barn som
barnevernet har overtatt omsorgen for, kan
gis anledning til å ha med seg en person barnet har særlig tillit til (barnevernloven § 1-6.
Barns rett til medvirkning).
Selv om omsorgsbegrepet også i barnehagen kan
oppfattes som vagt (Tholin, 2013), kan det være
nyttig for deg som barnehageansatt, som skal samarbeide med barnevernet om enkeltbarn, å ha med
deg en forståelse av at omsorg både i barnehagen
og barnevernet omfatter barns medvirkning. Også
det at barnehagen har en lengre historie enn barnevernet når det gjelder eksplisitte lovformuleringer
om medvirkning (barns rett til medvirkning ble
tatt inn i barnehageloven i 2005), gjør deg til en
viktig samarbeidspartner i tverrprofesjonelt samarbeid. I kapittel 8 tar jeg for meg det tverrprofesjonelle samarbeidet mellom barnehage og barnevern.
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Omsorg og kjærlighet i barnehage
og barnevern
Refleksjon over omsorg i barnehagesammenheng
knyttes sjelden til kjærlighetsbegrepet (Tholin,
2013). Omsorgsbegrepet rommer mye av begrepet kjærlighet (Aslanian, 2016), men det er likevel
forskjeller mellom begrepene. Der omsorg ofte
innebærer en konkret ansvarsfølelse for en annen,
innebærer kjærlighet spontane følelser av glede og
favner eksistensielle og etiske spørsmål (ibid.).
De fleste av oss vet hva kjærlighet innebærer,
og vi vet også at kjærlighet er essensielt i barns
liv. Likevel synes det som om verken lovgiver eller
profesjonsutøvere i barnehagen og i barnevernet,
fram til nå, har snakket mye om kjærlighet som
en sentral del av omsorgsbegrepet. I tillegg til å
forsøke å forstå hva barn og unge strever med, og
anerkjenne følelsene deres, må vi gi dem kjærlighet, sier tidligere barneminister og tidligere byråd
for oppvekst og kunnskap i Oslo kommune, Inga
Marte Thorkildsen. De må føle at noen er interessert i dem, glad i dem, at de er verd å elske. Hvis
ikke kan det ødelegge for dem senere i livet. «De
blir rett og slett vanskelige å like!» (Thorkildsen,
2015, s. 180). Thorkildsen var pådriver for Barne
hjernevernet10, som er Oslo kommunes satsing for
å forebygge, avdekke og hjelpe barn som opplever
vold og overgrep. Kjærlighet står sentralt i verdisynet i denne satsingen (Oslo kommune, 2022).
I barnehageloven finner vi ordet kjærlighet én
gang, i formålsparagrafen, da som del av ordet nes
tekjærlighet, som er en grunnleggende verdi i norske barnehager. I barnehagens rammeplan (KD,
2017a) opptrer kjærlighet flere ganger, men også
10

https://www.oslo.kommune.no/folkehelse/barnehjernevernet/ https://barnehjernevernet.korusoslo.no/

der som del av begrepet nestekjærlighet. I barnehagelærerutdanningens rammeplan (KD, 2012)
finner vi ikke noe om kjærlighet. FNs barnekonvensjon slår imidlertid fast barns rett til å vokse
opp i en atmosfære av glede, kjærlighet og forståelse. Det er nettopp dette barn som vokser opp under dårlige omsorgsbetingelser, ofte ikke opplever.
I denne sammenhengen er Barnevernsproffe
nes11 krav om at barnevernloven skulle suppleres
med en formålsparagraf som bygger på kjærlig
het (Storø, 2015), interessant og kan tolkes som
uttrykk for at noen barn i barnevernet ikke har
opplevd kjærlighet i omsorgen. Det igjen kan forklares med at barnevernets aktører – politikere,
lovgivere og fagfolk – har hatt et ikke-forhold, i
beste fall et uavklart forhold, til begrepet. Gledelig er det derfor at kjærlighet, etter lovendringer
1. juli 2018, ble tatt inn i barnevernloven. Lovens formålsparagraf lyder nå: Loven skal bidra til
at barn og unge møtes med trygghet, kjærlighet og
forståelse og at alle barn og unge får gode og trygge
oppvekstvilkår (§ 1-1).
Det som ikke ordsettes, blir sjelden reflektert
over og får dermed ingen selvfølgelig plass i barnehagen. Kanskje barnehageansatte trenger å øke
sin omsorgs- og kjærlighetskompetanse ved å snakke mer om kjærlighet? «Jeg kan ikke vitenskapelig
dokumentere at det er kjærlighet mellom meg og
barna, men jeg føler det over hele meg», sier barnehagelærer og politiker Eivor Evenrud, og utdyper
at kjærlighet handler om varme, vennskap, gode
relasjoner og følelser i et nært samspill med barna
(Evenrud, 2015, s. 124). Dette er et godt anslag
til faglige refleksjoner om kjærlighet i barnehagen.
11

http://www.forandringsfabrikken.no/
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Opplever de barna som får lite kjærlighet hjemme, kjærlighet i barnehagen? Dersom både lovgiver
og barnehagens profesjonsutøvere i liten grad vektlegger kjærlighet, kan vi stille spørsmål ved om barnehagen har den kompenserende funksjonen den
er forutsatt å ha (KD, 2016b). Målet for barnehagers arbeid med kjærlighet må være kunnskap om
hvordan kjærlighet kan utøves i pedagogisk praksis,
og ikke styres av den enkelte barnehagemedarbeiders personlige interesser, verdier og prioriteringer.

Omsorgsbegrepet – vidt og helhetlig
Omsorg forstås og utøves både av privatpersoner
og profesjonelle. I vid forstand dreier det seg om
å ta vare på de som trenger hjelp, enten det er den
nyfødtes omsorgsbehov i familien eller gamles behov på sykehjem. Omsorg anses som en grunnrettighet fordi det bygger på verdier som anses
som nødvendige for et verdig liv i et demokratisk samfunn (Rakvaag, 2014). Når omsorg skal
defineres, kan man lett havne i en normativ12 diskusjon. Begrepet knyttes til uttrykk som nærhet,
ømhet, kjærlighet, varme, støtte, hengivenhet,
lydhørhet, ansvar, beskyttelse, vern, oppdragelse
og velferd. Disse er størrelser «alle» har en mening
om. Samtidig lar disse seg ikke så lett lovfeste eller
på andre måter regulere.
Hovedmålet med den voksnes omsorg er å «bidra til at barnet fysisk, psykisk, sosialt og psykososialt blir i stand til å leve et meningsfullt liv som et
selvstendig og aktivt subjekt innenfor den kultu12

Normativ beskriver utsagn som er av en rettledende,
foreskrivende eller preskriptiv art, eller som inneholder
eller innebærer en vurdering. Termen brukes ofte i motsetning til deskriptiv (beskrivende). Kilde: Store norske
leksikon, https://snl.no/normativ

ren som barnet ønsker å tilhøre i det aktuelle samfunnet» (Nygren, 2011, s. 66). Nygren opererer
med et tredelt barneomsorgsbegrep: behovsomsorg,
utviklingsomsorg og oppdragelsesomsorg, og sier at
foreldre og profesjonelle omsorgsgivere på mange måter stilles overfor de samme kravene når de
utøver barneomsorg. Nygrens inndeling er derfor
en innfallsvinkel til omsorgsbegrepet som kan
være nyttig både for foreldre og profesjonelle omsorgsgivere. Behovsomsorg handler om å tilfredsstille barnets behov når det er hensiktsmessig for
barnet selv. Det kan dreie seg om den nyfødtes
grunnleggende behov for mat, stell og nærhet,
og om det eldre barnets behov for sosial nærhet
til omsorgspersonen. For at barnet skal oppleve
dette, må den voksne initiere, veilede og motivere for aktiviteter som dekker barnets behov, og
gjøre personer og objekter tilgjengelig for barnet,
slik at det kan samspille med omverdenen. Målet for utviklingsomsorgen er at barnet skal kunne
utvikle seg sosialt, kognitivt, motorisk, fysisk og
psykososialt. For eksempel trenger barnet hjelp,
veiledning og trening i aktiviteter som å leke og
lære seg å gå. Den voksne legger til rette for dette
ved å initiere, motivere og stimulere barnet til å
delta i praksiser og bruke ulike redskaper som er
tilpasset barnets alder, slik at barnet kan utvikle
seg hensiktsmessig. Verdier og normer står sentralt
i oppdragelsesomsorgen, og målet for oppdragelses
omsorgen er å hjelpe barnet til å integrere og på
sosialt akseptable måter forvalte sine behov innenfor de forventningene som samfunnet og kulturen
stiller. Den voksne må legge til rette for sosiale situasjoner der barnet får anledning til å trene på å
tilfredsstille egne behov innenfor sosialt aksepterte
rammer (Nygren, 2011).
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Omsorgsbegrepet kan også forstås ut fra todelingen den private og den profesjonelle omsorgen
(Jensen, 1992). Den private omsorgen kjennetegnes ved å være spontan, intim og personorientert.
I den profesjonelle omsorgen er det spontane
erstattet med det planlagte, det intime erstattet med avstand og det personorienterte erstattet med en orientering mot oppgaver og regler.
Jensen advarer mot fremmedgjøring, mangel på
innlevelse og varme, og manglende overføring
av hverdagskunnskaper i offentlig omsorg. Offentlig omsorg karakteriseres av systemlogikk
og en teknisk-rasjonell tenkemåte, der den profesjonelle har et tilskuerperspektiv på arbeidet
sitt (ibid.). Kvalitetsarbeid i barnehagen handler om å motvirke slike tendenser, og jeg mener
Jensens advarsler er relevante å ha med seg inn i
dagens profesjonsutøvelse i barnehagen nå, mer
enn 25 år senere. Kanskje er det særlig viktig i
en tid preget av maler, standarder og pedagogiske
«ferdigpakker» som på ulike måter sikter mot å
definere barnehageansattes arbeidshverdag. Slike
standarder kan ses på som uttrykk for mistillit til
pedagogens faglige integritet, autonomi og profesjonelle skjønn og bidrar til å umyndiggjøre og
overstyre pedagogens skjønn (Melvold, 2015).
Det er de senere årene også kommet fagbøker
som målbærer at barnehagens profesjonelle omsorgsgivere må utøve omsorg preget av nærhet til
de små menneskene i barnehagen.13
Å ta inn elementer fra den private omsorgen
i den profesjonelle, for eksempel å vise sponta13

Se for eksempel Kjære Karoline. Jeg er barnehagelæreren
din (Evenrud, 2015), Blant hjertevarme og utilstrekkelig
het (Gustumhaugen, 2013) og Sårbare barn i barnehagen
(Hansen, 2014).

nitet, innlevelse og varme, og for den saks skyld
også kjærlighet, betyr altså ikke at disse to omsorgsformene skal ha som mål å bli mest mulig
like. Enten du er barnehagelærer eller har annen
utdanning, er du som barnehageansatt en profesjonell omsorgsperson i kraft av nettopp å ha
slik fagbakgrunn. I tillegg skal du forvalte barne
hagens samfunnsmandat, og du skal daglig bruke
faglig skjønn. Det gjør at forventningene til din
profesjonelle omsorg vil være større enn forventningene til foreldrenes omsorg. For å ta et banalt
eksempel: På kalde dager er det verre at barnehagelæreren kler barna dårlig for turen i bitende
kulde, enn det er at foreldrene gjør det. Eller: Det
kan ikke forventes at foreldrene av seg selv skal
ta opp sin dårlige eller mangelfulle omsorg for
barnet. Det forventes av deg som en profesjonell
omsorgsgiver.

Omsorg og familiens ressurser
Det vil også være slik at målet for de ulike omsorgsformene som Nygren (2011) presenterer,
har nær sammenheng med barnets tilgang til sosial kapital. Sosial kapital er et samlebegrep for en
rekke forhold som sosial støtte, nettverk og sosiale bånd, ressurser, tillit og trygghet. Sosial kapital
kan betegnes som ressurser som er tilgjengelig for
personer gjennom deltakelse i sosiale nettverk.14
Barns levekår har utvilsomt betydning for omsorgskvaliteten. Tall for barnefattigdom i Norge
viser at 11,7 prosent av barn i Norge vokste opp
i en familie med vedvarende lavinntekt. Dette
utgjør 115 000 barn (Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet [heretter: Bufdir], 2021). Å
14

https://no.wikipedia.org/wiki/Sosial kapital
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vokse opp i familier med lav sosioøkonomisk
status innebærer at man er utsatt for å oppleve negative livshendelser og marginalisering på
mange livsarenaer, fra manglende deltakelse i
fritidsaktiviteter til samspillsproblemer i og utenfor familien. Forskning viser en tydelig kopling
mellom levekår og utsatthet for grov vold, og at
unge fra familier med dårlig råd og unge som har
foreldre med alkoholproblemer, har større risiko for å være utsatt enn andre unge (Mossige og
Stefansen, 2016). Det samme gjelder unge med
foreldre med ikke-vestlig bakgrunn, kontrollert
for familieøkonomi og foreldres alkoholproblemer (ibid.). At 115 000 barn lever i relativ barnefattigdom i Norge, et av verdens rikeste land og
øverst på listen over det beste landet å bo i,15 og at
dette antallet synes å være økende, bekymrer og
bør være et tankekors for alle.
Vår tids største humanitære utfordring i Norge
er sosioøkonomiske ulikheter og reproduksjon
av sosiale ulikheter (Gustavsen, 2011). Barn blir
tidlig oppmerksom på, og må forholde seg til,
at familien har lite penger, og til foreldrenes bekymring. Det kan handle om at barnet ikke kan
delta i vennenes bursdagsselskap fordi de mangler
penger til presang, eller at familien ikke har råd
til å arrangere bursdag for barnet sitt. Fattigdom
påvirker med andre ord barnas hverdag direkte.
Dette må barnehager som møter barn med lav
sosioøkonomisk status og levekårsstress, forholde seg til. Pedagogiske implikasjoner kan for eksempel være å reflektere over ordningen med den
ukentlige «ha-med-dagen», som mange barnehager praktiserer. Hva gjør det med barnegruppen
15

https://worldhappiness.report/ed/2021/

at noen barn alltid har med seg nye og kostbare
leker, mens andre ikke har det? En annen inngang
til å sette sosioøkonomisk ulikhet på barnehagens
dagsorden kan være gjennom bøker som leses, og
der barna involveres i refleksjon om temaet. Temaer som bursdagsfeiringer, et maksimumsbeløp
på gaver, og det å gi bort brukte leker16 som gave
mv., kan tas opp i foreldremøtet.

Omsorg som kulturelt uttrykk
Omsorg har et kulturelt uttrykk, som betyr at
måten vi gir omsorg på, vil variere fra kultur til
kultur, fra subkultur til subkultur, fra det ene
sosiale laget til det andre (Askland, 2020). I arbeid med barn er det viktig at vi alle, barnehagefolk inkludert, problematiserer og ser kritisk på
våre oppfatninger av mangfold. Rhedding-Jones
(2005) sier at forskjellighet må oppfattes som
alminnelig, som det normale. Vi må ikke prøve
å tvinge barn og foreldre inn under majoritetskulturens oppfatning av normalitet, men heller
skape aksept for at forskjellighet er vanlig, og at
det kan komme til uttrykk på mange måter.
I en mangfoldig barnehage med både majoritets- og minoritetskulturer representert vil det
tenkes og gjøres ulikt når det gjelder omsorg. At
en barnehage er flerkulturell, sier noe om eksistensen av et flerkulturelt mangfold, men det er ikke
gitt at den har en flerkulturell pedagogisk tilnærming (Gjervan, Andersen og Bleka, 2012). Her
vil personalets sammensetning, kompetanse, evne
og vilje til å mene noe om, og kunne håndtere,
flerkulturelle situasjoner – for eksempel syn på
barneomsorg – spille inn. Mye av norske barne16

Se for eksempel https://www.fretex.no/om-fretex/barnas-fretex
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hagers pedagogiske praksis har tatt utgangspunkt
i majoritetssamfunnets tradisjoner, der det flerkulturelle i liten grad har vært integrert i barnehagens
tenkning og ordinære virksomhet. Mangfold har
vært betraktet mer som et problem enn en ressurs
(ibid.). Det får konsekvenser også for barnehagens
barnevernsfaglige arbeid ved at det kan virke mer
uoverkommelig enn det i realiteten er.
Barn fra minoritetskulturer trenger å møte
barnehageansatte som kjenner til familiens kulturbakgrunn for å kunne oppfatte og forstå barnets adferd. Videre innebærer anerkjennelse av
mangfold i barnehager med flerkulturelle barnegrupper tospråklig assistanse til barn som har
behov for det. Det er også nødvendig med tolk i
møte med barnets foreldre dersom de ikke snakker eller forstår norsk godt nok til å være likeverdige samtalepartnere.

Den som elsker sitt barn, tukter det!
Hva kan barnehagen gjøre i møte med barn og foreldre med opprinnelse i kulturer der fysiske oppdragelsesmetoder som klaps og klyp og truende
verbale ytringer er akseptert? Noen barnehager har
også erfaring med foreldre med tilhørighet i religiøse grupperinger – også etnisk norske foreldre – der
det er legitimt å tukte17 barn. La meg slå fast: Det
gjør vondt å bli klapset, kløpet og dratt i ørene, det
er ydmykende å bli fortalt at du er udugelig, og det
er skremmende å bli fortalt at du kommer til helvete om du ikke gjør slik mor og far sier. Skadevirk17

Tukt betyr å oppdra strengt; straffe (korporlig). Kilde:
Bokmålsordboka. http://ordbok.uib.no/perl/ordbok.cgi?
OPP=tukta Begrepet koples gjerne til Bibelen og
Salomos ordspråk 13,24: Den som sparer sitt ris, hater sin
sønn. Men den som elsker ham, tukter ham tidlig.

ningene av de fysiske og psykologiske sårene slike
krenkelser medfører, er like store for alle barn –
uavhengig av kultur, religion og etnisitet.
Barnehagepersonalet skal formidle den null
toleransen for vold og andre overgrep mot barn
som Norge har. Det er nødvendig at barnehagen
forsikrer seg om at foreldrene forstår dette. Enten
det dreier seg om språkproblematikk eller andre
forhold som bunner i kulturelle forskjeller, vil slik
tydelighet innebære respekt for barn og foreldre,
og det kan bidra til et godt foreldresamarbeid.
Foreldresamarbeid og barnevernsfaglige utford
ringer knyttet til barnehagens flerkulturelle foreldresamarbeid behandles nærmere i kapittel 7.
Definisjoner og forståelser av omsorg og omsorgssvikt endrer seg over tid. Et eksempel er bruk
av fysisk avstraffelse i oppdragelsen, som var lov
i Norge helt fram til 1972, og som fortsatt forekommer som et ledd i oppdragelsen i noen kulturer. Selv hadde jeg mine barneår i 1960-årene, og
jeg kan fortsatt huske bjørkeriset som hang lett
tilgjengelig i noen hjem, til skrekk for barna –
både de som bokstavelig talt hadde følt riset på
kroppen, eller sett søsken bli utsatt for riset, og
som en tydelig advarsel for alle oss andre. Barn
skulle ikke skjemmes bort, lydighet sto høyt, og
graden av lydighet var et mål på hvor vellykket
oppdragelsen var. En eldre mann jeg snakket
med om dette, fortalte hvordan han ble slått med
belteremmen på baken av faren sin når han hadde gjort noe galt. «Min far var verdens snilleste
menneske, og jeg vet ikke hvem som hadde det
vondest, jeg – eller han som gjorde noe han hatet,
men som var så sterkt forventet av ham?»
I dag nøler vi ikke med å karakterisere slik oppdragervold som fysisk og psykisk omsorgssvikt.
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Alle foreldre påvirkes av samfunnstrender og av
fagfolk som gir råd om hvordan barn skal oppdras. Mens mange foreldre tidligere trodde vold
var et nødvendig ledd i oppdragelsen og ikke visste at det var skadelig, vet vi i dag at det er en
statistisk sannsynlighet for at vold, trusler om vold
og krenkelser virker negativt inn på personens utvikling (Mossige og Stefansen, 2007, 2016).

Forbud mot oppdragervold
Barn i Norge har i dag et sterkt rettsvern mot å bli
utsatt for fysiske avstraffelser. Dette reguleres i lov
om barn og foreldre (barneloven), som presiserer
at foreldre ikke har rett til å fysisk eller psykisk
(av)straffe barn:
Barnet må ikkje bli utsett for vald eller på anna
vis bli handsama slik at den fysiske eller psykiske
helsa blir utsett for skade eller fare. Dette gjeld
òg når valden brukast som ledd i oppsedinga av
barnet. Bruk av vald og skremmande eller plagsam framferd eller annan omsynslaus åtferd overfor barnet er forbode (barneloven, § 30).
Siden barneloven ble vedtatt i 1981, har en rekke
lovendringer styrket barnets selvstendighet overfor foreldrene og skjerpet bestemmelsen om forbud mot bruk av all vold i oppdragelsen. Til tross
for dette er det likevel interessant at vi så sent som
i 1987, med henvisning til juridisk litteratur fra
1980, kan finne følgende i offentlige dokumenter: «[…] et spontant klaps som en umiddelbar
reaksjon på barnets adferd uten fysiske ettervirkninger kan være tillatt» (Justis- og politidepartementet, 1986, s. 6). Kanskje kan kunnskap om at

også Norge i en nokså nær fortid har tillatt klaps
i oppdragelsen, gjøre at både barnehage- og barnevernansatte bedre kan forstå, om enn ikke akseptere, at dette kan forekomme i andre kulturer?
Fra 2010 har imidlertid alle former for fysisk
vold mot barn vært forbudt. Også klyp og klaps
med flat hånd, eller andre former for krenkelse,
samt religiøst motivert vold mot barn som ledd i
oppdragelsen er straffbart. Vi har med andre ord
en nulltoleranse for alle former for vold og overgrep mot barn (Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, 2013). Også i revisjonen av
Grunnloven i 2014 ble barnets stilling styrket
da det ble vedtatt en ny bestemmelse som sier at
barn har krav på respekt for sitt menneskeverd.
De har rett til å bli hørt i spørsmål som gjelder
dem selv, og deres mening skal tillegges vekt i
overensstemmelse med deres alder og utvikling
(§ 104). Norge har også forpliktet seg i henhold
til internasjonalt lovverk og sluttet seg i 1990 til
FNs barnekonvensjon om menneskerettigheter18
for barn under 18 år. Barnekonvensjonen, som
ble vedtatt i 1989, er i dag ratifisert av 196 land.

Dilemmaer – er det
omsorgssvikt, eller …?
Ferie i Frankrike. På ferie for noen år siden ble barne
hagelærerstudenten Berit stående i en lang kø for å
få kjøpt billetter til en attraksjon for barnefamilier.
Tre–fire plasser foran henne i køen sto en far med bar

18

https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kilde/
bfd/bro/2004/0004/ddd/pdfv/178931-fns_barnekonvensjon.pdf
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net sitt på armen. Køen sneglet seg sakte forover, og

opp stigen på bilen, mens far må forlate det han hol

i sommervarmen var dette en prøvelse for både barn

der på med for å hindre ham. Idet jeg passerer, skriker

og voksne. Barnet, som Berit anslo å være om lag to

far til treåringen: «Gjør du det en gang til, hiver jeg

år, gråt og forsøkte å vri seg ut av farens grep. Etter

deg på havet.»

hvert som gråten tiltok, virket faren mer og mer stres
set. Han kløp barnet i øret, vred det om, og da dette
ikke hjalp nevneverdig på gråten, begynte han å fike
til gutten. Først på det ene, så på det andre kinnet.
Dette gjentok han flere ganger. Barnets gråt ble mer
og mer høylytt.
På kjøpesenteret. Jeg er på handletur på et kjøpe
senter i en norsk by en sen lørdag ettermiddag. Etter
meg i kassakøen kommer en mor med to jenter, om
lag 5 og 7 år. Handlevogna er fylt opp, og mor og barn
virker slitne. Den yngste av jentene henter en ny vare
fra hyllen, ser på mor og spør: «Kan vi kjøpe denne?»
Jeg hører jentas spørsmål og oppfatter henne verken
som masete eller insisterende i stemmen. Hun stiller
bare et spørsmål. Mor «eksploderer» i sinne og skri
ker: «Vi skal ikke kjøpe mer! Skjønner du ikke? Nå
er det slutt! Hvor faen tror du jeg får pengene fra?»
Mors voldsomme sinne vekker oppsikt, og jeg ser at
flere kunder får med seg opptrinnet. Jenta svarer ikke,
men går rolig og legger varen tilbake i hyllen. I det
jeg oppfatter som et forsøk på å «glatte over», smi
ler kassabetjeningen til mor og sier så med et ironisk
tonefall, henvendt til jenta: «Ååå, så synd det er på
deg!» Jenta virker lei seg, og det kan se ut som om
hun «krymper seg» under blikkene fra damen i kassa,
mor og kundene.
Søndagstur. Far og sønn, ca. 3 år, vasker og «mek
ker» på bilen, en «pick-up», en sånn med en stige bak
til å klatre opp på taket for å ordne med utstyr på
takgrinda. Den første gangen jeg passerer dem, legger
jeg merke til en ivrig og aktiv gutt sammen med en
voksen. En halvtime senere, på vei tilbake, kan jeg på
langt hold høre farens sinte stemme. Når jeg kommer
nærmere, ser jeg at gutten gjør flere forsøk på å klatre

Slik skremmende, krenkende og uklok voksen
adferd som i disse tre fortellingene kan vi oppdage i hverdagen om vi er oppmerksomme nok. Jeg
har tatt med disse tre praksisfortellingene først og
fremst for å vise den smerten og krenkelsen det er
for barn å utsettes for voldelig oppdrageradferd,
enten denne er fysisk eller av verbal art. For det
andre viser disse situasjonene hvordan vi som privatpersoner settes på prøve når vi overværer slike
situasjoner. Hva er det jeg ser og hører – er dette
omsorgssvikt som vi alle har en etisk forpliktelse til å gripe inn overfor? Varsler vi barnevernet?
Og – dersom det skjer utenfor Norges grenser,
slik Berit opplevde, hvem kontakter man da? Eller er dette en form for oppdragelse vi som privatpersoner nødig skal blande oss inn i? Skal vi
gripe inn – i så fall hvordan, og hva risikerer vi
i møte med en illsint forelder? Hvordan kan vi
vise vår støtte til barnet? Man kan også undre seg
over hva som skjer innenfor husets fire vegger
når foreldrene i full offentlighet framviser så lav
frustrasjonstoleranse og det jeg kaller en grenseløs
foreldrestil.
Mine og studentenes reaksjoner på hendelsene
ovenfor er mindre interessant enn betydningen av
å få fram det dilemmaet en som ansvarlig voksen
kommer i. Undertittelen på en tidligere utgave av
Kari Killéns bok Sveket var Omsorgssvikt er alles
ansvar (Killén, 2004) og er en sterk påminnelse
om at vi alle har en menneskelig og etisk forplik-
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telse til å bry oss og gripe inn når vi oppdager
barn som utsettes for skremmende adferd fra sine
nære omsorgsgivere.
Om disse hendelsene hadde skjedd i barnehagen, kunne du som profesjonell ikke latt være å
blande deg inn. Din kunnskap om de skadevirkningene slik voksenadferd kan ha for barnet der
og da og på sikt, gjør at du skal gripe inn og stoppe det. Det er nødvendig å ta opp med foreldrene
hvilke regler som gjelder i barnehagen, og i foreldresamtaler kan du videreformidle din kunnskap
om hvordan slik voksenadferd virker på barn. Avhengig av alvorlighetsgraden i hendelsen vil det
i mange tilfeller være nødvendig å kontakte barnevernet. Også mindre alvorlige situasjoner som
likevel er av stor betydning for barnets opplevelse
av (mangelfull) omsorg, kan gjøre barnehagepersonalet usikker, så usikker at man kanskje lar være
å gripe inn.
Smarttelefonen prioriteres. Jeg sykler daglig forbi en
barnehage på ettermiddagstid, der småbarnsavde
lingens uteområde ligger ut mot sykkelstien. Det er
hentetid. Så å si hver ettermiddag registrerer jeg at
flere av foreldrene har oppmerksomheten sin vendt
mot telefonen, ikke mot barna. Det sveipes og tastes
mens de små – bokstavelig talt – drar foreldrene i buk
sebena, sugen på kontakt etter en lang barnehagedag.
Mens foreldrene på sin side, i hodet, ser ut til å fortsatt
være på jobben eller et annet sted. Flere ganger har
jeg stoppet, gått av sykkelen og betraktet dette merke
lige skuet. Jeg har ikke registrert noen reaksjoner fra
barnehagepersonalet.

Hva gjør det med barn som opplever foreldre
som fraværende når de er der, fordi de er opp-

tatt med å være på Internett eller i telefonen? Vi
vet at foreldres bruk av teknologi påvirker barna,
og at mange barn utvikler følelser som sjalusi og
forlatthet når foreldrene er avhengig av å sjekke mobilen til alle døgnets tider (Turkle, 2011,
2015). Også norske helsesøstre er bekymret for
at foreldrenes utstrakte mobilbruk gjør foreldre
distrahert og emosjonelt utilgjengelige for barnet,
og mulige skadevirkninger dette har for barnet
(Hansen mfl., 2017).
Hva med barnehagepersonalets bruk av mobilen på jobb? Mobiltelefonen står sentralt i en
studie av steders sanselige og bevegelige kvaliteter, der barn og barnehagepersonale som besøker
to parker i Oslo, blir observert (Rossholt, 2018).
«Personalet sitter på benken og ser ned på sin mobil, og barna leker rundt. Barna blir ikke overvåket av personalet» (ibid., s. 68). Dette utgjør en
sikkerhetsrisiko, og det hindrer kommunikasjon
mellom personalet og barna.
Noen barnehager har en dokumentasjonspraksis som innebærer bruk av mobil eller nettbrett
til å oppdatere foreldrene om barnas status. Jeg
mener at den ansatte som bruker tid på å sjekke
mobilen og til fotografering, skriving og trykk
på send-knappen, mister verdifulle øyeblikk med
barnet. De mobile enhetene blir stående mellom
barn og voksne som et hinder for den gode fellesopplevelsen som ligger i et blikk, en bevegelse,
i et brøkdels sekund (Haug, 2015b). Om slike
praksiser er god utøvelse av barnehagens samfunnsmandat, er et spørsmål barnehager bør sette
på sin agenda.
Hvordan kan personalet forholde seg til foreldre som ser ut til å være mer opptatt av mobiltelefonen enn av barnet når de kommer for å
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hente – og uten å føle at de moraliserer? Hvilke
regler har barnehagen for de ansattes mobilbruk
i barnehagen, og hvor ofte drøftes det? De færreste ville nok tenke på dette som omsorgssvikt,
heller som et uttrykk for manglende kunnskap
og ubetenksomhet fra foreldrenes side. Men viser foreldrene her god omsorg? Dette eksemplifiserer også ett av mange dilemmaer knyttet til
omsorgsbegrepet som barnehageansatte vil måtte
forholde seg til. Når går god omsorg over til å
bli dårlig omsorg, og når skal barnehagen gripe
inn? Jeg mener at en foreldreadferd som tilsier at
foreldrene er følelsesmessig utilgjengelige for barna sine, skal tas opp av barnehagepersonalet. For
eksempel kan foreldremøtet være en egnet arena,
foreldresamtalen likeså. Spør man barna hva de
synes om dette, tror jeg man lett kan bli enige om
å innføre en mobilfri sone i barnehagen. Kanskje
kan dette bli et prosjekt barnehagen jobber med
over tid, som virker bevisstgjørende både på foreldre og ansatte?

du har møtt mor under levering og henting, og prøvd å
få i gang en dialog med henne om Mie, har hun virket
uinteressert og litt «fjern».
Gard. Gard, 3,5 år, har vært i barnehagen i 1 år.
Barne
hagen oppfatter ham som en «vilter» gutt,
han klat
rer høyest i trærne og hopper fra høyder på
lekerommet der de andre barna ikke tør, raskere enn
personalet klarer å stoppe ham. Som følge av dette har
han ofte skrammer og blåmerker forskjellige steder på
kroppen. Han virker som en «hardhaus» og gråter sjel
den når han faller og slår seg. For noen dager siden,
da du skulle hjelpe ham på med yttertøyet, ynket han
seg imidlertid veldig da du kom borti armen hans. Gard
hadde fram til da vært merkelig stille til ham å være. Du
spurte hva som hadde skjedd, men han ville ikke fortelle
noe. Han sa bare «vondt, vondt», virket utrøstelig og
begynte å gråte voldsomt. Du fikk ikke lov til å under
søke armen nærmere. Da gråten ikke ville stoppe, ble
du redd for at det kunne være noe alvorlig, og i samråd
med styreren bestemte dere at du skulle ta Gard med
på legevakten. Du ringte og informerte mor, som var på
arbeidsreise utenbys. Far tok ikke telefonen. På legevak
ten ble det konstatert brist i underarmen. Da du etter
hvert fikk tak i far, takker han for at du tok med Gard til

Mie. Mie på 2,5 år har gått i barnehagen din i et halvt

legen, og beklager at han var utilgjengelig på telefonen.

år. Hun virker ofte litt trist, men ser ut til å klare seg
greit i lek og andre aktiviteter. Personalet reagerer
imidlertid på at Mie kan ha på seg de samme klærne
over flere dager, ansikt og hår virker uvasket, og hun
kan av og til lukte vondt. Selv har du reagert på at mat
boksen som inneholdt makrell i tomat på brødet den
ene dagen, ikke ser ut til å være rengjort når Mie neste
dag har ost på brødskivene. Dette har også barna mer
ket, for en dag ved matbordet tittet et av barna oppi
matboksen hennes og sa: «Æsj!» For å forebygge at
de andre barna trekker seg vekk fra Mie, har du diskré
begynt å sjekke og vaske matboksen før måltidene. Det
hender også at du vasker og steller Mie. De gangene

Praksisfortellingene om Mie og Gard kan også sette barnehagepersonalet i et dilemma. For eksempel
kan tanker og ønsker om å finne logiske forklaringer
komme til uttrykk slik: «Dette med den dårlige hygienen er vel neppe noen barnevernssak. Mie klarer
seg jo stort sett greit i barnehagen. Og hardhausen
Gard, han har sikkert bare falt og slått seg igjen.»
Først når personalet setter ord på bekymringen sin,
er det mulig å handle slik at barna får hjelp. I Mies
tilfelle avdekket barnevernet, etter at barnehagen
hadde sendt en bekymringsmelding, både fysisk og
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følelsesmessig vanskjøtsel. I Gards tilfelle viste det
seg at far kvelden før hadde vridd guttens arm så
hardt i et forsøk på å roe ham at bristen i underarmen hadde oppstått. Barnehagen fikk informasjon
om hendelsesforløpet først flere måneder senere,
da mor tok kontakt med barnehagen i forbindelse
med at hun og mannen skulle separeres på grunn
av hans voldelige adferd, både mot henne og Gard.

Omsorgssvikt
Omsorgssviktbegrepet favner vidt. Både når det
gjelder type svikt, om barnet utsettes for flere typer
omsorgssvikt samtidig, hvor gammelt barnet er når
omsorgssvikten starter, og hvor lenge den pågår.
Noen former for omsorgssvikt er åpenbare og lette
å kjenne igjen. Andre er mer subtile, og det kan gå
lang tid før barnehagen skjønner at det handler om
omsorgssvikt. I dette landskapet av hva som er og
ikke er omsorgssvikt, skal du arbeide.
Omsorgssvikt kan være en aktiv handling – det
negative omsorgsgiveren påfører barnet, som slag,
truende adferd eller innestenging av barnet i et
mørkt rom som straff. Svikten kan også være passiv – det foreldrene unnlater å gjøre, for eksempel
å ikke ta opp det gråtende spedbarnet for trøst og
føde. Omsorgssvikt mot de aller yngste, som er totalt avhengige av omsorg, både psykisk og fysisk,
kan ha katastrofale utganger. Jo yngre barnet er, og
jo mer alvorlig svikten er, desto mer alvorlige konsekvenser har den for barnets videre psykiske, kognitive, sosiale og fysiske utvikling (Killén, 2017).
Omsorgssvikten kan være mer eller mindre
åpenbar. Den synlige svikten i form av brannsår
etter glødende sigaretter eller skallebensbrudd hos
spedbarn etter å ha fått hodet dunket gjentatte

ganger for å stoppe gråten vekker sjokk, vantro
og sinne. Den kan likevel være enklere å sette ord
på enn den mindre synlige omsorgssvikten, som
ikke nødvendigvis dreier seg om rystende enkelthendelser, men der foreldre i liten grad engasjerer
seg følelsesmessig i barnet, eller periodevis også
kan neglisjere barnets fysiske behov. For barnet er
den mindre åpenbare omsorgssvikten vel så tung
å bære og kan resultere i store utviklingsmessige
problemer. Vi ser bare ikke så lett barnas smerte, angst, fortvilelse over voksne som påfører dem
smerten, i hjemmet der barn skal føle trygghet
(Killén, 2017). Å sette ord på det barnehagepersonalet ser og hører – og kunnskap om at skadene
sitter i barnet lenge etter at de fysiske sårene er
grodd og blåmerkene er borte (for mange hele livet) – er et første skritt på veien til å hjelpe barnet.

Fra risiko til mishandling
Omsorgssvikt, i likhet med omsorg, favner altså
vidt og innebærer en rekke situasjoner, fra vold og
mishandling der voksne aktivt skader barnet, til
andre former for svikt og risiko ved at voksne ikke
dekker barnets behov for beskyttelse, stimulering,
støtte og oppfølging. Vi kan se for oss en skala
der ulike former for risiko for omsorgssvikt plasseres i den ene enden, og omsorgssvikt og barne
mishandling i den andre enden av skalaen. I den
ene enden, risiko, finner vi situasjoner der omsorgen har vært «god nok»,19 men hvor det har opp19

En undersøkelse av tidlig mor–barn-samspill i norske
familier (Killén, Klette og Arnevik, 2006) konkluderer
med at det er mulig å skille mellom de tre kategoriene
«godt nok» samspill, risikosamspill og omsorgssviktsam
spill, og at det allerede i løpet av barnets første seks måneder er mulig å komme inn med forebyggende tiltak.
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stått kriser som gjør at foreldrene ikke er i stand
til å prioritere barnet – for eksempel ved alvorlig
sykdom, arbeidsløshet, skilsmisse eller andre belastende livssituasjoner (Killén, 2017, s. 86).
Vi kan skille mellom tre grupper av belastende
forhold som kan medføre risiko for barnets utvikling. Det handler om a) egenskaper ved barnet
selv, for eksempel følger av ruspåvirkning i svangerskapet eller funksjonshemminger, b) belastende familieforhold, for eksempel negativt samspill
mellom barn og foreldre eller alvorlig psykisk eller
fysisk sykdom hos foreldre, og c) ytre rammebetingelser, for eksempel belastninger knyttet til et
lite støttende nettverk (Masten, 2007). Effekten
av risikofaktorer blir blant annet påvirket av barnets kapasitet til å tåle, og justere seg i forhold til
negative livshendelser, og varierer sterkt fra barn
til barn (ibid.). Se også kapittel 5, som omtaler
resiliens, et begrep som benyttes om personer
som greier seg bra i livet til tross for belastninger
i oppveksten.
I den andre enden av skalaen, omsorgssvikt og
mishandling, finner vi de barna som lever med vold
og fysiske overgrep og med kronisk utrygghet og
bekymring for det forutsigbart uforutsigbare, eksempelvis ved foreldrenes psykiske sykdom, samlivsvold og rusmisbruk (Killén, 2017). Alkohol er
det hyppigst misbrukte rusmidlet blant foreldre,
og en beregning fra Folkehelseinstituttet anslår at
90 000 barn vokser opp med foreldre som misbruker alkohol, mens hele 410 000 barn antas å vokse
opp med foreldre med psykiske lidelser (Torvik og
Rognmo, 2011). Du kan også støte på andre tall
enn dette, noe som henger sammen med at slike
beregninger varierer sterkt ut fra hvilke metoder
og definisjoner av rusmisbruk og psykisk lidelse

som legges til grunn. Uavhengig av ulike statistikker er det viktig å minne om at det bak hvert
eneste tall befinner seg et barn som lider.
I denne enden av en skala, der risiko og mishandling utgjør ytterpunktene, befinner det seg
også barn som lever med den belastningen det
er å vokse opp med å være vitne til vold mellom
familiemedlemmer. Ett av ti barn har, slik jeg
skriver om i kapittel 1, opplevd vold mot mor eller far, en form for omsorgssvikt som kan ha like
store konsekvenser for barnet som å bli utsatt for
direkte vold (Kloppen mfl., 2015). Mellom disse
to ytterpunktene på skalaen finner vi alle de ulike
variantene av risiko og omsorgssvikt. Med unntak av omsorgssvikt mot de aller yngste, spedbarna,20 som ennå ikke har startet i barnehagen, vil
barnehagepersonalet kunne erfare hele spekteret
på skalaen.

Omsorgssvikt – fire kategorier
Med begrepet omsorgssvikt forstår vi at «foreldre
eller de som har omsorgen for barnet, påfører det
fysisk eller psykisk skade eller forsømmer det så
alvorlig at barnets fysiske og/eller psykiske helse
og utvikling er i fare» (Killén, 2017, s. 58). Killén
(ibid.) deler omsorgssviktbegrepet inn i de fire
kategoriene: barn som utsettes for vanskjøtsel, fy
siske overgrep, psykiske overgrep og seksuelle over
grep.21 Jeg velger i denne boken å ta utgangspunkt
i disse fire kategoriene fordi jeg mener de bidrar
20
21

Spedbarn er barn i alderen 0–12 måneder. Kilde: https://
sml.snl.no/spedbarn
For en utdyping av de fire omsorgssviktkategoriene, se
Killén (2017, 2021). Det finnes også andre måter å dele
inn omsorgssvikt på. Se for eksempel Kvello (2015),
Rakvaag (2014) og Øverlien (2012).
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til å konkretisere omsorgssviktbegrepet og dermed kan være en støtte for barnehageansatte som
skal sette ord på omsorgssvikten.
Før jeg går nærmere inn på disse kategoriene,
minner jeg om at dette er teoretiske konstruksjoner, laget for å kunne identifisere og sette ord
på barnets situasjon, for slik å kunne sette inn
tiltak. Kategoriene overlapper hverandre, de er
ikke gjensidig utelukkende, og grensene mellom
dem er ofte flytende, noe som betyr at et barn
kan være utsatt for flere typer samtidig. Et eksempel på det er barn som utsettes for seksuelle
overgrep. Her vil barnet i mange tilfeller utsettes
for et fysisk overgrep, for eksempel ved penetrering. Barnet vil samtidig utsettes for et psykisk
overgrep ved at det trues til å holde på «hemmeligheten», for eksempel ved å bli fortalt at far eller
mor kommer i fengsel, at barnet vil bli overlatt til
seg selv, eller at katten eller hunden skal drepes,
om barnet røper noe.

Barn som utsettes for vanskjøtsel
Vanskjøtsel framstår som et litt «gammelmodig»
ord. Ordet vanskjøtte betyr å behandle dårlig, å
forsømme.22 Vi skiller mellom fysisk og følelsesmessig vanskjøtsel. Fysisk vanskjøtsel kan ses
og luktes. Det kan være barnet som kommer i
barnehagen uvasket og med skitne klær, og det
kan mangle passende klær for årstiden. Ved følelsesmessig vanskjøtsel er foreldrene lite engasjert
i og følelsesmessig utilgjengelig for barna. Det
dreier seg ikke så mye om enkelthandlinger som
om prosesser som gjerne pågår over tid (Killén,
2017). For barnehagepersonalet kan det være
22

http://no.thefreedictionary.com/vanskj%C3%B8tte

vanskelig å sette ord på den følelsesmessige vanskjøtselen. Den ofte er karakterisert ved fravær av
adferd, det er vanskelig å beskrive noe en ikke kan
se (ibid., s. 61).

Barn som utsettes for fysiske overgrep
Denne kategorien omfatter barn som skades entes
ved aktiv handling eller som følge av manglende
tilsyn. De synligste tegnene på fysiske overgrep er
blåmerker, sår og benbrudd og -brist. Barn kan få
blåmerker og sår i røff lek, og det kan selvfølgelig oppstå arm- og benbrudd uten sammenheng
med fysiske overgrep. Det er plasseringen av blåmerkene, barnets alder og barnets og foreldrenes
forklaringer på skadene som kan vitne om at de
er aktivt påført (Killén, 2017, s. 65). Blåmerker
på rygg og øvre del av brystet kan barn vanskelig
påføre seg selv. Det kan være et tegn på at en voksen har tatt kraftig grep for å riste barnet. Ulike
fargesjatteringer av blåmerker – en blanding av
gamle og nye – kan også være et tegn på gjentatte
fysiske overgrep over tid. Barn som hospitaliseres i forbindelse med benbrudd, der det oppdages tidligere brudd og brist, både behandlede og
ubehandlede, bør få alarmklokkene til å ringe hos
helsepersonell. Runde sår som passer med størrelsen av en sigarettglo, bør gi samme reaksjon. Foreldrenes kreativitet når det gjelder å påføre sine
barn smerte, synes ubegrenset.
Det er ikke alle skader som er synlige. Det kan
være tilfellet med spedbarn som utsettes for kraftig risting eller dunking av hodet. Barnets hode er
stort og tungt sammenliknet med resten av kroppen. Store skader kan oppstå i barnets hjerne når
en voksen griper rundt barnets skuldre eller bryst
og rister kraftig fram og tilbake. Slik «filleristing»,
49
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også kalt shaken baby syndrom, kan ha alvorlige
følger som epilepsi, lammelser og utviklingshemming og invalidisere barnet for resten av livet.
Ifølge rettsmedisiner Torleiv Rognum dør mellom åtte og ti barn hvert år i Norge som følge av
omsorgssvikt, mishandling og drap. Til sammenlikning omkom tre barn under 15 år i trafikken
i 2021, ifølge Trygg Trafikk.23 I tillegg blir årlig
rundt ti barn livsvarig skadet som følge av mishandling i hjemmet (Rognum, 2016).
Barn som lever med at deres nærmeste, som
jo skulle være barnets trygge base, mishandler og
plager det, må kjenne på den fysiske smerten det
påføres. Barnet tar på seg skyld og bruker mye
energi på å prøve å forstå hva galt det kan ha gjort
for å fortjene dette, og hvordan det skal oppføre
seg for å få foreldrene til å slutte med det.24 De
tenker på om de skal fortelle til noen hvordan de
har det, og de engster seg for foreldrenes reaksjoner om de forteller.25 Men mest av alt må de,
etter at de fysiske sårene er helet, leve videre med
angsten for nye overgrep fra sine uforutsigbare
foreldre. Barnet engster seg for det forutsigbart
uforutsigbare (Killén, 2017).
23
24

25

https://www.tryggtrafikk.no/wp-content/uploads/2022/
01/Antall-drepte-i-trafikkulykker-i-desember-2021.pdf
Den prisbelønte animasjonsfilmen Sinna mann (Anita
Killi, 2009), basert på boken til Gro Dahle og Svein
Nyhus (2003) med samme tittel, viser hvor redd og engstelig et barn kan bli for voksnes truende adferd i en familievoldssituasjon. Filmen er produsert for Redd Barna.
Se klipp fra filmen her: https://vimeo.com/11461124
Les for eksempel Marius’ hjerteskjærende historie om
hvordan han ble utsatt for massiv vold og seksuelle overgrep av sin far, og hvordan volden fortsatte også etter
at foreldrene ble skilt og Marius ble tvunget til samvær
med far. Far truet med å drepe mor om Marius fortalte
det til noen (Søftestad og Aschjem, 2016, s. 58–65).

For barnehageansatte er det også relevant å ha
kunnskap om at omsorgssvikt virker negativt inn
på småbarns hjerne. Der vi tidligere trodde at
barnets hjerne var arvet, vet vi i dag at hjernen
er plastisk og formes i en kompleks blanding av
genetiske og miljømessige faktorer (Blindheim,
2011). Hjernen til barn som vokser opp i et miljø preget av overgrep, frykt og vold, tilpasser seg
de farene som ligger i miljøet. Slike hjerner blir
gode på det å være på vakt og reagere på det som
oppfattes som truende. Videre kan omsorgssvikt
ha betydning for selve oppbyggingen av hjernen.
Blindheim (ibid.) viser til studier som konkluderer med at deler av hjernen (hippocampus) er
mindre hos langvarig traumatisere personer sammenliknet med et gjennomsnitt av befolkningen.
Gode omsorgsbetingelser preget av følelsesmessig
nærhet til foreldrene er dermed viktig også for utvikling av spedbarnets hjerne (Killén, 2017). Det
er derfor viktig å oppdage og sette inn tiltak tidlig
for disse barna.
Barnehagepersonalet som oppdager «uforklarlige» skader på barnet, er etter barnehageloven forpliktet til å ta affære ved å melde saken til barne
vernet. Skadens art, foreldrenes (og barnets)
forklaringer på skaden og barnets generelle tilstand, og hva barnehagen vet om barnet og familien fra før, avgjør hvilke tiltak som skal settes
inn der og da. I noen tilfeller er det nødvendig å
bringe barnet til legeundersøkelse.

Barn som utsettes for psykiske overgrep
Psykiske overgrep og vold er kanskje den vanskeligst definerbare formen for omsorgssvikt og
kan innebære en kronisk holdning eller adferdsmønster hos foreldre som ødelegger eller hindrer
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utviklingen av et positivt selvbilde hos barnet.
Psykisk mishandling etterlater ingen synlige skader på kroppen. Ved psykiske overgrep påføres
barna innvendige sår som kan være mer ødeleggende enn noen annen form for overgrep (Killén,
2017, s. 69). Psykiske overgrep kan handle om at
foreldrene oppfatter barnet som annerledes enn
det er. Barnet tillegges negative egenskaper som
«dumt» eller «ondt» og utsettes for ulike former
for nedvurdering og utskjelling. Eller det overses, latterliggjøres, ertes og plages, hånes, utsettes for fiendtlighet, trues med vold og tillegges
skyld for alle problemer foreldrene har. Alt dette
er foreldreholdninger som viser barna at foreldrene har en negativ oppfatning av dem. Det kan
også omfatte terrorisering ved at barna trues med
å bli sendt bort, eller at foreldrene skal forlate
dem (ibid.). Disse barna befinner seg i et emosjonelt minefelt. Slik foreldreadferd kan skape både
angst og aggresjon hos barna.
I tillegg til gruppen barn som tillegges andre
egenskaper enn de har, deles psykiske overgrep
mot barn inn i flere grupper etter den typen situa
sjon barnet befinner seg i: barn av foreldre som
lever i voldelige samlivssituasjoner, barn av foreldre med rusproblemer og barn av foreldre med
psykiske lidelser, og barn av foreldre i ubearbeidede separasjons- og skilsmisseprosesser (Killén,
2017, s. 70). Felles for barn i slike omsorgssviktsituasjoner er at barnet må leve med en konstant
frykt for om det vil bli tatt vare på av foreldrene.
Siden barnet ikke påføres synlige skader og symptomer på barnets psykiske smerte og skade vises
etter hvert, kan det ta lang tid før omsorgssvikten
fanges opp av profesjonelle omsorgsgivere.

Barn som utsettes for seksuelle overgrep
Barn som utsettes for seksuelle overgrep av omsorgspersoner i familien eller i sitt sosiale nettverk, er barn som av voksne engasjeres i seksuelle
aktiviteter som de «hverken [er] emosjonelt, seksuelt eller utviklingsmessig modne for, og som går
på tvers av familierollenes tabu» (Killén, 2017,
s. 80). Dette er voksne omsorgspersoner som
barnet er avhengig av, for eksempel foreldre, bes
teforeldre, en onkel, idrettslederen – eller barne
hageansatte.26 Å involvere barn i slike aktiviteter
er et grunnleggende tillitsbrudd overfor barnet.
De seksuelle aktivitetene omfatter et bredt spekter av aktiviteter, som blotting, beføling, kyssing,
slikking og suging, onani der barn tvinges til å
onanere den voksne eller den voksne onanerer
barnet, og grove seksuelle overgrep med inntrenging i kroppens hulrom. Barn i alle aldre helt ned
i spedbarnsalder, gutter og jenter, blir misbrukt
(Aasland, 2014). Grupper av barn som anses som
særlig sårbare for å bli utnyttet seksuelt, er barn
av foresatte med rusmisbruk, psykiske problemer
og voldelig adferd. Også barn med funksjonshemminger kan ha økt risiko, det samme gjelder
barn som tidligere har vært utsatt for overgrep.
Også enslige mindreårige asylsøkere og flytninger, samt barn fra etniske og religiøse kulturer,
som på grunn av tradisjoner giftes bort i ung alder, eller som gjennomgår rituell omskjæring av
kjønnsorganer, er sårbare (Søftestad, 2018, s. 15).

26

Utdanningsnytt.no opplyser at 74 lærere, assistenter
og barnehageansatte er dømt, tiltalt eller siktet i overgrepssaker i perioden 2010–2016. https://www.utdanningsnytt.no/overgrep/over-250-barn-misbrukt-av-enansatt-i-skole-eller-barnehage/
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For barnet medfører seksuelle overgrep smerte, forvirring og – når barnet blir litt eldre og
skjønner at dette galt – skyld og skam. I tillegg
gjør slike overgrep stor utviklingsmessig skade og
gir senvirkninger, problemer med egen seksualitet, rusmisbruk, kriminalitet, spiseforstyrrelser,
selvmordsforsøk og selvmord (Aasland, 2014).
«Seksuelle overgrep blir værende i kroppen helt
til de blir tatt fram og bearbeidet» (ibid., s. 85).
Barnehageansatte som mistenker at et barn kan
være utsatt for seksuelle overgrep av sine nærmeste, plikter å melde ifra til barnevernet.
Sexrelaterte overgrep mot barn på nett har på
få år vokst til å bli et betydelig samfunnsproblem.
En studie (Aanerød og Mossige, 2018) viser at
antallet tips til Kripos om straffbar nettrelatert
seksuell aktivitet har økt fra 900 i 2015 til 5 300
i 2017, og at innholdet i sakene blir grovere. Forskerne er særlig bekymret over omfanget av saker
der voksne chatter med andre voksne om sex med
barn, samt saker der barn manipuleres av voksne
til å ha sex med andre barn (ibid.).
I kapittel 5 kan du lese mer om barns signaler når de utsettes for seksuelle overgrep og andre
overgrepsformer, og hvordan barnehagen kan ivareta barna.

av dage av sin stefar (Gangdal, 2010). Begrepet er
også dekkende for samfunnets svik i de tilfellene
der barnevernet har grepet inn, men der tilbudet
barna har fått, ikke har bedret, men heller forverret barnets situasjon. Organisasjonen Voksne for
barn,27 som jobber for barns oppvekstsvilkår og
psykiske helse, kaller det «omsorgssvikt i offentlig
regi» når disse barna kommer inn i en spiral av
negativ utvikling (Voksne for barn, 2009). Ser vi
norsk barnevern i et historisk lys, avdekkes det
dessverre en rekke tilfeller av offentlig omsorgs
svikt – for eksempel plassering av barn og ungdom i institusjoner der de ble utsatt for overgrep
fra både dem som arbeidet i disse institusjonene,
og av dem som var plassert der, blant annet levendegjort i filmen Kongen av Bastøy.28
«Tenkepause.» På en småbarnsavdeling (1–2 år) i en
barnehage praktiserte personalet i 2018 «tenkepause»
som virkemiddel ved uønsket adferd, for eksempel når
et barn slo et annet barn med en leke. «Tenkepausen»
innebar at barnet ble plassert på en krakk i hjørnet av
rommet. Der skulle ettåringen sitte og tenke seg om i
kortere eller lengre tid, uten å ha lov til å interagere
med de andre barna, bare se på dem leke. Dette på
gikk helt fram til foreldrene oppdaget denne praksisen
og slo alarm.

Offentlig omsorgssvikt
Begrepet offentlig omsorgssvikt brukes om det offentliges svik mot barn som trenger hjelp fra barnevernet. De tilfellene der offentlige instanser og
personer vet at barn lider, men ikke foretar seg
noe, eller kommer barna for sent til unnsetning, er
en form for offentlig omsorgssvikt, for eksempel
som saken med Christoffer, som langsomt ble tatt

For de av oss som har levd en stund, ville vi ikke
nøle med å kalle dette en form for «skammekrok».
Dette er et virkemiddel som ikke har forankring
i barnehageloven og barnehagens rammeplan.
Heller ikke i lærerprofesjonens etiske plattform
27
28

http://www.vfb.no/
https://no.wikipedia.org/wiki/Kongen av Bast%C3%B8y
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eller i nyere forskning om de yngste finnes det belegg for en slik praksis. For barna vil det medføre
utrygghet og forvirring. For foreldrene betyr det
engstelse og brudd på tilliten til at barnehagen arbeider med barnets beste for øye. Selv mener jeg
at dette i beste fall kan betegnes som dårlig dømmekraft og omsorg fra personalet overfor ettåringer. I verste fall er det offentlig omsorgssvikt.

Kapitteloppsummering

mye plass ut fra en begrunnelse om at barne
hageansatte må kunne reflektere over omsorgsbegrepet for å kunne sette ord på og identifisere
svikt i omsorgen. Jeg tar for meg fire kategorier
omsorgssvikt: vanskjøtsel, fysiske overgrep, psykiske overgrep og seksuelle overgrep. Kunnskap
om omsorg, risiko og omsorgssvikt og dilemmaer som kan oppstå i dette landskapet, er nødvendig for at barnehageansatte skal kunne handle til
barnets beste.

Hovedvekten i kapittel 2 har ligget på begrepene omsorg og omsorgssvikt. Jeg har gitt omsorg

Oppgaver til refleksjon og diskusjon
1. Hva legger du i begrepet omsorg henholdsvis som
privatperson og som fagperson i barnehagen?
2. Etter å ha lest praksisfortellingene om Mie og
Gard, samt fortellingen om foreldrenes mobilbruk

3. Hvilke tanker har du om hvilke tiltak og rutiner
barnehager kan sette i verk for å utelukke
muligheten for at barn skal bli seksuelt misbrukt
av en ansatt i barnehagen?

ved henting av barnet, hvordan ville du som
ansatt i barnehagen håndtert disse sakene?
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KAPITTEL 3

Tilknytningsadferd og
barnehagens arbeid
med tilknytning
Tilknytning
Tilknytning forstås som de følelsesmessige båndene barn har til sine primære omsorgspersoner, altså hvor trygge eller utrygge de er på dem
(Abrahamsen, 2015; Kvello, 2012, 2015). Med
primære omsorgspersoner menes de personene
barna først forholder seg til. Som oftest er dette
barnets biologiske foreldre. Ifølge tilknytningsteoriens «far», den britiske barnepsykiateren John
Bowlby (1969, 1988), er barn biologisk predisponert29 til å knytte seg til sine primære omsorgspersoner og vil søke kontakt med dem gjennom
gråt, smil og bevegelser. Tilknytningsteori beskriver de livsnødvendige følelsesmessige båndene
29

På forhånd gjort mottakelig (disponert) for.
Kilde: https://snl.no/predisponere

mellom barnet og dets primære omsorgspersoner,
og hvordan disse båndene er med på å forme barnets indre mentale strukturer og personlighetsutvikling (Abrahamsen, 2015). Barns tilknytningsadferd kan observeres i barnets samspill med
omsorgsgiveren. Tilknytningsadferd beskrives
som «enhver form for handlinger som har som
formål å oppnå og beholde tilknytningspersonenes nærhet og kontakt» (ibid., s. 58).
Alle barn knytter seg til sine nærmeste, uavhengig av hvor sensitive omsorgspersonene er
for barnets behov. Det er kvaliteten som avgjør
om tilknytningen barnet har til omsorgspersonene, er fremmende eller hemmende for barnets
utvikling (Kvello, 2012). Tilknytningsteori brukes derfor til å beskrive både normalutvikling og
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skjevutvikling. Trygg tilknytning handler om å ha
en grunnleggende tillit til seg selv og andre mennesker, mens utrygg tilknytning innebærer å ha
en grunnleggende utrygghet til seg selv og andre
(Kvello, 2012). Et trygt tilknytningsmønster utvikles ved at omsorgsgiver helt fra starten av barnets liv er følelsesmessig tilgjengelig, forutsigbar
og sensitiv for barnets signaler.

Tilknytning og samspill
Tilknytning handler om samspillerfaringer og dreier
seg blant annet om å reagere raskt på barnas signaler og svare på barnas emosjonelle uttrykk gjennom
ansikt-til-ansikt-samspill. Et godt samspill mellom
barn og foreldre preges av at begge parter tar emosjonelle eller kognitive initiativ, og at initiativene
i samhandlingssituasjonen veksler mellom å være
samtidige og gjensidige (turtaking30). Det er ikke
slik at samspillet nødvendigvis må være «perfekt»,
men at det i all hovedsak preges av at den voksne
justerer seg etter barnet. Begrepet godt nok samspill
er i så måte et nyttig begrep og beskrives slik:
[…] samspill som er gledesfylt, mor og barn
er opptatt av hverandre, noen er det på en begeistret, høylytt måte, andre på en mer dempet måte. Det danses i takt, men musikken
har ulikt volum og takt. Forelderen registrerer mange av barnets signaler og responderer.
Barnet er stort sett fornøyd med forelderen
(Killén, 2017, s. 28).
30

Turtaking refererer til hvordan ordet fordeles mellom
samtalepartnere. Kilde: https://snl.no/turtaking. Turtakingsbegrepet er sentralt i pedagogisk og psykologisk faglitteratur, se. f.eks. Spedbarnsalderen (Smith og
Ulvund, 2007).

For foreldre flest faller det ganske enkelt og naturlig å praktisere slik turtaking i samhandlingen,
mens andre trenger hjelp til å lære seg og samspille med barnet. Hvor enkelt eller utfordrende det
er å praktisere turtaking, er også avhengig av hvor
sterke og tydelige barnets signaler er. Uansett vil
det alltid være den voksne, i kraft av sin erfaring
og modenhet, som har ansvar for å sette i gang og
vedlikeholde turtaking i samspillet (Haug, 1995).

Indre arbeidsmodeller og mentalisering
Barns medfødte tilknytningsadferd og de erfaringene barnet gjør med sine omsorgspersoner
de første to–tre leveårene, tenker man seg blir
lagret i barnets hjerne som indre arbeidsmodeller
av hvordan verden fungerer. Det innebærer at
barnets relasjonserfaringer med de primære omsorgspersonene generaliseres som forventninger
til hvordan relasjoner generelt er (Kvello, 2012). I
barnet skapes det altså en indre oppfatning av seg
selv og av dets nærmeste, og hva barnet kan forvente av dem og andre viktige omsorgspersoner,
for eksempel barnehagepersonalet. Når barnet
kommer til barnehagen, vil det i utgangspunktet
se barnehagepersonalet gjennom et filter av indre
arbeidsmodeller (Killén, 2017). Det betyr at der
det trygt tilknyttede barnet vil forvente å bli møtt
på en sensitiv og følelsesmessig nær måte, vil det
utrygt tilknyttede barnet ikke gjøre det.
Et begrep som er beslektet med indre arbeidsmodeller, er mentalisering, som handler om menneskets evne til å gjenkjenne, forstå og håndtere
følelser både hos seg selv og andre (Abrahamsen,
2015). Det å være oppmerksom på og åpen for
egne og andres følelsesmessige tilstander er en
forutsetning for samspill og relasjonsdannelse, og
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er dermed svært viktig for barns sosiale utvikling
(ibid.).

Makroseparasjoner
Når et barn over en lengre periode er adskilt fra
sine foreldre og opplever brudd eller sterk reduksjon i kontakten med sitt biologiske opphav, kalles
det makroseparasjoner (Kvello, 2012). Makroseparasjoner oppstår for eksempel i forbindelse med
omsorgsovertakelser der barn plasseres i fosterhjem eller institusjon, og der barn flyttes mellom
ulike bosteder. Vi har i dag kunnskap om at stressende separasjoner fra omsorgspersoner kan virke
negativt inn på barns emosjonelle og kognitive
utvikling og adferd, at det kan gi økt sannsynlighet for rus og fysiske og psykiske helseproblemer senere i livet (Dozier og Bick, 2007; Strijker,
Knorth og Knot-Dickscheit, 2008; Ward, 2009).
I 2020 hadde i overkant av 9000 barn omsorgstiltak (SSB, 2021b). God planlegging og oppfølging av tiltaket er svært viktig når barnevernet skal
plassere et barn utenfor hjemmet. Faglitteratur om
ikke planlagte flyttinger fra fosterhjem konkluderer
med at barn som opplever utilsiktede flyttinger fra
sin omsorgsbase, risikerer flere senere flyttinger, redusert livskvalitet og muligheter for å greie seg som
voksen (Backe-Hansen, Christiansen og Havik,
2013). Barnehageansatte som i sin barnehage har
barn plassert utenfor hjemmet som barnevernstiltak, bør kjenne til mulige konsekvenser av makroseparasjoner for å kunne inngå i barnets liv som en
trygg, stabil og profesjonell omsorgsperson.
Bowlby (1969, 1988) studerte barn som var
innlagt på sykehus, og som hadde minimal kontakt med sine foreldre under innleggelsen. For
å unngå at barna skulle utvikle avhengighet til

fremmede voksne, ble sykehuspersonalet instruert
om ikke å knytte tette bånd til barna. Det er lett
å forestille seg hvilken sorg og hvilket savn både
barna og foreldrene må ha opplevd under et slikt
regime, og den negative innvirkningen dette hadde på barnas tilknytning til foreldrene. Et typisk
følelsesmessig reaksjonsforløp hos barn som skilles
fra omsorgspersonene sine over lengre tid, innebærer protest og sinne, deretter fortvilelse, for til
slutt å vise en tilsynelatende form for resignasjon
eller tilbaketrekning (Bowlby, her i Abrahamsen,
2015). Det er vondt å tenke på at det de sykehusansatte på Bowlbys tid observerte, altså ikke
var at barna etter en tid uten kontakt med foreldre
og liten følelsesmessig kontakt med personalet
hadde roet seg, men at de hadde gjennomgått en
følelsesmessig tsunami og så resignert.
Også i Norge var foreldre helt fram til andre
verdenskrig ekskludert når barna ble lagt inn på
sykehus, en praksis som fortsatte til langt inn
i 1960-årene. Dette viser Sundal (2014) i sin
doktorgradsavhandling om da barn lå alene på
sykehus. Hygiene var ett argument for å holde
foreldrene borte, men praksisen knyttes også til
industrisamfunnets behov for foreldres arbeidskraft og manglende velferdsordninger som gjorde det mulig å være borte fra arbeidet for å være
sammen med sitt syke barn (ibid.). Etter hvert
som teorier om tilknytning mellom foreldre og
barn fikk større gjennomslag, ble denne praksisen
endret. I dag ser vi det som en selvfølge at barn
har foreldrene hos seg under sykehusinnleggelsen. Det er en rettighet, regulert i forskrift om
barns opphold i helseinstitusjon (Helse- og omsorgsdepartementet, 2000).
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Mikroseparasjoner
Dersom omsorgsgiveren er emosjonelt distansert
eller for påtrengende, kan det oppstå ulike former
for «mismatch» i samspillet. Det gjelder enten
omsorgsgiveren er foreldrene eller profesjonelle
barnehageansatte. Det kalles mikroseparasjoner og
beskrives som brudd i samspillet ved at den voksnes inntoning på barnet er svak eller feil, med
den konsekvens at barnet blir stresset fordi det
føler seg avvist eller ignorert. Det igjen bunner i
barnets medfødte forståelse av hvordan samspillet skal være (Kvello, 2012). Barnets frustrasjon
og stress kommer tydelig til uttrykk i det såkalte still-face-eksperimentet.31 Eksperimentet er en
standardisert prosedyre hvor mor og barn sitter
overfor hverandre og er engasjert i dialog eller lek.
Tre minutter inn i samspillet bes mor om å «fryse» ansiktsuttrykket sitt og innta en uttrykksløs
«blank» mine, samtidig som hun opprettholder
øyekontakten med barnet. Det som da skjer, er at
samspillet brytes, og barnet forvirres ved at mors
blikk sier «hei», samtidig som mors uttrykksløse
mine avviser (Braarud og Nordanger, 2011).
Barnehagen må også hanskes med separasjoner
i hverdagen knyttet til (særlig de yngste) barnas
reaksjoner ved separasjon fra foreldrene. Hvordan reagerer ansatte på barnets protestgråt når
foreldrene forlater barnehagen? Blir man utålmodig og irritert? Eller avvises barnet ved at man
tilkjennegir at «dette er da ikke noe å gråte for»?
Ulike avledningsmanøvrer er en hyppig brukt tilnærming når barn skal trøstes. Det kan også være
at barnets protester vekker skyldfølelse fordi barnet ikke synes du er «god nok» som erstatnings31

https://www.youtube.com/watch?v=apzXGEbZht0

person, slik at du distanserer deg fra barnet i stedet for å gi nærhet og trøst (Abrahamsen, 2015).
Nedenfor vil jeg, med utgangspunkt i en klassisk studie (Ainsworth mfl., 1978/2015), se nærmere på mikroseparasjoner og barns ulike tilknytningsmønster.

Ulike tilknytningsmønster
Fremmedsituasjonen
Ainsworth mfl. (1978) tok utgangspunkt i Bowlbys
teori om tilknytning og var de første som direkte studerte forholdet mellom foreldreadferd og
trygg tilknytning. Målet med studien var å avdekke individuelle forskjeller i ettåringers tilknytningsmønstre og få kunnskap om barnas forventninger til mors tilgjengelighet, og hvordan barna
organiserte seg ut fra det stresset som ble bygde
opp gjennom gjentatte, kortvarige adskillelser fra
mor (Abrahamsen, 2015). For å kunne undersøke dette utviklet Ainsworth en prosedyre kalt
fremmedsituasjonen (Strange Situation Test). Prose
dyren varer i 25 minutter og består av følgende
åtte sekvenser:
– Mor og barn blir fulgt inn i et ukjent lekerom
av en fremmed person.
– Den fremmede forlater dem, og mor og barn
blir igjen alene i rommet i tre minutter. Barnet
får anledning til å utforske rommet fritt.
– Den fremmede kommer tilbake og er sammen
med dem i tre minutter. Vedkommende forholder seg mest til mor, men har forsiktig
kontakt med barnet.
– Mor blir bedt om å forlate rommet. Barnet og
den fremmede er alene i tre minutter.
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– Mor kommer tilbake med trøst og invitasjon
til lek. Den fremmede forlater rommet. Etter
tre minutter gir mor beskjed om at hun skal
gå, og forlater rommet.
– Barnet er uten mor for andre gang, men nå er
det helt alene i et fremmed rom i tre minutter.
– Den fremmede kommer tilbake og er sammen
med barnet i tre minutter.
– Mor kommer tilbake og blir gjenforent med
barnet, og den fremmede forlater rommet.
Barnets reaksjon på gjenforeningen og mors
måte å trøste på observeres.
(Etter Abrahamsen, 2015, s. 68)

Prosedyren omfatter altså en rekke strukturerte
situasjoner der barnet utsettes for stress, slik at
barnets tilknytningsmønster vises, og innebærer
kortvarig fravær à tre minutter av forelderen, som
i denne studien var mor. Forskerne observerte
så barnas reaksjoner: med mor til stede, med en
fremmed kvinne, overlatt til seg selv og da mor
kom tilbake. Barna viser sin tiknytningsadferd,
altså den strategien de bruker for å sikre seg tilgang til forelderen eller til å beskytte seg. Fraværet
av mor aktiviserte ulike reaksjoner hos barna. De
fleste barna så ut til å lete etter mor, de søkte med
blikket eller nærmet seg fysisk døra der mor hadde gått ut. Noen barn ble fortvilte og kunne gråte
desperat, men uten å søke mot døra. Andre igjen
var upåvirket av at mor forsvant, og de verken
gråt eller lette etter henne.
På bakgrunn av barnas reaksjoner konkluderte
studien med at det er en sammenheng mellom
barnas tilknytningsadferd, mors omsorg og barnas evne til utforsking. Forskerne fant at foreldre-

nes sensitivitet for barnets signaler er den viktigste
komponenten for å etablere en trygg tilknytning
til barnet, mens barn som lever med en grunnleggende usikkerhet om hvorvidt foreldrene er
tilgjengelige og vil respondere på deres behov,
kan utvikle utrygg tilknytning (Ainsworth mfl.,
1978). La oss se nærmere på de ulike tilknytningsformene som forskerne beskriver.

Trygt tilknytningsmønster
Barna i Ainsworths studie, som var mellom 12 og
18 måneder gamle, ble beskrevet i følgende hovedkategorier: trygg tilknytning, utrygg ambivalent
tilknytning og utrygg unnvikende tilknytning til sine
mødre. De forskjellige tilknytningsformene ble relatert til forskjeller i mødrenes og barnas adferd.
Med mor til stede i rommet utforsket og lekte
barna med et trygt tilknytningsmønster godt. I
fremmedsituasjonen kunne de bli stresset og reagerte med gråt og fortvilelse da mor forlot rommet. De kunne unnvike den fremmede når mor
ikke var i rommet, men de kunne søke kontakt
med den fremmede når mor var i rommet. Barna viste imidlertid klare preferanser for mor og
brukte henne som en trygg base for å utforske
rommet og lekene. Trygg base er et nøkkelbegrep
i tilknytningsteori. Det er tilknytningspersonene
som representerer den trygge basen, det stedet
barnet alltid kan vende tilbake til for trøst, hjelp
og oppmuntring uten å bli avvist, og som gjør
at barnet i økende grad blir selvstendig (Bowlby,
her i Abrahamsen, 2015). Barna med trygg til
knytning i Ainsworths studie viste glede når mor
vendte tilbake til rommet. Mødrene ga passende,
raske og konsekvente responser på barnas behov.
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Utrygt ambivalent tilknytningsmønster
Ainsworth mfl. (1978) observerte også fravær av
slik trygg tilknytning. Sammenliknet med barn
med trygg tilknytning viste noen av barna i studien
stress og ubehag når mor forlot rommet. De virket
usikre, anspente og engstelige for adskillelsen fra
mor. I fremmedsituasjonen ble barna engstelige og
urolige når moren gikk ut, og de viste engstelse for
den fremmede. Når mor kom tilbake, var barna
ambivalente; de holdt seg i nærheten av mor, men
kunne samtidig avvise hennes kontakt
initiativ.
Denne utrygg ambivalente tilknytningsadferden,
ofte kalt på-og-av-samspill, kjennetegnes av perioder hvor foreldrene er utpreget selvfokuserte,
slitne eller opptrer avvisende overfor barn, for
så i andre perioder å være overdrevent intense i
samspillet (Kvello, 2012, s. 122). I min barnevernspraksis observerte jeg dette mønsteret blant
annet hos barn av foreldre med rusproblemer. I
noen situasjoner var foreldrene tilgjengelig for
barna, i andre ikke. I «gode perioder» kunne foreldrene framstå som ømme, kjærlige og hjelpsomme, mens de under perioder preget av abstinens,
eller på jakt etter alkohol eller narkotika, hovedsakelig var opptatt av å dekke sine egne behov. Barn
med foreldre som viser slik inkonsistent støtte, vil
kunne oppleve separasjonsangst og kan tendere
mot å være klengete og klamrende på de voksne,
samtidig som de kan være avvisende til foreldrenes
initiativ. Disse barna framstår også ofte som engstelige med å utforske omgivelsene.

v iste få tegn til stress og ubehag når mor gikk ut
av rommet. De viste heller ikke nevneverdig frykt
for den fremmede, og de utforsket og kunne leke
normalt når de var alene med den fremmede.
Disse barna viste liten interesse for mor og syntes
å overse eller unngå henne når hun vendte tilbake
til rommet.
Barn med utrygg unnvikende tilknytning kan
ha fått en grunnleggende mistillit til at foreldrene
vil reagere positivt på deres signaler. De kan ha
opplevd dem som lite sensitive for deres behov,
følelsesmessig utilgjengelige når de trenger emosjonell støtte, og kontrollerende, invaderende eller avvisende. Barna forventer i stedet avvisning
på sine initiativ. I frykt for å skyve forelderen
enda lenger vekk viser ikke disse barna hva de
føler; de kjenner seg tryggere ved å legge bånd
på følelsene framfor å uttrykke dem. «Barna lærer
seg å hemme sine følelser» (Killén, 2017, s. 45).

Desorganisert tilknytningsmønster
Også en tredje form for utrygg tilknytning, des
organisert tilknytning, er observert i studier som
er gjennomført etter Ainsworths klassiske studie av tilknytning (Killén, 2017; Kvello, 2012,
2015; van IJzendoorn, Schuengel og Bakermans-
Kranenburg, 1999). Disse barnas tilknytningsadferd skiller seg fra de øvrige utrygge tilknytningsformene ved at de ser ut til å mangle et mønster
eller en organisert strategi for å dekke sitt trygghetsbehov i stressfylte situasjoner. Adferden er
ofte uvanlig, motstridende og uforståelig. Barna
Utrygt unnvikende tilknytningsmønster
kan vise både unngåelsesadferd og ambivalens.
Tilknytningsmønsteret utrygg unnvikende tilknyt Ved adskillelse og gjenforening kan de kombinere
ning er den andre formen for utrygg tilknytning sterk nærhetssøken med sterk unnvikelse og framsom Ainsworth mfl. (1978) obser
verte. Barna vise et spekter av usikkerhet for hvordan tilknyt60
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ningspersonen vil reagere. Intens fortvilelse kan
etterfølges av en ubevegelig, stivnet eller «frosset»
positur med stirring, og sterk uro kan endre seg
til urørlighet (Killén, 2017; Kvello, 2012).
Barn med slik adferd kan ha foreldre som viser skremmende, påtrengende og negativ adferd
både i ord og handlinger. Det kan handle om
barn som lever i familier der foreldrene er alvorlig
psykisk syke, eller der barna utsettes for seksuelle
overgrep eller fysisk mishandling (Killén, 2017;
Kvello, 2012; van IJzendoorn mfl., 1999). Det
kan også handle om barn som eksponeres for vold
mellom familiemedlemmer.
I klassiske familievoldsituasjoner, hvor far er
voldelig mot mor, vil ikke barnet bli trygt tilknyttet noen av dem fordi mor er vettskremt
og hjelpeløs og verken i stand til å forsvare seg
selv eller barnet, mens far er livsfarlig (Kvello,
2012, s. 122).
Desorganisert tilknytning er en svært alvorlig
form for utrygg tilknytning der barna har risiko
for å utvikle alvorlige forstyrrelser eller psykiske
lidelser (ibid.). I vestlige land anslås ca. 55–66
prosent av befolkningen å tilhøre gruppen med
trygg tilknytning. Mellom 10–15 prosent anslås
å ha utrygg ambivalent tilknytning. Mønsteret
utrygg unnvikende tilknytning kan man finne
hos om lag 15–20 prosent, mens 15–20 prosent
skåres til å være desorganisert (Kvello, 2015,
s. 90; van IJzendoorn mfl., 1999).

Kritikk og legitimering av tilknytningsteori
Som barnehagelærerstudent og ansatt i barnehagen skal du kjenne til at Ainsworths studie er om-

stridt. Blant annet er den kritisert for at utvalget
er lite (26 mødre og deres barn), og for å ha generalisert funn fra et så lite utvalg, samtidig som
den – med forskningens krav til etterprøvbarhet,
har vært vanskelig å gjennomføre i ettertid. Videre kan man være kritisk til at klassifiseringssystemet bare favner barns tilknytningsadferd
opp til halvannet års alder. Barn utvikler seg hele
tiden, og barnehageansatte og andre som arbeider med barn i barnehagealder, vet at en tre–fire-
årings kognitive, emosjonelle og sosiale kapasitet
er ganske annerledes enn en toårings. Studien
tar heller ikke høyde for kulturelle ulikheter, for
eksempel knyttet til ulike måter å organisere familien på. I en storfamilie der flere generasjoner
lever side om side, vil barnet naturligvis ha flere
omsorgspersoner å knytte seg til enn i en tradisjonell kjernefamilie bestående av mor, far og barn.
Studiens sterke vektlegging av mor–barn-relasjonen kan også kritiseres. I dag vet vi at barn kan
etablere tilknytning til flere personer, og at barn
utvikler tilknytningshierarkier av preferanser, der
også barnehageansatte har en viktig funksjon
(Abrahamsen, 2015; Killén, 2017).
Tilknytningsteori er også omstridt på grunn av
dens deterministiske32 aspekt og manglende vektlegging av menneskers evne til endring. Det er
mulig å endre de utrygge tilknytningsmønstrene,
og tidlige skader på relasjonsplanet kan la seg rette opp. Forutsetningen er imidlertid at det skjer
forandringer i relasjonen, og at utviklingsmiljøet forbedres (Killén, 2013). I et forebyggende,
32

Hvis tilstandene i en prosess er fullstendig bestemt (determinert) av tidligere tilstander, kalles prosessen deterministisk (Wikipedia). https://no.wikipedia.org/wiki/
Determinisme
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barnevernsfaglig perspektiv er det derfor viktig
å tidlig identifisere de barn–foreldre-relasjonene
som står i fare for å utvikle seg i negativ retning,
og intervenere med riktige tiltak.
Til tross for disse innvendingene må fremmedsituasjonsstudien spesielt og tilknytningsteori generelt sies å ha banet vei for videre forskning om
den betydningen omsorgspersonenes sensitivitet
har for tilknytning, inkludert profesjonelles relasjonskompetanse. Det tas for eksempel til orde
for en tilknytningsbasert pedagogikk i barnehagen
for å styrke barnehagen som den «andre trygge
basen» for de yngste barna (Abrahamsen, 2015).
Tilknytningsbasert pedagogikk forstås her som
en relasjonell praksis der barnehagepersonalet anvender sin teoretiske forståelse av tilknytningens
betydning for de yngste, samtidig som de er sensitive i samspill med de yngste barna (ibid.). Barnehagepersonalet har en spesiell mulighet til å gå
inn i rollen som trygge omsorgspersoner og kan
bli viktige tilknytningspersoner for barn i vanskelige livssituasjoner (Johannessen, 2022).
Også politiske dokumenter retter oppmerksomheten mot de yngste barnas behov for trygge
tilknytningsforhold og personalets relasjonskompetanse. Kanskje skjer det som en følge av at stadig flere småbarn befolker norske barnehager. For
eksempel framholder den nasjonale strategien for
kvalitet og samarbeid i lærerutdanningene fram
mot 2025 (KD, 2017b) at relasjonskompetanse
er vanskelig å tilegne seg bare teoretisk i lærerutdanningene; det må oppøves. Strategien peker
på at praksisperiodene og god veiledning den første tiden som nyutdannet er viktig for å styrke
denne kompetansen. Partnerskap mellom lærerutdanningene og barnehageeiere for å etablere

lærerutdanningsbarnehager presenteres i strategien som et hovedgrep for å sikre høy kvalitet i
praksis (ibid.). Jeg vil tilføye at relasjonskompetanse bør settes på dagsordenen også i etterutdanning og andre kompetansehevende tiltak i barnehagene. Alle som arbeider i barnehage, trenger
kunnskap om barns tilknytning til sine primære
(foreldrene) og sekundære (barnehageansatte)
omsorgsgivere. I tillegg trengs det tilgjengelige
arenaer både under studier og i barnehagen for
barnehagefaglig kompetanseheving, blant annet
med vekt på hvordan man kan være gode tilknytningspersoner for barnet i barnehagen.

En helhetlig referanseramme
Tilknytningsteori representerer én teoretisk inngang til å forstå hvordan det lille barnet finner ut
hvordan det skal forholde seg til omsorgspersonene, og hvordan disse erfaringene er med på å
utvikle tilknytningsadferd og ulike tilknytningsmønster. Tilknytningsteori kan forklare mekanismer på individuelt og relasjonelt nivå og anses som en av de viktigste psykologiske teoriene
når det gjelder kunnskap om forhold som nærhet, beskyttelse og omsorg på den ene siden, og
selvstendighet og utforsking på den andre siden
(Abrahamsen, 2015). Andre teoretiske innganger
vil vektlegge andre forhold enn de rent psykologiske. Sosiologiske teorier, for eksempel, befatter seg med forholdet mellom enkeltindivider
og samfunn, og retter blikket mot ekskludering,
marginalisering, sosiokulturelle og sosioøkonomiske forhold, for eksempel knyttet til immigrasjon, fattigdom og ulike utstøtelsesmekanismer i
samfunnet.
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Tilknytningsteori, som all annen teori, bør
leses med et kritisk blikk. Teorier, modeller og
mønster er alle abstrakte størrelser, mens barnet
og barnets omsorgspersoner er i verden med sine
komplekse erfaringer, behov, styrker, svakheter og
forbedringsmuligheter. Det er derfor viktig å ikke
låse seg fast i én teori, men være åpen for å la teorier utfylle hverandre framfor å konkurrere med
hverandre. Kompleksiteten i menneskenes adferd
gjør at vi må bruke teorier som forstår barn, foreldre og profesjonelle omsorgsgivere (barnehageansatte) ut fra en helhetlig referanseramme.

– Er foreldrene tilgjengelig for barnet, eller er de
i liten grad til stede?
– Tar foreldrene selv initiativ overfor barnet, eller
overser de det?
– Er foreldrenes initiativ hovedsakelig positive
og grensesettende uten å være avvisende?
– Står initiativene i forhold til hva barnet signaliserer?
– Eller er foreldrenes initiativ hovedsakelig negative og i utakt med barnet?
– Stimulerer eller avbryter foreldrene samspillet?

Barnehagens arbeid med
tilknytning og samspill

Ved å bruke disse og tilsvarende spørsmål som
grunnlag for observasjoner kan barnehagen få nyttig informasjon om samspillet mellom barnet og
foreldrene som kan legges fram for og drøftes med
foreldrene, for eksempel i foreldresamtalen. For å
kunne jobbe med disse spørsmålene kreves det at
personalgruppen har kunnskap om tilknytningsprosesser og en felles forståelse av at slik kunnskap
er en del av personalets observasjons- og dokumentasjonspraksis. Barnehagens observasjon og dokumentasjon ved bekymring behandles i kapittel 6.

Tilknytningsadferden lar seg lettest observere når
barnet utsettes for stress, som når det er trett eller
sykt, ved adskillelse fra tilknytningspersonen og i
situasjoner der barnet har behov for trøst og bli
tatt vare på (Killén, 2017). Barnehagepersonalet
skal selvfølgelig ikke utsette barna for noen form
for stress, som i Ainsworths studie ovenfor, men
det finnes mange daglige hendelser og situasjoner
som kan danne grunnlag for å skaffe seg informasjon om samspillet og tilknytningen. Hente- og
bringesituasjoner, som kan være veldig stressende for både barn og foreldre, er situasjoner som
gir barnehagepersonalet mulighet til å observere
hvordan barn og foreldre forholder seg til hverandre. Når barnehageansatte skal observere samspill mellom barnet og foreldrene og barnets tilknytningsmønster i forbindelse med levering og
henting av barna, kan dette være nyttige spørsmål
å stille seg:

(Etter Killén, 2017, s. 33)

En observerende grunnholdning
Observasjon dreier seg om å ha et fokus, å se og
legge merke til og om å være oppmerksom på
noe, og det argumenteres for at barnehageansatte skal ha en observerende grunnholdning i alt
pedagogisk arbeid (Løkken og Søbstad, 2013).
Denne grunnholdningen bør være til stede også
når det gjelder å danne seg et bilde av barnets tilknytningsmønster. Det kan for eksempel inngå i
barnehagens rutiner i forbindelse med tilvenning
av nye barn. Foreldrene skal ha informasjon om
63
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at dette er noe barnehagen din arbeider systematisk med, og slik være innforstått med at personalet observerer samspill og tilknytning mellom
alle barn og foreldrene. Dette vil være en form for
generell forebygging, slik jeg behandler i kapittel 1. Informasjon om barnets samspillsmønster
vil være særlig viktig for den ansatte som får en
definert ansvarsoppgave for barnet og foreldrene,
som barnets primær-/tilknytningsperson.
For de barna som vekker bekymring, eller som
barnehagen kjenner til lever under vanskelige omsorgsbetingelser, har barnehagen et spesielt forebyggende ansvar. I noen saker kan barnehagepersonalet
bli bedt av barneverntjenesten om å gi opplysninger
nettopp om barnets tilknytningsmønster. Spørsmålene i punktene ovenfor kan da være en nyttig
innfallsvinkel til gjennomføring av observasjoner. I
slike tilfeller er barnehagens systematiske innhenting av informasjon om samspillet og tilknytningsadferden ekstra viktig både med tanke på å skulle
gi barneverntjenesten opplysningene de etterspør,
og for at barnehagen skal kunne tilrettelegge best
mulig med tanke på dette barnets spesielle behov.
Informasjon om tilknytningen er i tillegg viktig
med tanke på å veilede og støtte foreldrene, samt å
ha en god dialog med relevante samarbeidspartnere
der flere hjelpeinstanser er involvert – for eksempel
barneverntjenesten når barnet har barnehageplass
som hjelpetiltak etter barnevernloven.

Fra observasjon til handling
Som barnehageansatt vil du kunne møte barn som
viser ulike former for utrygg adferd når foreldrene
er i nærheten, som ved levering om morgenen og
når barnet blir hentet. Noen barn vil være u
 rolige,
triste og lei seg et godt stykke inn i dagen, men kan

«tø opp» etter hvert. Andre kan vise uro når det
nærmer seg hentetid. For barnet er dette en ugrei situasjon, og du som jobber i barnehagen og observerer dette, må reflektere over hva som kan ligge bak,
og forsøke å skaffe deg mest mulig informasjon. Du
bør også diskutere med kollegene dine og lederen
din og ta det du observerer, opp med foreldrene,
slik at dere kan sette inn tiltak som hjelper barnet.
Helene. Helene på drøyt to år har gått i barnehagen din
i om lag et år. Hun blir som regel levert tidlig og hentet
sent på ettermiddagen av mor. Idet hun kommer om
morgenen, virker hun trett, og hun kan også virke trist.
Denne tristheten glir imidlertid over en stund etter at
mor har levert henne, og Helene viser da glede over å
møte personalet og barna og inngår greit i lek. Når mor
blir spurt om det er noen spesiell grunn til Helenes
tristhet, svarer hun at datteren og hun har hatt «nok
en dårlig natt med mange oppvåkninger». Personalet
har akseptert denne forklaringen. Barnehagen vet at
mor er enslig forelder, og at hun og Helene bor alene.
Mor er i full jobb. Hun kommer fra en annen kant av
landet og har ikke noe familienettverk i byen. Far er
ikke tilstedeværende i Helenes liv.
Som barnehagelærer har du på senvakt ved flere an
ledninger stusset over at Helene ser ut til å endre ad
ferd utover ettermiddagen. Hun går fra å være trist og
tilbaketrukket om morgenen til å bli mer og mer aktiv
når det nærmer seg barnehagens stengetid. Hun kan av
og til virke «manisk» og vil sette i gang nye lekeprosjek
ter selv om du forteller henne at hun snart blir hentet,
og prøver å roe ned aktivitetene. Det er sjelden Helene
av seg selv går for å møte mor. Du må ofte leie henne
ut i garderoben. Et par–tre ganger har Helene løpt og
gjemt seg på puterommet og grått høylytt når du har
hentet henne, men som oftest lar Helene seg føyelig
kle på av mor og drar fra barnehagen uten protester.
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Det er viktig at barnehagepersonalet er bevisst på
at ikke alle tegn på utrygg tilknytning hos barnet
skyldes at barnet har dårlig tilknytning til sine foreldre eller har utviklet indre arbeidsmodeller som
tilsier at de forventer å bli møtt på en lite følsom
og distansert måte. Mange barn med trygg tilknytning vil kunne oppleve det som «forstyrrende» å bli avbrutt i lek, også når barnehagedagen er
over og det er tid for henting. Andre kan uttrykke
misnøye med at de ikke får lov å ha med seg en
venn hjem, og vil heller fortsette leken i barnehagen. Slike situasjoner skulle være godt kjent for
dem som arbeider i barnehage. Og ettåringen som
har en trygg tilknytning til sine omsorgspersoner,
vil likevel kunne føle seg utrygg de første ukene og
månedene i barnehagen og kan vise en klamrende
adferd overfor foreldrene som kan forveksles med
utrygg tilknytning. For de aller yngste barna utgjør hjemmet og barnehagen til sammen helheten
i livet deres, og det er særlig viktig at personalet og
foreldrene samarbeider tett for å fremme barnets
trivsel og utvikling på disse to arenaene. Barnehagen bør ha strategier for hvordan den kan samarbeide med foreldrene ved bekymring for barnet
(Drugli og Onsøien, 2021).
I Helenes tilfelle økte problemene etter hvert.
Helenes protester når mor kom for å hente,
ble tydeligere og mer høylytte. Til slutt var det
mer regelen enn unntaket. Etter en tid inviterte
barnehagelæreren mor til en samtale der hun la
fram sine observasjoner av Helene om morgenen
og ved hentetid, og sa at dette bekymret henne.
Mor virket lettet over at barnehagelæreren tok
dette opp. Foreldrene er ofte selv oppmerksom
på at de ikke gir barna sine god omsorg, og de vil
kunne merke at den profesjonelle er bekymret.

Det kan handle vel så mye som det uuttalte, for
eksempel kroppsspråk, enn det som sies. Dersom
barnehagelæreren ikke tar opp sin bekymring, vil
foreldrene bruke mye energi på å lure på hvorfor
vedkommende ikke tar det opp, noe som kan bidra til at foreldrene blir usikre og det kan skapes
en avstand til den profesjonelle. Foreldresamarbeid behandles i kapittel 7.
I samtalen med Helenes mor kom det fram at
mor kjente seg utslitt når ettermiddagen kom,
og hun følte hun ikke hadde noe overskudd til
Helene. De hadde kommet inn i en rutine der
de begge sovnet etter at de hadde spist middag.
Helene våknet da vanligvis opp utpå kvelden og
«holdt det gående», som mor uttrykte det, til
langt utpå. Ofte måtte mor «snakke hardt» til
henne og tvinge henne til å bli værende i sengen.
Det var ikke uvanlig at Helene skrek i en time
før hun omsider sovnet igjen. Denne informasjonen gjorde at barnehagelæreren lettere kunne
forstå hvorfor H
 elene virket så trett og utilpass
om morgenen, men hun sa til mor at hun fortsatt
var bekymret for Helenes adferd ved hentetid.
Barnehagelæreren og mor avtalte på bakgrunn av
denne samtalen å ha jevnlige møter for å utveksle
informasjon om hvordan det gikk med Helene i
barnehagen og hjemme. I disse møtene ga barnehagelæreren råd og veiledning til mulige måter
å håndtere problemene på – for eksempel ved å
drøye leggetiden og ved å foreslå rolige aktiviteter
barnehagelæreren visste at Helene likte, som puslespill og lesning. Barnehagelæreren kunne likevel
ikke være til noen hjelp når det gjaldt mors situasjon med slitenhet og manglende avlastning i
hverdagen. Da situasjonen etter noen tid fortsatt
ikke hadde bedret seg, ble barnehagelæreren og
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mor derfor enige om at de sammen skulle ta kontakt med barneverntjenesten for å be om hjelp.
Familien ble innvilget avlastning en ettermiddag
i uken og en helg i måneden som hjelpetiltak (jf.
barnevernloven § 4-4), veiledningen i barnehagen fortsatte, og etter noen uker stabiliserte situasjonen seg. Helene var mer uthvilt da hun kom
i barnehagen, og protestene ved henting avtok. I
de jevnlige samtalene ble barnehagelæreren bedre
kjent med mor og hvordan de hadde det hjemme,
og mor fikk tillit til barnehagelæreren. Mor fortalte også om fine stunder med Helene med mye
nærhet og varme, og barnehagelærerens bekymring for Helenes tilknytning til mor avtok.
Dette kan framstå som en forenklet «solskinnshistorie», og selvfølgelig kan saker være mer komplekse og kreve mer omfattende tiltak enn det som
framkommer ovenfor. Meningen med dette eksemplet er å vise at bekymringsfull adferd hos barn
kan ha andre årsaker enn en grunnleggende utrygg
tilknytning til den primære omsorgsgiveren. Eksemplet viser også hvor viktig det er at barnevernet
trer inn med nødvendige hjelpetiltak før situasjonen eskalerer. Videre er dette et eksempel på et dilemma du som ansatt i barnehage vil komme opp
i. Kunnskap om barns tilknytningsmønster og en
observerende grunnholdning gjorde denne barnehagelæreren oppmerksom på at Helene ikke hadde
det bra. Eksemplet viser barnehagelærerens klokskap og handlekraft for å forhindre at uhensiktsmessige samspillsmønster skulle utvikle seg.
For de barna som har utrygg tilknytning til sine
foreldre eller lever med en uforutsigbar veksling
mellom trygghet og utrygghet til dem, spiller de
barnehageansatte en svært viktig rolle som sekun
dære tilknytningspersoner. Tilgang til trygge og

stabile tilknytningspersoner i barnehagen gir
barna mulighet til korrigerende emosjonelle samspillsopplevelser gjennom å bli forstått og ivaretatt
(Abrahamsen, 2015). Dette forutsetter at barnehagen arbeider aktivt og bevisst med tilknytning.

Tilknytningsperson i barnehagen
Mange barnehager organiserer tilvenningen slik
at barn og foreldre får én person å forholde seg
til. En slik tilknytningsperson bidrar til at barnet kan utvikle trygg tilknytning til en ny voksen. Tilknytningspersonen samarbeider tett med
barnets foreldre om hvordan tilvenningsperioden
skal foregå. Denne personen gir informasjon
om barnehagens dagsrytme og andre praktiske
forhold, introduserer barnet for andre barn og
er tilgjengelig for barnet og foreldrene. Spesielt
for de yngste vil en tilknytningsperson være viktig for å skape et trygt fundament for barnet den
første tiden og for å gjøre det enklere for senere
å relatere seg til andre voksenpersoner. Tilknytningspersonens hovedoppgave er å forstå barnet
og hjelpe det å regulere følelser og gjenfinne en
følelse av trygghet når mor eller far ikke lenger er
til stede (Kanvas, 2017).
Begrepene tilknytningsperson og primærkon
takt brukes ofte om hverandre, men er viktig å
skille mellom (Abrahamsen, 2015). Et tilknytningsforhold er noe som bygges opp over tid ved
hjelp av de emosjonelle båndene som oppstår
mellom barn og voksne, det som kalles tilknytningsmønster, og innebærer tillit, gjensidighet og
glede. Det betyr at en primærkontakt kan bli en
tilknytningsperson, men det er ingen selvfølge at
et tilknytningsforhold utvikles (ibid., s. 155). For
barnehagen betyr dette refleksjon over hva som
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ligger i de begrepene som brukes, og hva barnehagen vil med denne funksjonen. Kanskje er det
mulig å operere både med en primærkontakt,
som for eksempel tar seg av det praktiske, og en
tilknytningsperson, som har det å knytte emosjonelle bånd til barnet som sin primæroppgave? En
slik ordning kunne gjøre det mindre sårbart ved
sykdom og annet fravær av en av dem. Å ha en
dedikert tilknytningsperson i barnehagen er noe
ikke bare barna vil oppleve som et gode, det vil
også bidra til å gi foreldrene trygghet og tillit til
at barnet har det bra i barnehagen.
Vi kan også skille mellom kompletterende og
kompenserende tilknytningsperson i barnehagen.
Med kompletterende tilknytningsperson menes
en tilknytningsperson i foreldrenes sted under
barnets oppholdstid i barnehagen. Barn som er
i en vanskelig livssituasjon, har imidlertid behov
for kompenserende tilknytning, dvs. en relasjon
som gjør at de kan føle seg trygge, og der barna
kan få hjelp til å håndtere tanker og følelser de
strever med (Killén, 2017). Ettåringen som har
utviklet et trygt tilknytningsmønster til sine foreldre, og som nylig har startet sin barnehagekarriere, vil ha behov for kompletterende tilknytning.
Ettåringen med et utrygt tilknytningsmønster
til sine primære omsorgsgivere vil på sin side ha
behov for kompenserende tilknytning. Alle barn
trenger en trygg person, en som ser barnet, og
som kan gi det hjelp til å bearbeide vanskelige
og uforståelige følelser og tanker. For barn som
befinner seg i en belastende hjemmesituasjon,
vil en barnehage med tilgang til trygge og varige
tilknytningspersoner kunne utgjøre en forskjell
(Abrahamsen, 2015).

Trygghetssirkelen
Tilknytningsperson for alle barn i barnehagen
er én konkret inngang til å arbeide med tilknytning og samspill. En annen inngang jeg velger å
ta for meg, er trygghetssirkelen®.33 Det er en intervensjonsmåte har som mål å fremme trygg tilknytning mellom barnet og omsorgspersonene.
Trygghetssirkelen innebærer både et begrepsapparat, en behandlingsmetode og et foreldreveiledningsprogram. Det ble opprinnelig laget for
barnets første leveår, men har med tiden fått en
bredere aldersmessig anvendelse (Smith, 2015).
Metoden har vært brukt i Norge fra 2010, blant
annet i barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker (BUP) som en terapeutisk intervensjon
rettet mot enkeltfamilier (Ulvund og Eng, 2012).
Når trygghetssirkelen brukes i behandlingsøye
med, skjer det en kvalitetssikring blant annet
gjennom opplæring og sertifisering av terapeuter,
bruk av en rekke bestemte manualer og vedlikeholdsaktiviteter som for eksempel veiledning for
sertifiserte terapeuter. Det kreves med andre ord
relativt omfattende kompetanse og kjennskap til
intervensjonsmetodens prosedyrer når den skal
33

Trygghetssirkelen® og tilhørende materiale er varemerke
registrert, og den som anvender metoden, må be om
lov til å bruke navnet. Trygghetssirkelen er knyttet til
intervensjonsmetoden Circle of Security® (COS, Virginia
Familiemodell) (Powell mfl., 2015). COS er forankret i
Bowlby og Ainsworths teori og metode, som er behandlet ovenfor. En av de fire amerikanerne bak COS var
faktisk forskningsassistent til Mary Ainsworth. I Norge
er Ida Brandtzæg og Stig Torsteinson distributører for
Circle of Security International. Brandtzæg er psykologspesialist og en av dem som har presentert trygghetssirkelen for barnehageansatte i Norge. For videre lesning
om trygghetssirkelen og innføring i norske barnehager,
se Brandtzæg mfl. (2013).
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anvendes terapeutisk, noe som ikke vil være aktuelt i barnehagen, som har pedagogisk arbeid som
sin primæroppgave.
Når jeg likevel velger å ta denne metoden inn
i en bok om barnevern for barnehagefolk, handler det om at trygghetssirkelen allerede brukes av
mange barnehager, ikke i behandlingsøyemed,
men som en tilnærming for å forstå barnas reaksjoner i samspillet. På besøk i barnehager er det
ikke uvanlig å finne illustrasjonsmateriale knyttet

til trygghetssirkelen, som illustrasjonen nedenfor. I barnehagen fungerer trygghetssirkelen som
et kart for å se barnet innenfra, for slik å forstå
barnet bedre. Trygghetssirkelen brukes også for å
se seg selv som personale utenfra, for slik å bevisstgjøre seg egen omsorgsadferd i barnehagen
og hvordan man selv påvirker barnet (Brandtzæg
mfl., 2013). Trygghetssirkelen benyttes også i
noen barnehager i forbindelse med tilvenning
(Skutle, 2017).

Jeg trenger
deg til å . . .

SE
GG BA

TRY

TRYGG

HAVN

• Beskytt meg
• Trøst meg
• Gled deg over meg
• Organiser følelsene mine

Støtte meg
når jeg utforsker

Ta imot meg
når jeg kommer til deg

• Pass på meg
• Gled deg over meg
• Hjelp meg
• Gled deg sammen
med meg

Jeg trenger
deg til å . . .

Alltid: Vær større, sterkere, klokere og god.
Når det er mulig: Følg barnets behov.
Når det er nødvendig: Ta ledelsen.

Illustrasjon 1. Trygghetssirkelen:® Foreldre som ivaretar barns behov. Copyright 1998 Cooper, Hoffmann, Marvin og Powell
(etter Powell mfl., 2015, s. 296).
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Trygghetssirkelen er en visuell sirkel, der omsorgspersonen er en trygg base og en trygg havn
(Brandtzæg, Torsteinson og Øiestad, 2013; Powell
mfl., 2015). Kort beskrevet kan vi si at når barn
føler seg trygge og sikre, begynner de å bli nysgjerrig på omgivelsene, de ønsker å utforske og lære.
Men før utforskingen starter, trenger barnet å føle
at omsorgspersonen støtter utforskingen (Støtt meg
når jeg utforsker) (ibid.). Når barnet beveger seg ut
fra den trygge basen, befinner det seg i den øverste
delen av sirkelen. I denne utforskingen kan vi legge
merke til at selv små barn følger svært nøye med på
sin omsorgsperson for å finne ut hva som er trygt,
og hva som er farlig, og de vil automatisk holde
øye med omsorgspersonen for å sjekke at denne er
oppmerksom på dem. Dersom omsorgspersonen
blir utilgjengelig, kan barnet slutte å utforske.
Barnet er avhengig av beskyttelse i utforskingen,
men også av omsorgspersonens oppmuntring,
støtte og glede i barnets utfoldelse og læring (Pass
på meg. Gled deg over meg. Hjelp meg. Gled deg
sammen med meg) (ibid.). Noen ganger trenger
barnet den voksnes hjelp til å overkomme hindre. Jeg ser for meg mitt barnebarns første møte
med sklien, hvordan hun først trengte at jeg hjalp
henne opp på sklien, og så holdt hånden hennes
hele veien ned sklien de første turene. Etter noen
runder behøvde jeg bare å hjelpe henne opp til
toppen av sklien, for så å slippe taket i hånden og
heller stå og ta henne imot ved enden av sklien,
før hun, fortsatt med blikket festet på meg som
omsorgsperson, på egen hånd både gikk opp og
skled ned med frydefulle hvin.
For barnas utvikling er det viktig at omsorgspersonen er entusiastisk og oppmuntrer barnet til
å utforske miljøet og dele disse erfaringene med

barnet. Omsorgspersonen skal fungere som en
trygg base når barnet befinner seg oppe på sirkelen. En slik stillasbygging innebærer at omsorgspersonen følger barnets initiativ uten å ta over
ledelsen, men samtidig er større, sterkere, klokere
og god (ibid.). Disse fire ordene innebærer at den
voksne må kunne planlegge, organisere, ta grep
og ha kontroll på situasjonen (større), være sterkere enn barnet, også følelsesmessig, og kunne tåle
barnets reaksjoner (sterkere), forstå mer enn barnet og kunne forklare hva som skjer rundt det på
en annen måte enn barnet selv klarer, for å skape
trygghet (klokere), og beholde godheten for barnet, også i situasjoner som krever grensesetting
(god) (Brandtzæg mfl., 2013, s. 40 f.).
Når barnet er trett av aktiviteten, redd eller
utilpasset, er det ikke interessert i å utforske mer,
og vil vende tilbake til den trygge havnen. Barnet
befinner seg da nede på trygghetssirkelen. Barnet
behøver beskyttelse, trøst og hjelp til å sortere
følelsene sine og det som har skjedd. Barnet har
nå et nytt sett med behov (Ta imot meg når jeg
kommer til deg), som krever en respons fra omsorgspersonen som tilsier at barnet trenger å fornemme at det er velkommen tilbake. Når barnet
trenger beskyttelse mot en umiddelbar fare, vil
de fleste omsorgspersoner forstå det og reagere.
Men det er også viktig å ønske barnet velkommen
når barnet blir redd og trenger trøst, uten at det
foreligger en farlig situasjon. Barnet trenger da
at omsorgspersonen fungerer som en trygg havn
(Beskytt meg. Trøst meg. Gled deg over meg. Organi
ser følelsene mine) (Brandtzæg mfl., 2013; Powell
mfl., 2015).
Trygghetssirkelen er for mange barnehager en
konkret måte å jobbe med tilknytning på. Men
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verken trygghetssirkelen eller andre innganger til
å arbeide med tilknytning i barnehagen når sitt
fulle potensial dersom barnehagen ikke har en
reflekterende kultur som setter av tid til å løfte
hendelser til diskusjon. Det innebærer også å reflektere over ens egne bidrag både til gode relasjoner og vanskelige relasjoner, for eksempel synliggjort gjennom trygghetssirkelens «kjøreregler» for
voksne om alltid å være større, sterkere, klokere
og god. Her kan du bruke din mentaliseringsevne
til å se deg selv utenfra, samtidig som du ser andre
fra innsiden.

Grenseoppgangen mellom
pedagogikk og terapi
Tidlig innsats og forebygging står sentralt også i
barnevernsreformen, hvor det blant annet uttrykkes at: «Tidlig innsats, med tiltak som er godt
tilpasset barnas og familienes behov, er først og
fremst en investering i innbyggernes velferd […]»
(BLD, 2017a, s. 7). Både bruk av tilknytningsperson i barnehagen og prinsippene knyttet til
trygghetssirkelen kan være innganger til å arbeide
med å trygge barns tilknytning og slik bidra til at
det i barnet skapes gode og utviklingsfremmende
indre arbeidsmodeller.
Barnehagen må likevel diskutere grenseoppgangen mellom pedagogisk og terapeutisk arbeid.
Arbeid med tilknytning der barn har utviklet
utrygg eller desorganisert tilknytning, bør skje via
metoder som er spesielt utviklet for det, og barnehagen må samarbeide med andre profesjoner
som disponerer slike metoder og behandlingstilbud (Killén, Klette og Arnevik, 2006). Å kunne
trekke slike grenseoppganger forutsetter at barne-

hageansatte har kunnskap om tilknytningsteori
og et reflektert forhold til hvor langt barnehagens
ansvar strekker seg.
Den enkelte medarbeider må kjenne på sine
egne grenser. Ingen barnehageansatt bør gå utover den grensen man føler seg komfortabel med.
Som barnehagelærerstudent utdannes du for
pedagogisk arbeid i barnehagen. Det er primæroppgaven. Etter- og videreutdanning kan være
med på å utvide din kompetanse, men også erfaring, veiledning og samarbeid med erfarne kolleger og ledere i barnehagen vil bidra til å utvide
egne grenser. Arbeid aldri alene med bekymrings
saker, pleier jeg å si til studenter og barnehageansatte jeg kurser og veileder i barnevern. I tillegg
til den kunnskaps- og erfaringsutvekslingen samarbeid med fagpersoner gir, unngår man også den
følelsesmessige belastningen det er å stå alene om
komplekse problemstillinger.

Kapitteloppsummering
Kapittel 3 handler om tilknytningsteori, og jeg
behandler barns tilknytningsmønster ved trygg,
utrygg og desorganisert tilknytning. Hovedbudskapet er at barnehagepersonalet trenger kunnskap
om tilknytning og kompetanse til å handle i møte
med barn og foreldre som strever med samspill og
relasjoner. Videre har jeg skrevet at barnehagepersonalet må være bevisst på sin viktige funksjon som
profesjonell omsorgsgiver og sekundær tilknytningsperson for barna. Det innebærer også bevissthet om egen omsorgsadferd og hvordan man selv
påvirker barnet. Jeg presenterer to innfallsvinkler
til å arbeide med å trygge barns tilknytning i barnehagen: bruk av tilknytningsperson og trygghets-
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sirkelen. Til slutt minner jeg om at barnehageansatte må definere grensen mellom pedagogisk og
terapeutisk arbeid og kjenne på hvor langt deres

eget faglige ansvar strekker seg, hvor det slutter, og
når andre profesjoner skal overta.

Oppgaver til refleksjon og diskusjon
1. Etter å ha lest eksemplet med Helene, hvilke
tiltak ville du som barnehagelærer ha satt i gang

3. Hvilke tanker har du om dine egne grenser
mellom pedagogisk og terapeutisk arbeid?

overfor barnet og mor?
2. Hvilke erfaringer har du med primærkontakt/
tilknytningsperson i egen barnehage?
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Bekymret – hva må jeg
vite, og hva gjør jeg?
Barnehagepersonalets ansvar –
juridisk og faglig
Både barn og foreldre befinner seg i en sårbar
situasjon når det, i det profesjonelle nettverket
som barnehagen utgjør, oppstår mistanke om
omsorgssvikt. Familiene må kunne ha tillit til at
profesjonelle behandler dem og saken deres på en
forsvarlig måte og i tråd med gjeldende regler. For
barnehageansatte innebærer det kunnskap om relevant lovverk, som impliserer kunnskap både om
barnehageloven og forskrift (barnehagens rammeplan) og utvalgte bestemmelser i barnevernloven.
I tillegg til kunnskap om aktuelle lovbestemmelser skal faglige vurderinger ligge til grunn for det
barnehagen bestemmer seg for å gjøre. Barnehager trenger rutiner og strategier for hva man gjør
når en bekymring oppstår. Ved akutte situasjoner
er rutiner og beredskapsplaner ekstra viktig, men

også i andre saker, der bekymringen bygger seg
opp over tid, vil gode rutiner bidra til å gi personalet trygghet i å håndtere situasjonen og sikre at
barn som trenger det, får hjelp.
I 2009 lanserte Barne- og likestillingsdepartementet i samarbeid med Kunnskapsdepartementet veilederen Til barnets beste – samarbeid mellom
barnehagen og barneverntjenesten34 (heretter i dette
kapitlet kalt veilederen) i den hensikt å gi barne
hageansatte et redskap for hvordan man skal gå
fram ved bekymring for et barn. Veilederen er et
viktig styringsdokument som alle barnehager burde være kjent med. Når jeg i dette kapitlet skriver
om barnehagens taushetsplikt, opplysningsplikt,
34

Veileder. Til barnets beste – samarbeid mellom barnehagen
og barneverntjenesten. https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/bld/til-barnets-beste---samarbeid-mellom-barnehagen-og-barneverntjenesten.pdf
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opplysningsrett og anonyme drøftinger med
barneverntjenesten, er det med basis i barnehageloven, barnevernloven og veilederen.

Taushetsplikt som utgangspunkt
De som arbeider i barnehage, har, i likhet med
andre offentlig ansatte, taushetsplikt om det de
får greie på i jobben sin av personlige opplysninger om barna og foreldrene deres. Taushetsplikten begrunnes primært i hensynet til å beskytte
den eller dem opplysningene gjelder. Taushetsplikten anses som et gode i rettssamfunnet. De
fleste av oss ønsker kontroll over våre personlige
opplysninger og tillit til at disse ikke spres unødig. Barnehageansattes taushetsplikt reguleres i
barnehageloven § 44, som henviser til reglene om
taushetsplikt i forvaltningsloven §§ 13 til 13 g.
Hovedinnholdet i forvaltningslovens bestemmelser om taushetsplikt er at alle som utfører tjeneste eller arbeid for et forvaltningsorgan, plikter å
hindre at andre får adgang eller kjennskap til det
vedkommende i forbindelse med tjenesten eller
arbeidet får vite om noens personlige forhold.
Taushetsplikten gjelder både i arbeidstiden og i
fritiden og etter at arbeidsforholdet har opphørt.
Brudd på taushetsplikten kan medføre bøter eller fengselsstraff. Taushetsplikten gjelder også utveksling av informasjon offentlige etater imellom.
Det betyr for eksempel at barnehagen ikke har
lov til å gi opplysninger om navngitte barn og familier til pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)
eller til skolen.
Det er verd å merke seg at de som jobber i barneverntjenesten, er pålagt en strengere taushetsplikt
(jf. barnevernloven § 6-7 første ledd) enn den

taushetsplikten forvaltningsloven foreskriver for
barnehageansatte. Dette har betydning blant annet i forbindelse med tverrprofesjonelt samarbeid
og hvilke forventninger barnehagen har til hvilken informasjon barnevernet kan gi. En bekymringsmelding barnevernet mottar, skal behandles
snarest og senest innen en uke for vurdering av
om undersøkelse skal igangsettes (jf. barnevernloven § 4-2). Barnevernet skal gi tilbakemelding
til melderen (barnehagen) innen tre uker etter at
meldingen er mottatt (jf. barnevernloven § 6-7a,
første ledd). Dersom det åpnes en undersøkelse
(jf. barnevernloven § 4-3), skal barnevernet gi
barnehagen en ny tilbakemelding innen tre uker
etter at undersøkelsen er gjennomført. Normalt
tar en undersøkelse tre måneder. Denne tilbake
meldingen skal inneholde opplysninger om saken
er henlagt, eller om den følges videre opp av barne
vernet (jf. barnevernloven § 6-7a, 3. ledd). Utover disse tilbakemeldingene har ikke barnehagen krav på mer informasjon. Bestemmelsene om
tilbakemelding fra barneverntjenesten er viktige,
siden manglende tilbakemelding kan føre til at
tjenester som barnehagen eller andre instanser får
svekket tillit til barnevernet. Barnehagens samarbeid med barnevernet, barnevernets oppgaver og
saksbehandling behandles i kapittel 8.
Barnehagens lovpålagte taushetsplikt kan kun
fravikes når man har hjemmel35 for det. Et unntak
fra taushetspliktbestemmelsene er når den opplysningene gjelder, samtykker, jf. forvaltningsloven § 13a, 1. I barnehagesammenheng vil det i
praksis være barnets foresatte som løser den bar35

Hjemmel i denne sammenheng betyr at det er et rettsgrunnlag i én eller flere lover. Kilde: https://snl.no/lovhjemmel
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nehageansatte fra taushetsplikten. En annen måte
å bli løst fra taushetsplikten på er når en annen
lovbestemmelse åpner opp for det. Barnehageloven § 46, Opplysningsplikt til barneverntjenesten,
er en slik bestemmelse. Vi sier at opplysningsplikten til barnevernet går foran barnehageansattes
lovbestemte taushetsplikt.

Barnehagens opplysningsplikt til
barneverntjenesten
Med begrunnelse i bedre rettssikkerhet for barnet
ble § 6-4 Opplysningsplikt i lov om barneverntjenester endret 1. juli 2018. Endringen medførte
endringer i alle lover som har en lovpålagt opplysningsplikt til barnevernet, inkludert lov om
barnehager. Barnehageloven § 46, Opplysningsplikt til barnevernet, lyder nå:
Enhver som utfører tjeneste eller arbeid etter
denne loven, skal i sitt arbeid være oppmerksom på forhold som kan føre til tiltak fra barneverntjenesten.
Enhver som utfører tjeneste eller arbeid
etter denne loven, skal uten hinder av taushetsplikt melde fra til barneverntjenesten uten
ugrunnet opphold
a) når det er grunn til å tro at et barn blir
eller vil bli mishandlet, utsatt for alvorlige
mangler ved den daglige omsorgen eller annen
alvorlig omsorgssvikt,
b) når det er grunn til å tro at et barn har
en livstruende eller annen alvorlig sykdom
eller skade og ikke kommer til undersøkelse
eller behandling, eller at et barn med nedsatt
funksjonsevne eller et spesielt hjelpetrengende

barn ikke får dekket sitt særlige behov for behandling eller opplæring,
c) når det er grunn til å tro at et barn blir
eller vil bli utnyttet til menneskehandel.
Enhver som utfører tjeneste eller arbeid etter denne loven, plikter også å gi opplysninger etter pålegg i samsvar med barnevernloven
§ 6-4.
Det er altså to innganger til at barnehagen skal
gi fra seg ellers taushetsbelagte opplysninger.
Den ene er når barnehagen selv (jf. uten hinder
av taushetsplikt) skal melde en bekymring når
det er grunn til å tro at et barn blir eller vil bli
mishandlet, utsatt for alvorlige mangler ved den
daglige omsorgen eller annen alvorlig omsorgs
svikt, eller det foreligger andre former for alvorlig
omsorgssvikt, slik det beskrives i barnehageloven
§ 46. Den andre er når barneverntjenesten selv
ber barnehagen om opplysninger om et bestemt
barn, altså at barnehagen (jf. etter pålegg i samsvar
med barnevernloven § 6-4) bes om å gi ut ellers
taushetsbelagte opplysninger.
Du som arbeider i barnehage, har altså en plikt
til å melde ifra til barnevernet når du har grunn
til å tro at et barn blir eller vil bli mishandlet, utsatt for alvorlige mangler ved den daglige omsorgen eller annen alvorlig omsorgssvikt. Jeg minner
her om at vold mellom familiemedlemmer, altså
vold som ikke utøves mot barnet direkte, også defineres som omsorgssvikt. Se nærmere om dette i
kapittel 1 og 3. At dette er en plikt, framgår både
av tittelen på denne lovparagrafen og av innholdet. Formuleringen av eget tiltak betyr at det er
ditt ansvar som barnehageansatt å gi barneverntjenesten opplysningene. La meg stoppe opp ved

75

9788215063140_Haug_Barnevern for barnehagefolk 210322.indd 75

09.05.2022 09:22

Kapittel 4 Bekymret – hva må jeg vite, og hva gjør jeg?

en sentral formulering i barnehageloven § 46:
grunn til å tro.

Grunn til å tro
Vilkåret grunn til å tro er skjønnspreget og innebærer at det ikke stilles krav om at den barnehage
ansatte med sikkerhet kan si at barnet befinner
seg i en alvorlig situasjon. Når dette vilkåret er
oppfylt, altså når du har grunn til å tro, kan du
ikke velge om du skal gi opplysningene videre til
barnevernet – du plikter å opplyse barneverntjenesten. Du skal altså ikke selv foreta videre undersøkelser, det er barnevernets plikt.
At opplysningsplikten inntrer når det er grunn
til å tro, innebærer at det må foreligge en begrunnet bekymring for at barnet blir utsatt eller vil bli
utsatt for mishandling eller andre former for alvorlig omsorgssvikt, slik det er beskrevet i barnevernloven §§ 4-10 til 4-12. Det kreves som nevnt
ikke at barnehagen må være sikker på at barnets
situasjon er alvorlig, men det må foreligge mer
enn en vag mistanke om at så er tilfellet. Det er
situasjonen på det tidspunktet meldingen sendes
til barneverntjenesten, som er avgjørende for om
opplysningsplikten inntrer.
Barnehagens opplysningsplikt er altså begrenset til de alvorlige tilfellene. At et barn ikke lever under optimale forhold, eller at barnehagen
vurderer at barnet og familien ville hatt nytte av
hjelpetiltak fra barnevernet, er ikke nok til å utløse opplysningsplikten (jf. veilederen). Hva som
anses som alvorlig, avhenger av den konkrete vurderingen barnehagen gjør. Denne skal gjøres med
basis i kjennskap til barnet og familien og bruk
av de ansattes faglige skjønn (ibid.). Skjønnsmessige vurderinger skal baseres på faglig kunnskap

om barnet og familien, samspillet mellom dem
og den barnehageansattes evne til å se barn som
unike subjekter med individuelle behov. Det
innebærer å ha forståelse for at barnets behov ikke
alltid er sammenfallende med foreldrenes behov.
Grimen og Molander (2008) beskriver skjønn
som en dømmekraft, en forstand, vurdering eller vett, og sier videre at skjønn kan forstås som
en resonneringsprosess som skal lede fram til en
beslutning. Man resonnerer seg altså fram til en
konklusjon for hva som skal gjøres i enkelttilfeller ut fra egen dømmekraft. Et konkret tips når
det gjelder barnehagens avklaring av sakens alvor
og om foreldre skal informeres om melding eller ikke, er at barnehagen drøfter saken anonymt
med barneverntjenesten.
Det er også viktig å understreke at dersom barnehagen har grunn til å tro, og sender en melding,
og så viser det seg i etterkant at barnets situasjon
er mindre alvorlig enn antatt etter at barneverntjenesten har undersøkt saken, har den som ga
opplysningene til barneverntjenesten, likevel ikke
brutt sin taushetsplikt. Her, som ellers når barnehagen vurderer å ta kontakt med barnevernet, er
ryddig dokumentasjon med konkrete beskrivelser
og faglige vurderinger viktig.

Hvem i barnehagen skal sende melding?
Før den ovenfor omtalte lovendringen i barnevernloven 1. juli 2018 hadde barnehageloven
§ 46 en formulering om at opplysninger normalt
skulle gis av styrer. Denne formuleringen er nå
fjernet fra § 46. Plikten til å gi opplysninger påhviler den enkelte ansatte i barnehagen (jf. En
hver som utfører tjeneste eller arbeid etter denne lo
ven, skal uten hinder av taushetsplikt melde fra til
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barneverntjenesten uten ugrunnet opphold). Det er
likevel ikke til hinder for at barnehagen etablerer
rutiner som innebærer at opplysningene formidles
gjennom barnehagens ledelse. Slike rutiner bidrar
til at den ansatte, som er tett på barnet og foreld
rene, opplever trygghet i situasjonen både ved at
lederen inngår som diskusjonspartner og tar sitt
lederansvar. Ofte kan det være nyttig og avlastende for den som har meldt en sak, at en i lederposisjon er den som ivaretar kontakten utad, også
med barneverntjenesten (Eriksen og Germeten,
2012). Alle barnehager bør ha utarbeidet beredskapsplaner som tydeliggjør barnehagens interne
behandling av opplysningsplikten.

Muntlig eller skriftlig?
En bekymringsmelding kan framsettes både
muntlig og skriftlig til barnevernet. Barnevernloven § 4-2 om meldinger til barneverntjenesten
stiller altså ikke som vilkår, eller krav, at meldingen skal være skriftlig. Ofte vil det komme
an på situasjonen og hvor akutt den er. Dersom
en forelder dukker opp beruset i barnehagen og
insisterer på å kjøre barnet hjem i bil, setter du
deg naturligvis ikke ned og skriver en bekymringsmelding, men gjør det du kan for å avverge situasjonen, for så å ringe politi og barnevern.
Et annet eksempel er der foreldrene er i tydelig
psykisk ubalanse. Et tredje eksempel er dersom
barnet brått blir uten omsorg ved at foreldrene
ikke kommer og henter barnet i barnehagen. I
eksemplet med Petter (se kapittel 1) valgte barne
hagen å ringe barneverntjenesten, for deretter å
sende bekymringen skriftlig.

Hovedregelen er at offentlig ansatte36 sender
bekymringsmeldingen skriftlig. Det sikrer etterrettelighet til saksbehandling, dokumentasjon
og begrunnelser og at meldingen inneholder det
en melding til barneverntjenesten bør inneholde
(Eriksen og Germeten, 2012). I tilfeller hvor
man framsetter bekymringsmeldingen muntlig,
bør den derfor gjøres skriftlig i etterkant. Om
barneverntjenesten oppretter en sak, vil foreldrene få innsyn i meldingen, slik at de kan imøtegå
det som står der. I juridisk sammenheng kalles
dette kontradiksjonsprinsippet.37 Det er også slik
at barneverntjenesten kan kontakte barnehagen
for nærmere avklaring av innholdet i meldingen
og eventuelt be om flere opplysninger (se også
Pålegg fra barneverntjenesten om å gi opplysninger
nedenfor). Skriftlighet er derfor den mest ryddige
framgangsmåten. I kapittel 6 går jeg inn på hva
en skriftlig bekymringsmelding skal inneholde,
og hvordan den kan utformes.

Informasjon til foreldrene – unntak
Det generelle utgangspunktet for barnehagens arbeid med barnevernssaker er at barnehagen orienterer foreldrene om hva den gjør. Er barnehagen
usikker, kan man få en vurdering av om man skal
eller ikke skal informere foreldrene ved å drøfte
saken anonymt med barnevernet. I noen saker vil
det likevel være et vesentlig poeng at barnehagen
unnlater å informere foreldrene, men overlater til
barnevern og politi å vurdere hvordan foreldrene
skal informeres. Årsaken er, som jeg er inne på i
kapittel 1, dels at å gi informasjon til foreldrene
36
37

Barnehageloven gjelder både for offentlige og private
barnehager.
https://jusleksikon.no/wiki/Kontradiksjon
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kan hindre barnevern og politiet i å gi barnet og
eventuelle andre tilstrekkelig beskyttelse, og dels
at det å informere foreldrene kan svekke viktige
bevis. Veilederen (s. 20) sier at det ikke er mulig å
lage en uttømmende liste over hvilke tilfeller det
er, men trekker fram disse tre som særlig aktuelle:
– ved mistanke om at barnet er utsatt for seksuelle overgrep
– ved mistanke om at barnet, eller noen som
står barnet nær, er utsatt for andre former for
vold eller overgrep
– dersom det å orientere foreldrene kan medføre
fare for noens liv eller helse

Barnehagens opplysningsrett
Opplysningsretten gir barnehagen og barneverntjenesten adgang til kommunikasjon og samarbeid og er aktuell å benytte der barnehagen ikke
har plikt til å gi barnevernet opplysninger. Det
kan handle om mindre alvorlige forhold, der
barnehagen er bekymret og vurderer at barnet
vil kunne ha nytte av et frivillig hjelpetiltak fra
barnevernet, for eksempel helgeavlastning eller
støttekontakt. I tilfeller der barnehagen ønsker
å benytte opplysningsretten til å kontakte barneverntjenesten, er den avhengig av foreldrenes
samtykke. For ordens skyld nevner jeg her at
samtykke fra foreldrene er nødvendig også overfor andre instanser som PPT og skolen.
Som et generelt utgangspunkt bør alt samarbeid mellom barnehagen og barnevernet bygge
på samtykke fra foreldrene (jf. veilederen). Samtykke er et godt utgangspunkt for å etablere et
åpent og tillitsfullt forhold mellom familien og
tjenester som barnehage og barnevern. Også
barneverntjenesten tilstreber som nevnt denne
åpenheten vis-à-vis foreldrene. For eksempel vil
barnevernet som hovedregel fortelle foreldrene
hvem som har sendt inn en bekymringsmelding.
Dersom denne kommer fra din barnehage og du
ikke har informert foreldrene om at du vil sende
en melding, vil det kunne skape mistillit i forholdet mellom deg som representant for barnehagen
og foreldrene.

Pålegg fra barneverntjenesten om å
gi opplysninger
Det hender at barnehagen mottar en henvendelse
fra barneverntjenesten der de etterspør opplysninger om enkeltbarn. Dette er hjemlet i siste
del av barnehageloven § 46, som sier: «Enhver
som utfører tjeneste eller arbeid etter denne loven, plikter også å gi opplysninger etter pålegg i
samsvar med barnevernloven § 6-4.» I de tilfeller
barneverntjenesten pålegger barnehagen å gi opplysninger, er det barneverntjenesten som vurderer
og definerer om opplysningsplikten er oppfylt (jf.
veilederen, s. 18). Barnevernloven § 6-4 femte
ledd sier for øvrig at opplysninger så langt som
mulig skal innhentes i samarbeid med den saken
gjelder, eller slik at vedkommende har kjennskap
til innhentingen. Det betyr at også barnevernet, i
likhet med barnehagen, som hovedregel skal sam- Samtykke – frivillig og informert
arbeide med og informere foreldrene om at de ber Den lovpålagte taushetsplikten kan altså fravikes
når foreldrene samtykker til det. For at barnehagen
barnehagen om opplysninger om barnet deres.
skal kunne kommunisere taushetsbelagte opplys78
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ninger på bakgrunn av samtykke, må foreldrenes
samtykke være frivillig og informert. Dvs. at det
ikke må være avgitt under noen form for press, og
foreldrene skal vite hva de har gitt sitt samtykke til,
og hvem som skal få tilgang til opplysningene. I
tillegg skal foreldrene vite at de når som helst kan
trekke tilbake hele eller deler av samtykket de har
gitt. Et samtykke bør være skriftlig med tanke på
eventuelle senere behov for dokumentasjon. Det
er den instansen som utleverer opplysninger, som
har ansvar for å innhente samtykket. Det betyr at
det er barnehagen som er ansvarlig for å hente inn
samtykke når den vil gi opplysninger til barneverntjenesten eller andre instanser i henhold til opplysningsretten. Mange kommuner og bydeler har
utarbeidet skjemaer for samtykke. Barnehagens
ledelse skal ha oversikt over hva som gjelder i den
aktuelle kommune/bydel.

Barnehagens taushetsrett
At barnehagen har en opplysningsrett etter samtykke fra foreldrene, innebærer ikke at barnehagen plikter å gi opplysningene videre, bare at det
foreligger en rett til å gjøre det. Det betyr at når
det foreligger et unntak fra taushetsplikten ved
at foreldrene har gitt sitt samtykke til at barnehagen kan gi fra seg opplysninger, trenger ikke
barnehagen å benytte seg av det. Vi sier at barnehagen har en taushetsrett (Olsen, 2012). Faglige
og etiske vurderinger må legges til grunn for om
barnehagen velger retten til å gi opplysninger videre (opplysningsretten), eller om den vil benytte
seg av taushetsretten. Olsen (2012, s. 170) viser
til et eksempel der foreldrene anmoder barne
hagen om å informere skolekontoret om barnets

tilpasningsvansker i den hensikt å få plass på en
skole som ligger nærmere deres arbeidssted. Foreldrenes anmodning innebærer at de samtykker
til at barnehagen gir opplysningene videre. Imidlertid må barnehagen her vurdere om den skal gi
en slik uttalelse. Er barnets vansker så alvorlige at
det kreves spesialbehandling ved skoleopptak, eller vurderer barnehagen det som en fordel at barnet starter på skolen med «blanke ark»? Når det
foreligger en opplysningsrett, innebærer det med
andre ord at barnehagen også må ta stilling til
taushetsretten; skal man eller skal man ikke bringe opplysningene videre? Det foreligger altså to
handlingsalternativer, som begge er juridisk lovlige. Faglig-etiske vurderinger avgjør om man velger det ene eller det andre (Olsen, 2012, s. 171).
Drøft dette med lederen din.

Anonyme drøftinger
Der privatpersoner kan være anonyme når de
melder en sak til barnevernet, har ikke offentlig ansatte denne muligheten. Vi presenterer oss
vanligvis ved navn og arbeidssted i kontakt med
samarbeidsinstanser. Det er vanlig høflighet og et
godt utgangspunkt for tverrprofesjonelt samarbeid. Når det gjelder opplysningsplikten, merker
vi oss at veilederen sier at det er en forutsetning at
barnehagen gir seg til kjenne, for at barnehagen
skal oppfylle sin opplysningsplikt slik at barne
verntjenesten på best mulig måte kan vurdere
innholdet i meldingen og behovet for å hente inn
ytterligere opplysninger fra barnehagen. Opplysningsplikten er med andre ord ikke oppfylt
dersom meldingen til barneverntjenesten sendes
anonymt.
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Heller ikke anonyme drøftinger handler om
at du som ansatt i barnehagen, og som tar kontakt med barnevernet, kan være anonym, men at
du anonymiserer opplysningene om barnet og
familien på en effektiv måte, slik at de ikke kan
identifiseres, jf. forvaltningsloven. I små kommuner med gjennomsiktige forhold kan barnehagen
endre litt på opplysninger som kjønn mv., og ellers unngå alle opplysninger som kan identifisere vedkommende. Anonyme drøftinger er ifølge
veilederen bare aktuelt å bruke når barnehagens
bekymringer for barnet ikke er så alvorlige at
opplysningsplikten gjelder. Det betyr altså at barnehagen ikke kan vente og se an en sak der det
foreligger opplysningsplikt, og heller drøfte saken
anonymt med barnevernet. Utover opplysningsplikten er samtykke og anonymisering de to mest
aktuelle hjemmelsgrunnlagene når barnehagen
skal formidle opplysninger til barneverntjenesten.
Veilederen (s. 21–22) sier at anonyme drøftinger kan være særlig aktuelle når barnehagen trenger
– råd om hvordan de best skal ta opp sin bekymring med foreldrene
– hjelp til å konkretisere en bekymring eller utformingen av innholdet i en melding
– hjelp til å avklare om foreldrene bør eller ikke
bør kjenne til meldingen før den sendes
– informasjon om hva barneverntjenesten kan
bidra med, og arbeidsprosessen fra en melding
blir sendt, til eventuelle tiltak settes i verk
Det er viktig at barnehageansatte vet om og benytter denne muligheten til anonyme drøftinger
med barnevernet, som vil være til god hjelp både
i komplekse og i mindre komplekse saker.

Oppsummerende om taushetsplikt,
opplysningsplikt, opplysningsrett
og taushetsrett
Taushetsplikt er utgangspunktet for arbeid i barnehagen. Opplysningsplikten går foran taushetsplikten. Opplysningsrett og taushetsrett oppstår
etter samtykke fra foreldrene og er unntak fra
taushetsplikten. Selv om barnehagen har rett til å
gi opplysninger videre, har den også taushetsrett.38

Taushetsplikt

Taushetsrett/
opplysningsrett

Opplysningsplikt
(meldeplikt)

Unntak
Illustrasjon 2. Figuren viser tre «båser» for barnehagens hånd
tering av opplysninger (etter Olsen, 2012, s. 170).

Dilemmaer – fra snikende uro til
akutte hendelser
Tommy. En vag og udefinerbar følelse av at ikke alt er som
det skal hjemme hos Tommy, startet noen uker etter at
han som treåring begynte i barnehagen. Mor, som er hjem
meværende, leverer og henter. Hun har ofte på seg store
solbriller, også innendørs, noe hun forklarer med lysskyhet
på grunn av en øyesykdom. Personalet synes dette er litt

38

Se også BFD (2005). Rundskriv Q-24, Barnevernet og
taushetsplikten, opplysningsretten og opplysningsplikten.
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rart, men opplever at de kommuniserer godt med mor, og
at hun er genuint interessert i Tommys barnehagehverdag.
Tommy er alltid glad for å se moren, og forholdet mellom
dem virker nært og tett. På det halve året som har gått
siden Tommy startet i barnehagen, har far hentet bare
én gang. Han var da så sint på personalet fordi Tommys
utedress var våt, at senvakten følte sterkt ubehag. En av
assistentene, som i sin tid gikk på skolen med faren, for
teller at han alltid har vært en «hissigpropp».
Det har vært en del problemer med Tommy i bar
nehagen. Han virker utrøstelig når mor går, og det kan
ta opptil to timer før han slapper av og er klar for lek
og andre aktiviteter. I lek kan Tommy noen ganger vise
en aggressiv adferd ved å dytte og slå barna. Denne
adferden utløses ofte av småting, som at et annet barn
har tatt den bilen han nettopp lekte med. Han kan
også rope og skrike ut ord som personalet undrer seg
over inngår i en treårings ordforråd. I slike situasjoner
blir barna redde og trekker seg unna. Når personalet
griper inn, virker Tommy litt engstelig og redd for den
voksnes reaksjoner, men roer seg raskt.
Det nærmer seg nå den halvårige foreldresamtalen
i barnehagen, og du bestemmer deg for å ta tak i den
uroen du som pedagogisk leder og personalet ditt har
kjent på en god stund (fortellingen fortsetter nedenfor).

I saker som dette trenger barnehagepersonalet å
vite hvordan man skal gå fram for å finne ut om
det er en reell grunn til uroen. Veilederen (s. 25)
setter opp følgende punkter som barnehagen må
vurdere når det oppstår en bekymring for et barns
omsorgssituasjon: Skal barnehagen
–
–
–
–

melde ifra til barneverntjenesten umiddelbart?
vente og se situasjonen an?
ta bekymringen opp med foreldrene?
drøfte saken anonymt med barneverntjenesten?

Når du er bekymret for et konkret barn, er det
viktig at du deler bekymringen din med barnehagens leder og andre ansatte i barnehagen, slik
at dere er flere som kan vurdere grunnlaget for
og innholdet i bekymringen. Spørsmål til diskusjon i personalgruppen kan være: Observerer dine
kolleger det samme som deg? Er de like bekymret
som deg? I hvilke situasjoner oppstår bekymringen? Hva slags adferd viser barnet og foreldrene i disse situasjonene? Har det den siste tiden
skjedd noe spesielt med barnet eller foreldrene,
eller i samspillet mellom dem? Refleksjon over
disse spørsmålene kan være retningsgivende for
om bekymringen utløser opplysningsplikten til
barneverntjenesten. Barnehagen bør gjøre en rask
avklaring av hvordan bekymringen skal følges
opp. Å vente og se situasjonen an må ikke bety at
man ikke foretar seg noe, at bekymringen legges
vekk. Dersom barnehagen velger å ikke foreta seg
noe, skal også en slik avgjørelse begrunnes faglig.
Barnehagen kan også lage seg en egen «sjekkliste» over momenter som den kan jobbe ut fra ved
bekymring for et barn. En god ting med sjekklister er at de gir god oversikt, og barnehagen kan
raskt danne seg et bilde av situasjonen, for eksempel når saken diskuteres i et avdelingsmøte.
Et utgangspunkt for en slik liste kan for eksempel
være: Når oppsto bekymringen? Hva konkret består bekymringen i? I hvilken sammenheng oppsto bekymringen? Hvem i barnehagen er bekymret? Har noen i barnehagen vært bekymret for
barnet tidligere? Hvor godt kjenner barnehagen
barnet og foreldrene? Har barnehagen satt inn
noen tiltak for barnet – og eventuelt hvilke? Hva
velger barnehagen å gjøre med den aktuelle bekymringen? Den enkelte barnehage må selv føye
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til punkter eller utarbeide en egen sjekkliste, eller
velge en annen tilnærming for å skaffe seg oversikt over situasjonen. Det viktigste er ikke hva
som står på listen, men at barnehager er bevisst
på nytten av å lage en rutine som gir oversikt.
Dette er én måte for barnehagen å skynde seg lang
somt på, slik jeg skriver om i kapittel 1.
Å avklare bekymringen er ingen enkel beslutningsprosess. «Gråsonesaker» er en betegnelse på alle saker som ikke vurderes så alvorlige
at opplysningsplikten utløses, men som krever
at barnehagen vurderer mulige handlingsalternativer (Backe-Hansen, 2009). Se også «20/80
prosent-regelen», som jeg omtaler i kapittel 1.

Beslutningsprosessen i «gråsonesakene» kan visualiseres slik:
Uansett hva du velger å gjøre, vil systematisk
arbeid, målrettethet og refleksjon være del av vurderingene og planleggingen av neste skritt. Da du
satte Tommy på avdelingsmøtets agenda, kom
det fram at kollegene dine hadde tenkt mye på
ham. Den tidligere skolekameraten til Tommys
far uttrykte bekymring for om «hissigproppen»
kunne være voldelig eller vise annen skremmende adferd hjemme. En annen kollega mente hun
hadde sett hevelser og blåmerker i mors ansikt,
bak solbrillene. En tredje kollega som nylig hadde
deltatt på kurs om vold i nære relasjoner, mente

Ikke glem noe
Systematisk
kartlegging av
barnets situasjon

Det oppstår en
bekymring for omsorgssituasjonen
til et barn

Samtaler med
foreldrene

Diskusjoner med
andre fagpersoner

Kartlegge mer

Bekymringen
avklares
Tiltak i regi av
barnehagen
Tiltak fra andre
tjenester
Melding til
b arnevernet

Illustrasjon 3. Skjematisk modell for barnehagens prosess fra bekymring til eventuell melding i «gråsonesaker»
(etter Backe-Hansen, 2009, s. 19).
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Dilemmaer – fra snikende uro til akutte hendelser

at Tommys signaler på utrygghet når mor dro fra
barnehagen, kunne ha sammenheng med at han
allerede hadde utviklet en beskyttende rolle overfor mor, som kan ses hos små barn i saker med
partnervold. Forskning viser at selv små barn går
imellom voldsutøveren og mor for å stanse både
emosjonell og fysisk vold (Øverlien, 2012). Kanskje er Tommy ulykkelig så lenge om morgenen
fordi han er urolig for hva som kan skje med mor
når han ikke er hjemme og passer på henne?
Tommy, fortsettelse. En dag dukker ikke Tommy opp i
barnehagen. Samme dag får barnehagen en henven
delse fra barneverntjenesten der barnehagen bes gi
opplysninger om hvordan Tommy fungerer i barneha
gen. Barnevernet etterspør også hvilke erfaringer bar
nehagen har gjort seg i møter med mor og far.

For sent og for sjelden?
Det har lenge rådet en bekymring blant fagfolk
og tidligere barnevernsbarn om at barnevernet i
mange tilfeller griper for sent inn (se blant annet
Aasberg, 2014; Backe-Hansen, 2009; Baklien,
2009; Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, 2011; Rakvaag, 2014). Årsakene
til dette er mange og sammensatte, for eksempel
at bekymringsmeldinger fra samarbeidspartnere,
som for eksempel barnehagen, sendes for sjelden
og for sent. Barneverntjenesten plikter å avdekke omsorgssvikt og å sette inn rett hjelp til rett
tid, men for at den skal kunne hjelpe barn og
familier, er den er avhengig av at saker meldes
inn til den i tide. Kommer meldingene sent, er
faren at familiens problemer vil ha utviklet seg til
å bli store og vanskelige å reversere. For barnet vil

hver eneste dag i ugunstige omsorgsbetingelser
telle negativt.
I Tommys tilfelle kom det etter hvert fram at
far hadde et stort rusproblem, og at han ble voldelig mot mor når han drakk. Dette hadde pågått
i hele Tommys liv, men problemene hadde tiltatt
da far mistet jobben sin for om lag et halvt år siden. Den dagen Tommy ikke kom i barnehagen,
var han på krisesenter sammen med mor. Mor
hadde fått betydelige fysiske skader etter vold fra
far natten før. Det var krisesenteret som meldte
en akutt bekymring til barneverntjenesten.
Siden alle bekymringssaker er forskjellige, er
det vanskelig å gi et generelt råd om hvordan
man som barnehageansatt skal forholde seg ved
bekymring for et barn. Det kommer an på mange
forhold, for eksempel om bekymringen oppstår
akutt eller har utviklet seg over tid, hva bekymringen består i, barnets alder og verbalspråknivå,
og barnehagens kjennskap til familien. Men det
blir aldri feil å ta kontakt med barneverntjenesten
for å drøfte saken anonymt, og slik få råd om
hvordan man kan forholde seg videre. I de større byene kan alle som i sin yrkesutøvelse jobber
med barn og unge, også henvende seg til Statens
barnehus.39 Her finnes et konsultasjonsteam40
som gir råd og veiledning til barnehagelærere,
barnevernansatte og andre som jobber med barn
som er, eller står i fare for å bli, utsatt for vold,
seksuelle overgrep og alvorlig omsorgssvikt. Siden
39

40

Statens barnehus er et tilbud til barn og ungdom som
kan ha vært utsatt for, eller vært vitne til, vold eller seksuelle overgrep, der det foreligger en politianmeldelse.
Det er 11 barnehus i Norge.
https://www.statensbarnehus.no/barnehus/statens-barnehus-oslo/raad-og-veiledning/ Konsultasjonsteamet er
en del av Statens barnehus i Oslo.

83

9788215063140_Haug_Barnevern for barnehagefolk 210322.indd 83

09.05.2022 09:22

Kapittel 4 Bekymret – hva må jeg vite, og hva gjør jeg?

svikt mot barn som kjent ikke følger barneverntjenestens åpningstider, kan det også være aktuelt
å kontakte barnevernvakten i kommuner der det
finnes. Alternativet er å ta direkte kontakt med
politiet eller lensmannskontoret.
I kapittel 1 skriver jeg at barnehagen må skynde
seg langsomt. Det innebærer å arbeide systematisk
i alle typer saker som vekker bekymring, også der
det ikke er grunn til å tro at det dreier seg om slike alvorlige tilfeller som barnehageloven beskriver i § 46, og som utløser en opplysningsplikt.
Med utgangspunkt i barnevernsstatistikk (SSB,
2021b) kan vi lese at om lag åtte av ti saker dreier
seg om mindre alvorlig omsorgssvikt og har ulike
former for hjelpetiltak, som regnes som mindre
inngripende tiltak og benyttes av barneverntjenester «når barnet på grunn av forholdene i hjemmet
eller av andre grunner har særlig behov for det»
(§ 4-4). Ut fra denne «20/80 prosent-regelen» er
det disse barna og deres foreldre barnehageansatte
vil møte flest av. Og sannsynligvis vil de fleste av
barnehagens dilemmaer oppstå i disse sakene. I
kapittel 7 går jeg nærmere inn på barnehagens
samarbeid med foreldre i denne typen saker hvor
opplysningsplikten ikke gjelder, men der det likevel er behov for at barnehagen har kontakt med
barneverntjenesten.

Barnehagepersonalets
forsvarsmekanismer
Å hjelpe barn og foreldre i risiko- og omsorgs
sviktsituasjoner er ikke bare en kunnskapsmessig
utfordring, som å ha oversikt over lovligheten av
det vi bestemmer oss for å gjøre; det er også en
følelsesmessig utfordring. I bokens første kapittel

skriver jeg at det kan være vanskelig å ta innover
seg at voksne mennesker utøver vold og andre
former for omsorgssvikt og påfører forsvarsløse
barn både fysiske og psykiske skader. Smerten det
er å vite at noen barn vokser opp i kjærlighetsløse
omgivelser, at de ikke vet hva glede og trygghet
er, og at de bruker all sin energi på å engste seg for
å utløse foreldrenes vrede og neste overgrep, er for
de fleste ikke til å holde ut. For barnehagens personale kan det oppleves som en ekstra belastning
at de kjenner de involverte.
Barnet skal alltid stå i sentrum når du er bekymret for et barns omsorg. Det er altså den konkrete
situasjonen barnet er i, eller hvordan du opplever
at barnet har det, som må være utgangspunkt for
din håndtering av bekymringen. Forhold knyttet
til deg selv, som at du synes barnets smerte er vanskelig å ta innover deg eller er usikker på hvordan
du skal gå fram, er irrelevante. Heller ikke ditt
forhold til foreldrene, som for eksempel at du deler deres verdisyn, eller at du kjenner ubehag ved
hvilke konsekvenser det å ta opp en bekymring for
barnets omsorgssituasjon kan ha for foreldresamarbeidet, skal ha noen betydning.
Komplekse mekanismer ligger bak benekting
av realitetene og andre forsvarsmekanismer eller
overlevelsesstrategier som barnehagepersonalet
tar i bruk for å håndtere de følelsesmessige belastningene. Problemet med slike strategier er at de
kan hindre deg som profesjonell i å arbeide godt
med barnet og foreldrene. De mest utbredte strategiene som praktikere bruker for å beskytte seg,
er sannsynligvis overidentifisering med foreldrene
og bagatellisering av barnets situasjon (Killén,
2017). Ved overidentifisering tillegger de profesjonelle foreldrene sine egne følelser, egenskaper
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og holdninger i stedet for å leve seg inn i hvordan
de virkelig er og har det. Det gjør at den profesjonelle lett kan se bort fra realitetene i omsorgs
sviktsituasjonen og fra de sidene av foreldrenes liv
og personlighet som skaper store belastninger for
barnet. Når vi «pynter på foreldrene» for bedre å
være i stand til å samarbeide med dem uten at negative følelser slår gjennom, blir vi ikke bevisst på
foreldrenes hjelpebehov, og vi gir ikke foreldrene
muligheter for endring (ibid., s. 117).
En annen overlevelsesstrategi er bagatellisering.
Overidentifisering med foreldrene kan medføre
fare for at vi bagatelliserer den faren barnet er i,
og dette kan betegnes som en «maksimering av
det positive» og en «minimering av det negative»
(Cramer, her i Killén, 2017, s. 118). Det innebærer at vi tenderer mot å oppvurdere at det i
en periode kanskje går bra, foreldrene er hyggelig tilstedeværende, mens vi distanserer oss fra at
barnet fortsatt befinner seg i en sårbar situasjon.
Profesjonelles evne til å bagatellisere barnets lidelse er stor og gjelder særlig ved følelsesmessig
vanskjøtsel, som kan synes udramatisk, men har
alvorlige konsekvenser for barnet. Både ved over
identifisering med foreldrene og ved å bagatellisere barnets situasjon beskytter vi oss selv mot
å oppleve barnets smerte i stedet for å beskytte
barnet (ibid.).41 Barnehageansatte skal ha kunnskap om disse mekanismene hos seg selv og som
de møter i samarbeid med andre profesjonelle,
slik at de ikke skygger for å ta opp bekymringen
med foreldrene eller gjør at barnehagen unnlater
å informere barnevernet om sine bekymringsfulle
observasjoner.
41

For videre utdyping og for å lese om flere overlevelsesstrategier, se Killén (2017, 2021).

Barnehageansatte må være forberedt på de
følelsesmessige belastningene i møte med barn i
omsorgssviktsituasjoner, og de trenger kunnskap
om overlevelsesstrategier som kan skygge for realitetene, slik at barnet ikke får nødvendig hjelp.
Faglig veiledning er ett svar på hvordan du som
ansatt kan få mulighet til å sette ord på hva bekymringen gjør med deg følelsesmessig, og dermed bli
bevisst på mulige overlevelsesstrategier som setter inn. At barnehagens rutiner for håndtering av
bekymringsmeldinger tilsier at en medarbeider
aldri skal arbeide alene med bekymringssaker, er
et annet svar på hvordan du kan hanskes med de
følelsesmessige belastningene i bekymringssituasjoner. I mine år i barneverntjenesten var regelen
at man alltid arbeidet to sammen. Dette i tillegg
til jevnlig veiledning ga muligheter til å bli bevisst
på og å bearbeide egne følelser og holdninger. I
kapittel 9 tar jeg for meg reflekterende team, en
metode som egner seg godt når den tilpasses konteksten (Schei og Kvistad, 2012).

Netthets – Håper du får en fin tid
i helvete!
Å melde bekymring for barns omsorg har noen
negative sider for den som melder, som vi for
få år tilbake var ukjent med. Sosiale medier har
gjort det mye enklere å drive netthets, både anonymt og under fullt navn. Den anonyme kan
drive netthets ut fra en tanke om at det som skrives, ikke kan spores tilbake. For den som hetser
under fullt navn, kan avstanden til den personen
som man rammer, kjennes adskillig større enn
om man står ansikt til ansikt med vedkommende. Netthets forstås som trakassering, sjikane el-
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ler trusler om vold formidlet via sosiale medier.
Fellesorganisasjonen (FO), som er fagforeningen
for barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere, gjennomførte en undersøkelse som viser at én av fire medlemmer i den kommunale barneverntjenesten har vært utsatt for
netthets, og at 20 prosent har vurdert å bytte jobb
på grunn av netthets. Det er hovedsakelig klienter og pårørende som utfører netthetsen, men det
er også mange anonyme hendelser (FO, 2017).
Heller ikke barnehageansatte kan regne med å
være forskånet for slike uønskede aktiviteter det
er å bli hengt ut i sosiale medier. Hold kjeft satans
kjerring – håper du får en fin tid i helvete! er en av
de mange svært alvorlige truslene som barnehagelærer, politiker og blogger Eivor Evenrud fikk
etter at hun skrev flere innlegg om at barnehageansatte må ta ansvar og melde ifra når de ser at
barn ikke har det bra hjemme (Evenrud, 2013).
Netthets er en alvorlig belastning først og
fremst for den som utsettes for det, men også for
arbeidsmiljøet. Det er på høy tid at myndighetene sikrer at bestemmelsene i arbeidsmiljøloven
om vold og trusler følges opp, sier forbundsleder
i FO, Mimmi Kvisvik, og viser til at bare 15 prosent av medlemmene som svarte på undersøkelsen ovenfor, sier de kjenner til at det finnes rutiner på arbeidsplassen for håndtering av netthets
(Kvisvik, 2017).
Jeg kjenner ikke til tilsvarende undersøkelser i
barnehagen. Enten det gjelder barnehagelærere,
barnevernansatte eller andre yrkesutøvere med et
lovpålagt ansvar for å ta affære ved å melde ifra
når barn ikke får god nok omsorg av sine foreldre,
vil rutiner som innebærer politianmeldelse av all

netthets, være viktig både for å bevare trygge arbeidsplasser og kompetente fagmiljøer. Det vil
også sikre at barn som trenger det, får hjelp. «I
ytterste konsekvens innebærer netthets at barnas
rettssikkerhet blir truet. Hvem skal ta vare på de
mest sårbare barna i landet dersom barnevern
ansatte blir skremt bort fra jobben sin?» spør
Kvisvik (ibid.).
Slike ytringer i sosiale medier kan også ses som
et uttrykk for at barnevernet har problemer med å
kommunisere sine vedtak og begrunnelser på en
forståelig måte for folk som ikke er fagpersoner.
Dette framkommer i en studie av internasjonale
og norske åpne Facebook-grupper som undersøker
protester mot det norske barnevernet. I disse ytringene kommer det fram poenger både fra dem som
har direkte erfaring med barnevernet, og fra andre
som hevdes å være viktige for utviklingen av barnevernet og barnevernpolitikken (Stang, 2018).

Kapitteloppsummering
Hva gjør du som barnehageansatt når du blir
bekymret for et barn, når og hvordan melder
du en bekymring til barnevernet, hvilke juridiske bestemmelser gjelder, når skal foreldrene involveres, og når skal de ikke? Hva er anonyme
drøftinger, og når kan barnehagen benytte det?
Dette er spørsmål som søkes besvart i kapittel 4.
Selve utformingen av meldingen til barneverntjenesten belyses i kapittel 6. Videre legger dette
kapitlet vekt på at barnehagen må ha rutiner som
viser vei om hva barnehageansatte bør og skal
gjøre – både i akutte situasjoner og i saker der
bekymringen vokser fram over tid. Betydningen
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Kapitteloppsummering

av at barnehagepersonalet bevisstgjør seg egne
overlevelsesstrategier, inngår også i kapitlet. Til
slutt behandles en økende tendens til netthets der

meldere og de som arbeider med barnevernssaker,
henges ut i sosiale medier og i verste fall kan motta drapstrusler.

Oppgaver til refleksjon og diskusjon
1. Hvilke rutiner har din barnehage eller

3. Har du i barnehagesammenheng opplevd at

barnehagen du hadde praksis i, for håndtering

du selv eller dine kolleger eller medstudenter

av bekymringsmeldinger til barnevernet?

har tatt i bruk overlevelsesstrategier, og hvilke

2. Hvilke tanker gjør du deg etter å ha lest
fortellingen om Tommy? Ville du gjort noe

konsekvenser tror du det hadde for barnets
muligheter til å få hjelp?

annerledes om du var i den pedagogiske
lederens sted?
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KAPITTEL 5

Å identifisere signaler
og ivareta barna
Barns signaler på ugunstige
omsorgsbetingelser
En bekymring oppstår ut fra bestemte hendelser
eller en spesiell adferd du som barnehageansatt
registrerer hos barnet, hos foreldrene eller i samspillet mellom dem. Bekymringen kan ha bygd
seg opp over tid, eller den har oppstått akutt.
Uavhengig av dette vil de fleste av disse barna
fortsette å være i barnehagen din – noen ganger
i flere år. Å gjenkjenne de signalene barn i risiko
og omsorgssvikt kan vise, er vesentlig for å kunne
hjelpe.

Hva skal jeg se etter?
Det er vanskelig å lage en fullstendig oversikt
med beskrivelser av alle symptomer barn i vanskelige livssituasjoner kan vise, og tilsvarende
vanskelig å foreskrive hvilke tiltak barnehagen

kan sette inn. Barn som utsettes for risiko og omsorgssvikt, er som alle andre barn – forskjellige.
Derfor er det viktig å se hvert enkelt individ og
forsøke å klargjøre hva dette barnet trenger. I så
måte skiller ikke arbeid med disse barna seg ut
fra arbeid med andre barn i barnehagen. Å møte
barnets behov for omsorg, trygghet, tilhørighet
og anerkjennelse, samt å sikre at barnet får ta del
og medvirke i fellesskapet, er viktige elementer
i barnehagens verdigrunnlag (KD, 2017a, s. 7).
Det forplikter barnehagen til å jobbe for å skape
gode utviklingsbetingelser for alle barn.
Basert på forskning og erfaring med barn som
utsettes for omsorgssvikt, er det likevel mulig å
identifisere noen symptomer og typer adferd som
går igjen hos barna. I likhet med inndelingen av
omsorgssvikt i kategorier som jeg omtaler i kapittel 2, vil også oversikter som den nedenfor være
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konstruksjoner laget for å identifisere og sette ord
på barnets vanskelige situasjon, og må ikke oppfattes som en fasit.
– Barnet er utagerende fysisk og/eller verbalt, dytter og slår, opptrer truende, skjeller ut andre.
– Barnet er innesluttet og trist, virker fjernt og/
eller tungsinnet og mimikkløst.
– Barnet virker ukonsentrert og uinteressert,
vanskelig å motivere, beskjeder når ikke inn,
deltar ikke i dialoger.
– Barnet deltar ikke i lek og observeres ofte alene, blir ikke invitert inn i lek, tar ikke initiativ
selv, vandrer for seg selv.
– Barnet viser større endringer i adferd, eksempelvis fra å delta aktivt til å trekke seg unna
fellesskapet.
– Barnet har ofte blåflekker og sår på steder som
vanligvis ikke er utsatt under lek, skader på
ørene, blåmerker på overarmene og ryggen.
– Barnet betror seg til deg eller plumper ut med
historier om fysisk avstraffelse av seg selv eller
søsken. Det forteller at foreldrene eller andre
det bor sammen med, utsetter hverandre for
vold og andre former for overgrep.
– Barnet framstår som en omsorgsperson for sine
foreldre, har omfattende oppgaver i hjemmet,
kan ikke oppholde seg lenge utenfor hjemmet,
har detaljert kunnskap om foreldrenes bekymringer.
(Etter Rakvaag, 2014, s. 51–52)

Som med omsorgssviktkategoriene vil momenter
som dette gjerne overlappe hverandre og gjøre
grensen mellom dem flytende. Det vil også være
slik at de kan anta ulike former og intensitet og

opptre med ulik grad av hyppighet. Noen typer
adferd, for eksempel når et barn plutselig plumper ut med at det utsettes for vold, vil kreve rask
handling fra den profesjonelle. Andre symptomer,
som at barnet virker stille, trist og innesluttet, gir
grunn til bekymring og økt oppmerksomhet,
men ikke nødvendigvis umiddelbar handling.
Momentene ovenfor viser hvor ulikt barn kan
reagere på omsorgssvikt. Samtidig vil en person
med erfaring fra barnehagen ut fra strekpunktene
raskt se at flere av momentene også kan passe på
barn som ikke trenger barnevernets tjenester. Det
er derfor viktig å understreke at barnets adferd
kan ha flere forklaringer og er ikke alltid en indikator på at barnet trenger hjelp fra barnevernet.
Skilsmisse, sykdom i nær familie, besteforeldres
bortgang og beslutning om flytting er alle situasjoner som medfører store endringer i barnas liv,
og som kan resultere i reaksjoner som likner på de
som kan ses hos barn i risiko- og omsorgssviktsituasjoner. Når pedagogen får mistanke om at
familielivet «halter» på den ene eller andre måten,
bør hun snakke med foreldrene og åpne for fri
flyt av informasjon mellom barnehagen og hjemmet. Som ansatt i barnehagen er det viktig å gripe
fatt i situasjoner der du observerer at barn strever,
uavhengig av bakenforliggende årsaker.

Barns mestrings- og
overlevelsesstrategier
Gjennom sin adferd «forteller» barn på ulike måter at de befinner seg i en risiko- eller omsorgs
sviktsituasjon. Dette kalles mestrings- eller overlevelsesstrategier og defineres som «måter barnet
forholder seg på for å mestre sin situasjon best
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mulig når det er truet» (Killén, 2017, s. 88). Slike
strategier kan dermed forstås som barnets måte
å hanskes med risiko og omsorgssvikt på og et
forsøk på å skaffe seg en viss kontroll over situasjonen. Det handler altså om hvordan barnet
beskytter seg både mot overveldende ytre omgivelser og sin kaotiske indre verden. I denne prosessen fortrenger barna egne behov. Mesteparten
av barnets krefter går med til dette, mens bearbeidingen av det vonde og barnets følelsesmessige
utvikling kan gå i stå.
Hvilke strategier barnet utvikler, er avhengig
av forhold som hva slags type omsorgssvikt det
utsettes for, barnets alder og barnets medfødte
egenskaper, for eksempel temperament, kreativitet, sensitivitet og intellektuelle utrustning. Jeg
vil videre ta for meg den overdrevent tilpassede og
den utagerende strategien (Killén, 2017).

Den overdrevent tilpassede strategien
De overdrevent tilpassede barna forsøker å dekke til hvor ille de har det – både for seg selv og
omgivelsene. De er svært sensitive for de voksnes
holdninger og humør og prøver å unngå å utløse
sinne eller andre skremmende reaksjoner fra den
uforutsigbare voksne. Barna har erfaring med at
en god situasjon plutselig kan endre seg til agg
resjon, ydmykende og truende utsagn og fysiske
overgrep. Det er barna som lytter etter om stemmene i stuen og trinnene i trappen varsler fare,
eller som gransker om voksnes ansikt varsler fred
eller ufred.42 Tre undergrupper av denne strategien beskrives: a) barn som er «flinke» og aktive,
b) barn som påtar seg en omsorgsrolle overfor for42

Bildeboken Sinna mann (Dahle og Nyhus, 2003) gir et
innblikk i dette ut fra barnets perspektiv.

eldrene, og c) barn som er passive og tilbaketrukne (Killén, 2017, s. 89). Den første gruppen barn
presterer godt, og langt på vei klarer de å opptre
i tråd med foreldrenes (ofte urealistiske) forventninger. Disse barna viser gjennom sin adferd og
ferdigheter et funksjonsnivå som ligger langt over
det man kan forvente ut fra barnets alder. Den
andre undergruppen, de som påtar seg en omsorgsrolle overfor foreldrene, er barn som tidlig
har lært at de må ta seg av den voksne. Allerede
fra 2–3-årsalderen kan de oppføre seg som små
voksne, og de kan ha en forbausende god oversikt
over foreldrenes bekymringer og belastninger. I
barnehagen kan de framstå som små «tjenere»; de
er i forkant av det meste som skal skje, og kan
være de første til å rydde.
Paal-André Grinderud,43 talerør for barn av
rusgiftavhengige foreldre, forteller nær og rørende om hvordan han som barn over mange år tok
ansvar for sin alkoholikermor. Han gjorde alt han
kunne for å skjule at noe var galt, og gjorde det på
en slik måte at det for andre virket som han ikke
hadde det så ille. Barn trenger slike modige stemmer, og samfunnet trenger å bli opplyst om hvor
ille det er for barn å vokse opp under slike forhold.
Den tredje undergruppen av de overdrevent
tilpassede barna, de triste, passive og tilbaketrukne barna, framstår som ulykkelige og deprimerte.
De bruker kanskje alle sine ressurser på å bearbeide det vanskelige (Killén, 2017, s. 90). I motsetning til trygge barn, som er direkte i sin måte å ta
kontakt med voksne på, vil deprimerte barn vise
43

Paal-André Grinderud er en aktiv skribent og grunnlegger av PAG-stiftelsen (tidl. Wanda-senteret) https://
www.fmr.no/wanda-senteret-er-blitt-pag-stiftelsen.
72681.html
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lite blikkontakt og ikke stille de samme kravene
om udelt oppmerksomhet.

De usynlige barna
I barnehagen kan de overdrevent tilpassede barna
oppfattes som uproblematiske, i den forstand at
de ikke gjør mye ut av seg. De er flinke til å tilpasse seg krav og kan oppleves som «mønsterbarn» i
barnehagehverdagen. Imidlertid er det en fare for
at disse barna og deres problemer kan bli usynlige. Å være usynlig kan dreie seg om faktisk ikke å
bli sett som den man er, av foreldrene, av familien eller barnehagepersonalet. Og det handler om
barnets opplevelse av å ikke være sett, anerkjent og
verdsatt av dem man omgir seg med. Vi kan bruke følgende ord om den opplevelsen barna har:
ikke bli sett, ikke bekreftet, ikke anerkjent,
ikke verdsatt, ikke føle tilhørighet, ikke være
inkludert, ikke tilhøre et fellesskap, føle seg
forlatt, være alene, være ensom, være marginalisert, være isolert, være sosialt ekskludert
(Gjertsen, 2013, s. 16).
De som arbeider i barnehage, er de usynlige barnas sentrale hjelpere og skal være den ressursen
barna kan bruke for å skape endring og utvikling.
Det handler om at barnehageansatte i samarbeid
og samhandling med barn og foreldrene har en
grunnleggende forståelse av medbestemmelse og
myndiggjøring (ibid.).
Tove Jansson viser her i sin bok om Mummi
trollet og fortellingen Det usynlige barnet (1999)
på en varm og fin måte hvor viktig det er at vi ser
også det stille, sårbare barnet. For å kunne leke,
for å kunne vise følelser, for å kunne bli sint må

Det usynlige barnet. Dere vet jo at folk lett kan bli
usynlige hvis man skremmer dem ofte nok, sa Tootikki.
– Vel. Denne Ninni ble skremt på en gal måte av en
tante som hadde tatt seg av henne enda hun ikke var
glad i henne. Jeg har truffet tanten, og hun var nifs.
Ikke sint, skjønner dere, sinne kan en forstå. Hun var
bare kald og ironisk (Jansson, 1999, s. 82).

barnet ha et ansikt, vi må se barnet. Ingen barn
skal oppleve å gå gjennom barnehagetiden sin
uten å bli ordentlig sett.
Utgangspunktet for barnehagens arbeid med
de stille barna, som med alle barn, er at barn er
aktive, handlende subjekter i kraft av seg selv.
Dette prinsippet er nedfelt i barnehageloven, i
barnehagens rammeplan og i internasjonalt lovverk om barns rettigheter. Det betyr at barnehagens personale har et stort ansvar for både å se og
involvere de stille barna i å finne ut hva de trenger,
og hvordan de best kan hjelpes.

Den utagerende strategien
De barna som har en utagerende strategi, er med
sin aggressive og destruktive adferd umulige å
overse i barnehagen. Denne overlevelsesstrategien medfører at barnet er sterkt preget av uro,
det ødelegger leken, forstyrrer og skaper uro,
for eksempel i samlingsstunden. Det skal lite
til for å utløse aggresjon hos disse barna, og de
kan også tillegge andre aggresjon, for deretter å
angripe for å forsvare seg (Killén, 2017, s. 91).
Barn med slik adferd vil ofte framstå som svært
krevende, hyperaktive og av og til provoserende
for barnehagepersonalet. Denne adferden er også
lite egnet til å skaffe seg venner blant de andre
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barna, og de går glipp av samspillssituasjoner
hvor sosial kompetanse utvikles. Slike utagerende uttrykk kan forveksles med adferd som kan
observeres hos barn med for eksempel ADHD,44
og ofte begrunnes utagerende adferd med forhold
hos barnet selv. Det er viktig at barnehageansatte
er oppmerksomme på at barns utagerende adferd
kan skyldes vanskelige hjemmeforhold.
Det hender at både barn og voksne gir bestemte barn skylden for ubehagelige ting som
har skjedd i barnehagen, og så viser det seg ved
nærmere ettersyn at dette barnet faktisk ikke var i
barnehagen den dagen hendelsen oppsto. Barnet
har altså allerede blitt tildelt en «syndebukk»-rolle
som bidrar til å bekrefte barnets negative selvoppfatning. Å stemple dem som «vanskelige» eller
«umulige» representerer en tilleggsbelastning for
barna. En barnehage som ikke er bevisst på disse
mekanismene, og som ikke arbeider systematisk
for å motvirke dem, bidrar til en selvforsterkende prosess eller en «ond sirkel» som kan ha store
negative utviklingsmessige konsekvenser for barnet. Barn med en utagerende strategi som ikke får
trent på sosial kompetanse, som er en forutsetning for å fungere godt sammen med andre (KD,
2017a), vil på et vis bli «dobbelt straffet»; de blir
ikke akseptert på grunn av den utagerende strategien de bruker for å håndtere en kaotisk verden
preget av voksnes svik, og på grunn av sin utagerende strategi fratas de muligheten til endring og
læring av sosial kompetanse ved at omgivelsene
(for eksempel barnegruppen) ikke vil innlemme
dem i sosiale samspill.

44

Attention deficit hyperactivity disorder.

Det er derfor av stor betydning at barnehagen
har en beredskap til å takle også disse barna og
gi dem positive erfaringer og mestringsstrategier
som alternativer til den destruktive adferden. Barnet trenger gode erfaringer her og nå, men også
med tanke på barnets videre utvikling. Destruktiv adferd som kriminalitet og annen ikke-sosial
adferd i ungdomsalderen kan spores tilbake til
utagerende adferd allerede i barnehagen (Nordahl
mfl., 2005). På en oppvekstkonferanse jeg deltok
på for noen år siden, ble følgende utsagn fra en
ungdom sitert: «Jeg falt ut av videregående allerede i barnehagen!» Dette er et tankevekkende og
sårt utsagn som kan koples til forskning som peker på at manglende sosial kompetanse hos barn
er forbundet med rusmisbruk, antisosial adferd og
ulovlig fravær og frafall i skolen (Ogden, 2015).

Blandede strategier
Barn kan skifte mellom de to strategiene som er
beskrevet ovenfor. De kan skifte mellom dem avhengig av situasjon, og de kan etter lengre tids
bruk av den ene strategien bytte til den andre
(Killén, 2017, s. 92). Når jeg i innledningen til
dette kapitlet understreker betydningen av at
barnehagen har kunnskap om disse strategiene,
har det en opplagt sammenheng med at barnets
overlevelsesstrategier påvirker samspillet mellom
barnet og de andre i barnehagen. Der den overdrevent tilpassede strategien kan gi barnet muligheter til å knytte seg til andre barn og voksne i
barnehagen, vil den utagerende strategien kunne
medføre ytterligere avvisning og bekreftelse på at
barnet er uten verdi (ibid.). Jeg vil understreke
at barnet har det like vondt og trenger like mye
hjelp og støtte uavhengig av hvilke strategier det
93
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bruker. Igjen – disse strategiene er barnets måte å
håndtere både et ytre kaos og et emosjonelt, indre
kaos på.

Barns signaler ved
seksuelle overgrep
Seksuelle overgrep mot barn synes å være ekstra
tabubelagt og tilsvarende vanskelig å ta innover
seg for dem som arbeider med barn. Ved seksuelle overgrep vil barnas signaler, som ved andre
omsorgssviktformer, variere etter barnets alder.
Og det er viktig å si at selv om ett eller flere av
symptomene jeg beskriver nedenfor, er til stede,
er det ikke sikkert at barnet utsettes for seksuelle
overgrep. Det kan være andre årsaker til bekymringen. Erfarne barnehagefolk vil for eksempel
kunne skille mellom vanlig motstand hos et barn
som nødig vil miste leketid når det tas ut av leken
for et bleieskift, og et barn med alvorlige problemer.
De aller yngste vil ikke kunne si noe, men vil
være ekstremt redde og kan vegre seg kraftig når de
legges på stellebordet for bleieskift. De kan være
svært røde ved kjønnsorganer og anus. D
 enne
rødheten må imidlertid ikke forveksles med vanlig rødhet som kan oppstå hos bleiebarn. At barn
stritter imot bleieskift, er heller ikke uvanlig, men
de fleste barn vil gi seg når de forstår at «slaget er
tapt» (Aasland, 2014, s. 65). Personalet bør også
være oppmerksom på en svært uvanlig reaksjon
noen barn kan vise ved bleieskift ved å bli slappe og nesten apatiske, og responderer ikke ved
småprat og forsøk på å oppnå øyekontakt når de
ligger på stellebordet.

En barnehageansatt forteller. Nesten hver gang jeg
skulle skifte bleie på NN på 2,5 år, ble han nesten
hysterisk – helt annerledes enn det jeg har opplevd
før med barn. Og da jeg fikk han på stellebenken, ble
han plutselig helt slapp, virket nesten død, han så for
bi meg eller til siden uten å se på noe liksom. Det
gikk kaldt nedover ryggen på meg. Vi ble jo bekymret
for andre ting ved han også og kontaktet barnevernet.
Bestefaren hadde misbrukt han da han passet han og
var dagbestefar for han i et halvt år før han begynte hos
oss (Aasland, 2014, s. 66).

Litt eldre barn kan prøve å fortelle om hva de
blir utsatt for, både verbalt og nonverbalt. Noen
barn skjønner ikke at det er galt. Hva vet en fire
åring om at en fars lek med tissen hans ikke er
en akseptabel, sunn og god lek dersom ingen har
snakket om det? Hva forstår han når mor nekter å
etterkomme ønsket hans om å bli slikket i rumpa,
det far gjorde, og som var så deilig? spør A
 asland
(ibid., s. 69). Hvordan kan en seksåring som har
oppfanget tabuet rundt seksualitet og føler skyld
og skam for det som skjer, fortelle? Og hva med
femåringen som trues med at hunden hans skal
drepes, eller at mor kommer i fengsel om han
forteller noen om det som foregår? Dersom den
personen barnet prøver å fortelle til, ikke reagerer,
kan barnet etter hvert resignere.
Andre signaler på misbruk er at barnet går tilbake i utvikling, det som kalles regresjon. For eksempel kan barn som har sluttet med bleier, begynne å
tisse på seg, og barn som snakker rent, kan begynne med babyspråk. Mareritt, dårlig søvn og vonde
drømmer er andre signaler barn som utsettes for
seksuelle overgrep, kan vise. Depresjon og tristhet,
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som at barnet virker trist og ulykkelig, er også signaler barnehagepersonalet skal være oppmerksom
på. Videre kan plutselige adferdsendringer hos
barnet, som at barnet viser aggresjon, passivitet,
konsentrasjonsvansker eller vantrivsel, som barnehagepersonalet ikke har observert tidligere, være
tegn på seksuelle overgrep (Aasland, 2014).
En pedagogisk leder forteller. Forandringer har jeg sett
i løpet av en langhelg når ei glad jente på fem år skulle
flytte sammen med morens kjæreste. Barnet kommer
trist, stille tilbake i barnehagen og begynner å tisse
og bæsje på seg uken etter. Personalet ble bekymret,
og det viste seg at den nye kjæresten hadde begått
seksuelle overgrep mot den lille jenta denne helgen og
i ukene framover (Aasland, 2014, s. 75).

Også somatiske eller kroppslige tegn kan observeres ved seksuelle overgrep. Blant disse er skader på
kjønnsorganene, vondt i hodet og magen, hyppige urinveisinfeksjoner og blåmerker på overarmer, ansikt, bryst og lår etter å ha blitt holdt fast.
Også uvanlig tannråte kan ses. Det skyldes gulping eller oppkast som virker skadelig på tann
emaljen, og som kan skje etter oralsex. Dårlig
tannhelse kan ses også hos voksne som har vært
utsatt for overgrep, fordi en tannlegesituasjon kan
trigge angst fra overgrepene.
Noen barn kan vise en seksualisert adferd og
bruke et avansert seksualisert språk, som å sette
seg på fanget til en voksen, prøve å åpne bukse
smekken og si de skal slikke, suge eller dra i tissen.
Slik seksualisert adferd kan ses som en overdreven
tilpasningsstrategi, slik jeg beskriver over, der barnet overfor den voksne prøver å leve opp til det de

har lært av overgriperen. Man kan også se seksuell
aggressiv adferd hos utsatte barn, for eksempel at
de prøver å tvinge andre barn inn i seksualiserte
leker. I barnehagen og ellers skal dette selvfølgelig
stoppes, for å beskytte de andre barna og barnet
som utøver slike aktiviteter.

Snakk mer om ømtålige temaer
Både profesjonelle og privatpersoner kan finne
tanken på eller en gryende bekymring for at barnet utsettes for seksuelle overgrep fra sine nærmeste, så uhyrlig at man vil prøve å skyve det
bort. Tanken blir ikke satt ord på. Og den tanken
som ikke artikuleres, framstår ofte som flyktig og
forsvinner lett. Beskyttelsesmekanismer hos voksne kan føre til at vi ikke vil, tør eller klarer å se.
Mange voksne er dessuten engstelige for å gjøre
feil. Imidlertid er det den profesjonelles plikt å
gjøre noe med bekymringen. Om man ikke har
kompetanse selv, må den hentes inn fra annet
hold, for eksempel gjennom å kontakte barneverntjenesten eller Statens barnehus. Det er krevende å arbeide med slike saker, og det er svært
viktig å hente inn kompetanse og dokumentere
det du finner som underbygger mistanken din
(Aasland, 2014).
I de senere årene har det vært snakket og skrevet om mobbing i barnehagen (se for eksempel
Helgesen, 2014, 2017; Idsøe og Roland, 2017).
I 2020 fikk barnehageloven en tilføyelse, § 41.
Nulltoleranse og forebyggende arbeid, som sier at
barnehagen ikke skal godta krenkelser som for
eksempel utestenging, mobbing, vold, diskriminering og trakassering. I likhet med at barn misbrukes seksuelt, kan det også være vanskelig å ta
innover oss at det foregår mobbing blant barn
95
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helt ned i barnehagealder, at det skjer utestenging i frilek, i samtaler og andre aktiviteter, og
at barn som allerede strever med å leke, strever
med språket eller er stille og forsiktige, kan være
ekstra utsatt for mobbing i barnehagen (Idsøe og
Roland, 2017). Men selv om dette er vanskelig,
er mitt inntrykk at barnehageansatte i dag snak
ker om det, med hverandre, med barna og med
foreldrene. Og vi vet at barnehager som snakker
om dette, og som hjelper barna med å komme
inn i leken, forebygger mobbing (ibid.). Kunne
barnehagen snakke like åpent om barns seksualitet og at små barn skal lære å sette grenser relatert
til egen kropp, til hva som er gode berøringer, og
hva som ikke er det? Og om hva som er gode og
hva som er vonde hemmeligheter?
Hovedbudskapet i strategien for seksuell helse
(Helse- og omsorgsdepartementet, 2017) er at vi
må snakke mer om seksualiteten vår, og at grunnlaget for god seksuell helse legges tidlig i småbarnsalder. Barn oppdager og utforsker sin egen
seksualitet, kjønnsidentitet og seksuelle identitet
og stiller spørsmål relatert til kropp, kjønn og
reproduksjon allerede fra 3–4-årsalderen. Strategien viser til FNs barnekonvensjons § 12, som
stadfester barns rett til å bli hørt i forhold som
angår dem. For at dette skal være reelle rettigheter, må barn få hjelp til å sette ord på og uttrykke
seg også om kompliserte temaer, deriblant seksualitet, grenser og egen kjønnsidentitet.45 Et po45

På nettsidene til Nasjonalt kunnskapssenter om vold og
traumatisk stress, www.nkvts.no, Stiftelsen Støttesenter mot Incest, www.sentermotincest.no og Stine Sofies stiftelse, https://www.stinesofiesstiftelse.no/, finnes
informasjon om filmer, bøker, rapporter og fagartikler
om seksuelle overgrep mot barn. Se også bildebøkene til
Rygg og Aasland (2009) og Dahle og Nyhus (2016).

sitivt forhold til og trygghet på egen kropp gjør
det lettere for barnet å skille mellom positiv og
problematisk berøring. Dette kan senke terskelen
for å si fra til en voksen dersom barnet blir utsatt
for krenkelser eller overgrep (Helse- og omsorgsdepartementet, 2017).

Tabu – overgriperens beste venn
Det kreves trygghet fra de ansatte i barnehagen
både for å snakke om seksualitet og håndtere bekymring om seksuelle overgrep. Aktuelle samarbeidspartnere her kan være barnevernet og helsestasjonen, som kan hjelpe barnehagen i gang med
slike samtaler, både innad i personalgruppen og
overfor barna. Barnehageansatte skal vite at det
er normalt at barn utforsker og er interessert i
egen og andres kropp, inkludert kjønnsorganene.
Vi bør tidlig lære barna, både i barnehagen og
hjemme, at de har fire private områder på kroppen sin: munn, pupper, rumpe og tiss, og at det
er barnet selv som bestemmer over disse. Overgripere vil ikke at barn skal være kompetente
på egen kropp og egne grenser – det vil de selv
lære dem (Aasland, 2018). Overgriperne utnytter
det tabuet som knyttes til seksuelle overgrep, for
eksempel ved å instruere barnet om hemmelighold, ved å påføre barnet skam eller true barnet.
Tabuer er på mange måter overgripernes beste
venn (Thorkildsen, 2015). I de siste årene er det
satt søkelys på nettopp å styrke barnets kompetanse på egen kropp og seksualitet. For eksempel
satte NRK Super vinteren 2017 søkelys på seksuelle overgrep mot barn. Gjennom animasjons- og
dramaserier, radioprogram, Supernytt-saker og
nettmøter var hovedbudskapet å trygge barna på

96

9788215063140_Haug_Barnevern for barnehagefolk 210322.indd 96

09.05.2022 09:22

Trygghet til å tørre og ville

at vonde hemmeligheter skal deles.46 Hemmeligheten om seksuelle overgrep bevares av ofrene i
hele 17 år i snitt (Steine mfl., 2016).

Doktorleker
For barnehagen er det viktig å ikke bruke som
bevis på seksuelle overgrep at barn bruker seksuelle ord, leker «doktorlek» og ser og tar på tissen til hverandre. Barn kan benevne disse lekene som «tisselek», «rumpelek», «pulelek» eller «å
sexe» (Aasland, 2018). Barn onanerer, og enkelte
barn kan utvikle ritualer som for eksempel å ri på
armlenet eller gni seg mot veggen. Dersom barnehagepersonalet opplever at dette tar mye tid fra
andre aktiviteter, eller at de andre barna begynner å erte, bør barnehagen ta grep og snakke med
barnet og barnets foreldre om det. Du kan si til
barnet at det er vanlig at barn koser med tissen
sin, og slik anerkjenne barnet, men at det er bedre
at barnet gjør det når det er for seg selv. En grei
huskeregel her kan være at de som arbeider med
barn, prøver å huske tilbake til hvilke seksuelle
leker man selv lekte som barn (Aasland, 2014).
Vi voksne reagerer ofte forskjellig på barns
doktorlek, fra å overse leken til å reagere negativt
og be barna om å slutte å leke slik lek. Aasland
(2015) advarer mot å kalle dette «seksuelle leker»
46

https://www.nrk.no/kultur/derfor-snakker-nrk-supermed-barna-om-overgrep-1.13752821 Se for eksempel
«Kroppen min eier jeg», som del av Temadager overgrep
(Bivrostfilm og NRK for NRK), som vant Gullruten
2018 (norsk fjernsynsprisutdeling) for beste barne- og
ungdomsprogram.
https://nrksuper.no/sok/?s=kroppen+min+eier+jeg
	  Se også informasjonsfilmen «Har du en vond hemmelighet?» laget av Ressurssenter om vold, traumatisk stress,
https://www.youtube.com/watch?v=JsLOmVazTsk

og kople det barna gjør, til voksen seksualitet, fordi barnehagen da kan komme til å tillegge barnas
utforsking av kjønn og kropp en helt annen betydning enn det barna selv gjør. Samtidig er det
viktig at barnehagepersonalet har et våkent blikk
på barns doktorleker. Det går an å spørre barna
som leker doktorleker inne på et rom, om de har
en hyggelig lek, og trekke seg tilbake om de bekrefter. Slik er man samtidig årvåken for om noen
barn blir tvunget inn i doktorleker eller bare føler dette ukomfortabelt, og kan gripe inn (ibid.).
Noen foreldre vil ikke at deres barn skal være del
av slik lek. Da må personalet respektere det. Men
det betyr ikke at barnehagen skal unngå å snakke
om temaet kropp og seksualitet.

Trygghet til å tørre og ville
Barnehageansatte skal være oppmerksom på hva
barnet signaliserer, og hvordan det kommuniserer.
Vi må både tørre og klare å være en voksen i situasjoner der barn utsettes for seksuelle overgrep.
Vi må ikke se på at fine unger blir ødelagt for livet fordi vi ikke tør se virkeligheten, sier Eli Rygg
(i Aasland, 2014). Når barna forteller om overgrep, må voksne være forberedt, du må tørre å se,
og du må ta deg tid både til å lytte til hva barnet
prøver å si, og spørre hvordan barnet har det. Barnet må hjelpes til å fortelle, du må vise forståelse,
omsorg og støtte, og du må forsikre barnet om at
det som har skjedd, ikke er barnets skyld.47 Du må
med andre ord både tørre og ville hjelpe barnet.
47

Se Redd Barnas liste over hva voksne skal gjøre når de får
en mistanke om at et barn utsettes for seksuelle overgrep:
https://www.nrk.no/livsstil/dette-bor-du-gjore-om-dumistenker-overgrep-1.13725333
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Det å spørre barn om hvordan de har det når
vi ser at noe er galt, er en helt vanlig ting å gjøre i
de fleste andre situasjoner. Det skal man også gjøre når man har mistanker om at barnet utsettes
for seksuelle overgrep. Samtidig skal den voksne
ikke presse barnet eller stille ledende spørsmål.
Når barnet for eksempel sier «det kommer melk
ut av tissen til pappa» eller «det lukter vondt når
jeg slikker tissen til mamma», kan du gjenta det
barnet sier, etterfulgt av et «fortell …» (Aasland,
2018). Dette kan fungere som et signal til barnet
om at du er en trygg voksen som barnet kan åpne
seg for. I samtaler med barnet, enten disse har sitt
utspring i bekymring for seksuelle overgrep eller
andre overgrepsformer, skal barnehagepersonalet
aldri love barnet at man ikke skal si det videre til
noen. Dersom barnet ber deg om å ikke si det til
noen, kan du svare barnet at voksne ikke har lov å
gjøre slike ting mot barn, og at du vil snakke med
andre voksne om hvordan dere kan stoppe det.
I tillegg til at barnehageansatte trenger kompetanse i å snakke med barn om overgrep, minner
jeg også om at bekymring for om et barn utsettes
for seksuelle overgrep, utløser barnehageansattes
opplysningsplikt til barneverntjenesten, slik jeg
behandler blant annet i kapittel 4. Seksuelle overgrep eller annen vold fra omsorgspersonene inngår i situasjoner der foreldrene ikke skal informeres, men der barnehagen skal ta direkte kontakt
med barneverntjenesten.

Barnehagens arbeid med barn
i risiko og omsorgssvikt
Når du har lest deg fram hit, er du muligens
overveldet over alt personalet skal vite og gjøre

når det gjelder barnehagens arbeid med barn i
risiko og omsorgssvikt. Jeg vil aller først understreke at barnehagen skal fortsette å gjøre det den
allerede gjør. Pedagogisk arbeid i barnehagen er et
gjennomgående tema i barnehagelærerens grunnutdanning, og kunnskap om dette skal deles og
forvaltes i barnehagens sammensatte personalgruppe, i tråd med barnehagens rammeplan, og
komme alle barn til gode. Derfor legger jeg ikke
her vekt på barnehagens gjennomløpende pedagogiske arbeid, men på den ekstra innsatsen som
kreves av personalet i møte med barn i risiko- og
omsorgssviktsituasjoner.
Dernest vil jeg understreke at du aldri skal ar
beide alene med slike saker. Både kompleksiteten
i slike saker, for eksempel uklare symptomer hos
barnet og den følelsesmessige belastningen som
følger med slike saker, gjør at du har behov for
gode folk rundt deg. Å drøfte bekymringen med
en kollega og leder, for eksempel gjennom veiledning, bidrar til faglig trygghet og emosjonell
støtte. Dette behandler jeg nærmere i kapittel 9,
som handler om hvordan barnehagen kan bygge
barnevernsfaglig kompetanse.
Mitt tredje punkt følger logisk av punkt to:
Barnehagene må snakke om omsorgssvikt, inklu
dert seksuell overgrepsproblematikk. Dette kan
for eksempel skje etter modell av NRK Supers
arbeid med seksuelle overgrep mot barn eller på
andre måter. Et forslag kan være at temaet inngår som et fast punkt for eksempel i ledermøter
og personalmøter, og settes opp på fagdager. Å
invitere inn foredragsholdere med spisskompetanse på feltet hører også med til barnehagens
arbeid med kompetanseheving. Mitt poeng her
er at barnehagen ikke skal vente med å diskutere
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omsorgssvikt og seksuelle overgrep mot barn til
den har en sak som nødvendiggjør at det tas opp,
men være i forkant, slik at personalet tilegner seg
kunnskap, er bevisst tematikken og lager rutiner
for å håndtere dette.
For det fjerde minner jeg om betydningen av
at barnehagens ansatte avgrenser sin rolle opp mot
hva andre profesjoner kan og skal bidra med (slik
jeg omtaler i kapittel 1). For barn som er sterkt
traumatisert, vil barnehagen trenge bistand fra barneverntjenesten, barne- og ungdomspsykiatrien
(BUP) og pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT).
Nedenfor forsøker jeg å konkretisere ulike tilnærminger i arbeid med barna. Disse bygger på
tanken om at personalet har en viktig funksjon
som kompletterende og kompenserende tilknytningspersoner (slik jeg skriver om i kapittel 3).
Teksten nedenfor presenteres for oversiktens
skyld som adskilte tilnærminger i relasjonsarbeidet, men de ulike delene vil i praksis være vevd
inn i hverandre.

Å synliggjøre, trygge og anerkjenne barnet
Som jeg skriver ovenfor, trenger alle barn å bli
sett. Det gjelder både i gode og i vanskelige og
konfliktfylte situasjoner. Barna trenger anerkjennelse når de lykkes, og de har behov for å bli synliggjort og trygget i situasjoner der de forventer
kritikk og avvisning (Killén, 2017, s. 144). Man
kan for eksempel kommentere det barnet gjør,
ved å si: «Jeg skjønner at du og Aisha hadde en
veldig fin lek sammen», eller: «Jeg så at du ble
veldig sint da Nils tok fra deg den leken. Du sa
ikke noe, men du har lov å si ifra.»
For barn med en utagerende strategi er det
nødvendig å kombinere grensesetting og forstå-

else, ved for eksempel å si: «Jeg skjønner du ikke
har det noe bra, men jeg vil ikke at det skal gå
utover de andre barna», eller: «Jeg vil ikke at du
skal gjøre dette, derfor stopper jeg deg, men jeg
liker å være sammen med deg.» Barnehagen bør
ikke lage strategier for grensesetting isolert, fordi
grensesetting har nær sammenheng med det positive samspillet, og det er dette som bør prioriteres
først (Drugli, 2008). Har barnehagen et positivt
samspillsgrunnlag ut fra «regelen» om at det skal
fire positive samspillserfaringer til for å oppveie
for en negativ, eller bør oppmerksomheten rettes
mot å etablere et bedre fundament for samspillet?
Måtene å snakke til barnet på i denne teksten
er bare eksempler. Det viktigste er ikke hva du
sier, men at du anerkjenner barnet for den det er,
og at du viser innlevelse, forståelse, positivt engasjement og ekthet. Ved å vise anerkjennelse bidrar
du samtidig til å heve statusen til barn som har lav
status i barnegruppen. En barnehage som vektlegger anerkjennelse, kan skape en positiv kultur der
barna begynner å anerkjenne hverandre (Killén,
2017). Å fremme godt samspill mellom barna
inngår ifølge barnehagens rammeplan som en del
av danningsprosessen. Vi vet også at samspill barna imellom kan være en egen og betydningsfull
utviklingsarena (Bergem, 2017).

Å hjelpe barnet med å regulere følelser
Mange barn i vanskelige livssituasjoner trenger
barnehagepersonalets hjelp til å håndtere følelsene av sinne, redsel og angst, sorg, kaos og ambivalens. Det handler om å tillate barnet å ha slike
følelser, å sette ord på følelsene og å hjelpe barna
til å uttrykke dem. Dette har stor betydning for
barnets psykiske helse, læring og sosiale utvikling.
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Vi skal ikke avlede eller «legge lokk på» barnets
følelser. «En av de største gavene vi kan gi barn,
er å tillate dem å ha de følelsene de har, sette navn
på følelsene og hjelpe barna med å uttrykke dem
på akseptable måter» (Killén, 2017, s. 146).
I kapittel 1 tar jeg opp at barn er lojale mot
sine foreldre. Det betyr at barnet er glad i foreld
rene sine, samtidig som barnet er sint på dem for
den sorgen og det følelsesmessige kaoset de påfører. Denne ambivalente følelsen er krevende for
barnet, men kan bli mindre skremmende og lettere å håndtere dersom barnet får hjelp til å sette
ord på de motstridende følelsene. For eksempel
kan barnehagelæreren si til barnet: «Jeg ser at du
har det vondt, og jeg skjønner at du er sint på
mamma, men at du også er glad i henne.» For å få
barnet til å forstå at det ikke er alene om å ha en
slik vanskelig håndterbar følelse, kan barnehagelæreren fortsette: «… og det er ganske vanlig å ha
det slik. Jeg kjenner flere barn som har det sånn
som du har det nå.» Barnet kan vokse på konfliktsituasjoner med en voksen til stede som gir det
muligheten til å uttrykke og sette ord på følelser
og bidra til barnets evne til å mentalisere (Killén,
2017, s. 152). Se også kapittel 3 om tilknytning.
Temaet følelser kan for eksempel tas opp i samlingsstunden eller i et tema- og prosjektarbeid
som går over lengre tid, der personalet utfordrer
barna på spørsmål som: «Hva gjør deg glad / sint
/ lei deg, og hva gjør du da?» Barna kan lage tegninger ut fra de samme spørsmålene, som dere
kan snakke om etterpå. Bruk av bildebøker som
tar opp temaer knyttet til følelser, er også en innfallsvinkel til å snakke om følelser.48
48

Se for eksempel Krigen (Dahle og Nyhus, 2013) og Bak
Mumme bor Moni (Dahle og Nyhus, 2000).

De færreste barn går gjennom barndommen
uten å oppleve sorg og skuffelser. For eksempel
kan overgangen fra å være hjemme til å begynne
i barnehage medføre sorg. Det er da godt å ha
noen som ser og snakker med en om det triste.
Unngå å prøve å avlede barnet, men anerkjenn
og tillat barnet å være skuffet og lei seg, og hjelp
det til å sette ord på følelsene. Barn med utrygg
tilknytning som ikke opplever nærhet og trøst
fra sine nærmeste, vil ha andre behov enn barn
med trygg tilknytning. De utrygge barna trenger
barnehagens profesjonelle omsorgspersoner for å
utvikle trygg tilknytning. Bruk av en stabilt tilstedeværende tilknytningsperson som representerer
kontinuitet, har stor betydning for barnas psykiske helse, læring og sosiale utvikling.

Å redusere tabu – å bryte tausheten
I dag snakkes og skrives det mer om omsorgs
svikt og vold mot barn enn tidligere, konferanser
avvikles, og dagspressen presenterer artikkelserier
om temaet. Det gjør at både myndighetene og
den alminnelige borger blir oppmerksom på problematikken og betydningen av tidlig innsats for
å stoppe svikten mot barna. Likevel er det fortsatt
knyttet mange tabuer til dette, kanskje særlig til
seksuelle overgrep mot egne barn, slik jeg tar for
meg ovenfor. Men tabuer er også knyttet til annen omsorgssvikt forårsaket for eksempel av foreldrenes psykiske problemer. Dette er tabuer som
barnehagen kan bidra til å bryte.
Barn er, som jeg har slått fast, lojale overfor
sine foreldre. Det betyr at de også vil beskytte foreldrene ved å tie og prøve å skjule hvordan det står
til hjemme. Dette hemmeligholdet er for barnet
en ekstrabelastning som kommer på toppen av
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en allerede vanskelig situasjon (Killén 2017). Selv
om barn preges av foreldrenes holdninger og for
eksempel har fått streng beskjed om ikke å fortelle noe, har de gjerne ikke så mange fordommer
som voksne mot tabubelagte temaer. De tenker
logisk og trenger enkle svar på sine spørsmål og
bekymringer. For eksempel kan barnehagens ansatte som del av en dialog med barn om sykdom
også snakke med dem om psykisk sykdom, slik:
Det finnes også annen sykdom hvor en ikke har
vondt i kroppen. Noen voksne blir syke i tankene og følelsene, og da kan de bli veldig lei seg.
Noen ganger blir de så lei seg at de ikke orker å
stå opp om morgenen. Noen får tanker i hodet
som forstyrrer dem. Da kan de komme på sykehus, så de blir bra igjen (Killén 2017, s. 154).

Å gjøre livet mer forståelig og forutsigbart
Barns kapasitet til å sanse, observere og gå inn i
samspill med omgivelsene er til stede fra fødselen
av (Smith og Ulvund, 2007). Barnets kapasitet til
å tolke det de opplever, er ikke like utviklet, og de
vil trenge voksnes hjelp til å bearbeide inntrykk
for å kunne forstå. I familier med god nok omsorg vil dette inngå som en naturlig del av utvikling, oppdragelse og det å leve sammen. For barn
som lever med belastninger, vil de trenge voksnes
hjelp til å tolke opplevelsene og forstå. Det betyr ikke at barn ikke gjør seg sine egne tolkninger, men disse kan være feil og kan øke barnets
utrygghet i en ellers turbulent hjemmesituasjon.
Far kastes ut. Leila er fire år og har barnehageplass som
hjelpetiltak. Leila framsto som et trist barn, engstelig

for det meste. Hun ville sjelden delta i lek og trakk seg
fort ut når leken ble støyende. Leilas foreldre var i sterk
konflikt, men hadde begynt å gå i parterapi med tanke
på videre samliv. En stille morgenstund Leila sitter og
perler sammen med barnehagelæreren, spør hun: «Dør
man hvis man faller ned fra balkongen?»

I den videre samtalen med barnet fikk barnehage
læreren greie på at Leila flere ganger hadde hørt
mor si at hun ikke orket mer, at hun nå ville kaste
far ut. Her hadde barnet fått med seg brokker av
krangler som hun har gjort sine egne tolkninger
av, og ikke turt å spørre om. Engstelsen for at mor
ville kaste far ut fra balkongen i 7. etasje der de
bodde, skapte naturligvis redsel og utrygghet hos
Leila. Barn trenger en voksen (barnehagelæreren
i dette tilfellet) til å forklare på en enkel måte
hvordan ting henger sammen. Det kan bidra til å
dempe barnets fantasier og gi det et mer realistisk
bilde av situasjonen, slik at belastningen reduseres og barnet kan bearbeide det vanskelige.
Barn som opplever skremmende og uforutsigbare situasjoner hjemme, trenger en forutsigbar
barnehagehverdag med gode rutiner og trygge
voksne.

Å frigjøre barnet fra opplevelsen av ansvar og
skyld for risiko- og omsorgssviktsituasjoner
Barn føler ofte skyld og bebreider seg selv for det
som skjer i familien, både som et resultat av at de
faktisk tillegges skyld, eller at de føler skyld for alt
som går galt. «Mammaen min, ikke drep mammaen min […]. Kanskje det er min skyld. Jeg må
bli snillere, være flinkere, være stille», sier lille Boj
(Dahle og Nyhus, 2003).
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I barnehagens arbeid med barn i omsorgssviktsituasjoner er det viktig å frigjøre dem fra opplevelsen av ansvar og skyld. Det kan gjøres ved konsekvent å formidle til dem at barn aldri har skyld
for det voksne sier og gjør. At det alltid er voksnes
ansvar å passe på barn, ikke omvendt, og at det er
andre voksnes ansvar å passe på voksne som ikke
klarer å passe på seg selv (Killén, 2017, s. 161).

Å forholde seg til barnets utsagn
om omsorgssvikt
Når barnet forteller ting i barnehagen som tyder på
at det er i en risiko- eller omsorgssviktsituasjon, er
det viktig å lytte til det barnet sier. Barnet trenger
også en bekreftelse på at barn ikke skal ha det slik,
og at du vil prøve å hjelpe barnet (Killén, 2017,
s. 165). Du kan for eksempel si: «Det er leit at du har
det sånn, og jeg er glad du fortalte det til meg. Jeg
skal finne ut hvordan jeg kan hjelpe deg og mamma
og pappa.» Det er her viktig at du ikke gir barnet et
inntrykk av at du vil «sladre» til foreldrene om det
barnet har sagt, og slik forsterker barnets utrygghet,
men at du håndterer informasjonen fra barnet på
en faglig god måte.49 For barnet er det også viktig
at barnehagepersonalet omtaler og behandler foreldrene på en omtenksom og respektfylt måte. Det
handler blant annet om barnets lojalitet til foreldrene. I henhold til rammeplanen skal barnehagen
tilstrebe at barnet ikke kommer i lojalitetskonflikt
mellom hjemmet og barnehagen (KD, 2017a).
49

Det er utenfor denne bokens rammer å gå inn på barnesamtaler. For en utdyping av hvordan profesjonelle omsorgsgivere kan snakke med barn, se for eksempel Snakk
med meg (Barne-, likestillings- og familiedepartementet,
2009), Samtaler med barn (Ask og Kjeldsen, 2015) og
Barnesamtaler (Kinge, 2016).

For seksuelle overgrep og andre straffbare hand
linger som er begått av de foresatte mot barna,
gjelder egne regler, slik jeg redegjør for i kapittel 4.
Hovedregelen er å kontakte barnevern eller politi
og ikke ta bekymringen opp med de foresatte.

Å hjelpe barnet til å leke og mestre
Lekens sentrale plass i barnehagen er ubestridelig.
Lekens egenverdi skal anerkjennes, og leken skal
være en arena for barnas utvikling og læring og
for sosial og språklig samhandling (KD, 2017a).
Barnehagens rammeplan forplikter videre barnehagen å legge til rette for at leken er en arena for
barnas utvikling og læring, og for sosial og språklig samhandling. Også artikkel 31 i barnekonvensjonen presiserer at barn har rett til å leke.
Lek forstås som en væremåte eller livsform der
lekens verdi og mening for barnet kan forstås dit
hen at barn leker for å leke. Når barn leker, opplever de blant annet glede, mestring og samvær med
andre (Wolf, 2014). Barn som lever med risiko og
omsorgssvikt, har kanskje aldri lært å leke – de
har ikke tillatt seg det fordi de har måttet «gå på
nåler» for ikke å provosere ustabile voksne. Eller
de har rett og slett ikke hatt overskudd til å leke.
All energi har ofte gått med til å «observere de
voksnes verden for å prøve å forstå, gi foreldrene
omsorg og være i forkant eller å skaffe seg kontroll» (Killén, 2017, s. 167). Disse barna trenger
hjelp til å leke. Og hvem er bedre egnet til å hjelpe barn med å leke enn barnehagepersonalet?50

50

For utdypende lesning om disse og andre tilnærminger til barn i vanskelige livssituasjoner, se Killén (2017,
s. 143 ff.).
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Oppsummerende om barnehagens arbeid med
barn i risiko og omsorgssvikt
Selv om barn i risiko og omsorgssvikt har noen
fellestrekk, vil jeg igjen understreke at disse barna
er svært forskjellige. Derfor må personalet i møte
med enkeltbarnet alltid skaffe seg så god kunnskap
som mulig om bakgrunnen for dette barnets adferd og bruke denne kunnskapen når barnehagen
skal planlegge, og sette inn tiltak. Barnets alder og
barnehagepersonalets kunnskaper om barns utvikling og hva barn i ulike aldre kan forstå, er også
en viktig faktor i arbeidet. Videre vil jeg understreke at det naturligvis ikke er slik at eksponering
for risiko alltid fører til skjevutvikling. Nordahl
mfl. (2005) beskriver risikofaktor som et faresignal
eller en forløpsindikator for adferdsproblemer og
bruker følgende eksempel: Depresjon hos foreldre
anses som en sterk risikofaktor, men ikke alle barn
av deprimerte foreldre utvikler adferdsproblemer.
Disse barna som gruppe har et vidt spekter både
av tilpasningsdyktighet, som gode skoleprestasjoner og høy sosial kompetanse, og mistilpasningsadferd, for eksempel i form av adferdsproblemer
og skolevansker. Barn reagerer altså ulikt på risikoeksponering fordi det varierer hvor robuste eller
sårbare de i utgangspunktet er (ibid.).

Resiliens – de som greier
seg likevel
Overraskende mange barn ser ut til å klare seg
bra selv om de har blitt utsatt for ulike risikofaktorer i oppveksten. At noen barn ser ut til å
klare seg mot alle odds, kan koples til begrepet re
siliens. Selve ordet refererer til fysiske materialers
evne til å gjenvinne sin opprinnelige form etter

å ha blitt strukket, bøyd eller presset. Overført
til mennesker gjelder det barn som «gjenvinner
sin form» (Gunnestad, 2014, s. 325), som klarer
seg gjennom motgang, vanskeligheter og traumer. Tidligere ble slike personer omtalt som motstandsdyktige, usårbare og som «løvetannbarn».
Slike begreper er ikke gode fordi de kan lede en
til å tro at disse barna kan tåle nær sagt alle mulige påkjenninger. I dag benyttes derfor resiliens,
som er en oversettelse av det engelske resilience
(Kvello, 2015). Risiko- og beskyttelsesfaktorer er
sentrale begrep innen resiliensforskningen.
Mens risikofaktorer er faktorer som øker barnets mottakelighet for problemutvikling, er
beskyttelsesfaktorer ulike typer faktorer som
avskjærer eller mildner virkningen av risikofaktorer og fremmer helse og positiv utvikling
(Gunnestad, 2014, s. 326).
Risikofaktorer deles gjerne inn i forhold som primært knyttes til:
– person, for eksempel medfødte skader, prematur fødsel og funksjonshemming
– foreldre og øvrig kjernefamilie, for eksempel
rusmisbruk og omsorgssvikt
– samfunnsmessig risiko, for eksempel arbeidsløshet og fattigdom
Beskyttelsesfaktorer omfatter på samme måte som
risikofaktorer både genetiske, biologiske og sosiale
faktorer og kan deles inn i egenskaper og ferdigheter ved barnet, nettverksfaktorer som familie,
slekt, og det profesjonelle nettverket og sosial støtte
i slike nettverk (Gunnestad, 2014; Kvello, 2015).
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Barnehagen som del av barnets profesjonelle
nettverk er en beskyttelsesfaktor som kan bidra til
å mildne risikofaktorene. I en studie gjort i canadiske barnehager fant man at barn som opplevde
høy grad av risiko i hjemmet, men som begynte i
barnehage i løpet av første leveår, ble rapportert å
ha mindre aggresjon og emosjonelle vansker enn
barna som ble passet hjemme (Borge mfl., 2004).
Barnehagen fungerte altså som en beskyttende
faktor overfor barn som kom fra hjem preget av
stress og konflikter. I tillegg til å møte barnets problemer på en omsorgsfull måte har barnehagen
også en viktig oppgave gjennom foreldresamarbeidet i å stimulere barnets foreldre og nære nettverk
til å motvirke risikofaktorene i barnets liv.
Barnehagens funksjon som beskyttelsesfaktor
er kanskje ekstra viktig fordi vi vet at prosessene
knyttet til risiko- og beskyttelsesfaktorer påvirker
hverandre. Risikofaktorer påvirker hverandre slik
at de kan bli mer alvorlige over tid og dermed
forverre barnets situasjon, mens beskyttelsesfaktorer påvirker hverandre slik at de styrker hverandre (Kvello, 2015).51 To beskyttelsesfaktorer,
foreldrenes omsorgsutøvelse og barnets sosiale
kompetanse, utpeker seg som ekstra virksomme
beskyttelsesfaktorer. Dette betyr at barnehagen i
bekymringssaker bør arbeide ekstra nøye med det
som allerede er et av barnehagens kjerneområder,
sosial kompetanse. Rammeplanen (KD, 2017a)
sier at sosial kompetanse er en forutsetning for
å fungere godt sammen med andre, og omfatter
ferdigheter, kunnskaper og holdninger som utvik
les gjennom sosialt samspill, og angir hvordan
51

Det er utviklet ulike sjekklister over risiko- og beskyttelsesfaktorer som knyttes til barnet, familien og samfunnsmessige forhold, se Kvello, 2015.

personalet skal arbeide for å fremme barnets sosiale kompetanse. Det handler blant annet om at
barnehagepersonalet ser og løfter fram barnets verdi og unike kompetanse og egenskaper, at barnets
selvfølelse og selvtillit styrkes, at barnet støttes i å
sette grenser, og at barnet opplever vennskap.
Forskning på resiliens har bidratt til en perspektivendring fra elendighet til mestring. Elendighetsperspektivet legger vekt på problemadferd, risikofaktorer i miljøet og terapi, mens
mestrings- eller resiliensperspektivet studerer
resilient adferd, beskyttelsesfaktorer i miljøet og
kompetansestyrkende tiltak (Borge, 2010). Ved å
undersøke og forsøke å forstå forbindelsen mellom barns særegne resiliente adferd og faktorer i
miljøet vil vi kunne få nyttig kunnskap om beskyttelsesfaktorer vi kan bruke for å sette inn tiltak som styrker barnets resiliens.

Beretninger fra barnevernsbarn
I den dokumentariske boken Løvetannbarn
(Ringheim og Throndsen, 1997), basert på beretninger fra ti tidligere barnevernsbarn, kan vi
lese om barn som klarte seg mot alle odds. De
dårlige oddsene knyttes til forholdene i barnas
hjem, men også i måten hjelpeapparatet fungerer på. «På samme måte som løvetannen sprenger
seg vei gjennom asfalten, sprenger noen av barnevernsbarna seg vei gjennom livet» (ibid., s. 7).
Boken er en sterk beretning om de voksnes svik,
om foreldre, nærmiljø og sosialarbeidere som
visste, men som ikke grep inn. Vendepunktet i
disse barnas liv dreide seg ofte om at de møtte
mennesker som støttet dem. Dette henger godt
sammen med forskning som peker på at de barna
som klarer seg til tross for motgang, ofte har en
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annen betydningsfull person utenom foreldrene
som de kan støtte seg på (Borge, 2010).
Også i skjønnlitteratur, teateroppsetninger
og annen kunstnerisk virksomhet behandles resilienstematikken. Boken Går du nå, er du ikke
lenger min datter (Bitsch, 2017) er nok en rystende fortelling om et barn som sviktes av alle,
der hun vokste opp i et hjem med omsorgssvikt,
med en alkoholisert, psykisk syk og etter hvert
voldelig mor – et barn som måtte kjempe alene
for sin overlevelse. I boken Sosial arv er Line Lind
(1994) opptatt av barna som kommer til barnehagen med store følelsesmessige savn på grunn av
foreldrenes egne problemer. Her settes søkelyset
på pedagogens samspill med de sårbare familiene, og gjennom nære beskrivelser viser boken oss
hvilken enormt stor betydning en enkelt barnehageansatt kan ha for barnets liv og videre utvikling. I Stargate. En julefortelling (Rishøi, 2021)
skildres en tragisk oppvekst gjennom blikket til
ti år gamle Ronja, som vokser opp med en alkoholisert og arbeidsløs far. Forestillingen Lykkeliten
(Nationaltheatret, 2018) handler om skuespiller

Rune Andersens rystende barndomsopplevelser
med en voldelig far, der fireåringen i et forsøk på
å redde moren fra slagene og blodet som spruter, blir kastet i veggen og faller bevisstløs ned på
gulvet. Rune Andersens mantra er: Det er aldri
barnets skyld. Det fins alltid et håp. Gjør valg.

Kapitteloppsummering
I kapittel 5 tydeliggjør jeg barnehagens betydning
for barn som lever med ulike belastninger. Barn
i vanskelige livssituasjoner utvikler gjerne overlevelses- eller mestringsstrategier, som er barns
måte å signalisere, eller «fortelle», at de ikke har
det bra. Identifisering av disse signalene er viktig
for å kunne yte hjelp til barna. I kapitlets siste del
har jeg rettet oppmerksomheten mot hva barnehagepersonalet kan gjøre for de barna som vekker
bekymring. Avslutningsvis har jeg tatt for meg
begrepet resiliens, som brukes i forbindelse med
barn som utvikler seg godt til tross for betydelige
belastninger. Jeg skriver at barnehage er en beskyttelsesfaktor som kan mildne risikofaktorene.

Oppgaver til refleksjon og diskusjon
1. Ta for deg listen med momenter over barns

har vært utsatt for seksuelle overgrep fra sine

symptomer på omsorgssvikt. Hvilken erfaring

omsorgspersoner, og hva foretok du deg?

har du med å tolke, eventuelt feiltolke, slike

3. Etter å ha lest de ulike tilnærmingene til

symptomer?
2. Har du noen gang vært bekymret for om et
barn du kjenner eller vet om, enten som

hvordan barnehagen kan hjelpe barn i vanskelige
livssituasjoner, hvilke tanker gjør du deg – har du
erfaring med andre tilnærminger?

ansatt i barnehagen eller som privatperson,
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KAPITTEL 6

Barnehagens observasjon
og dokumentasjon
ved bekymring
Observasjon, dokumentasjon og
pedagogisk dokumentasjon – en
tretrinnsrakett
Som deloverskriften ovenfor antyder, er det nær
sammenheng mellom observasjon, dokumentasjon og pedagogisk dokumentasjon. Det kan
sammenliknes med en rakett i tre deler med hver
sin brennstoffladning. En tretrinnsrakett fungerer
slik at når den første delen er utbrent, begynner
den andre å virke, og når den andre er utbrent,
begynner den tredje å virke. Først observerer man
noe, så dokumenterer man det, for deretter å analysere og reflektere over dokumentasjonen med
tanke på å skape mening i det observerte. I denne
systematikken ligger altså en tenkning om at det
ene krever det andre, som utløser det tredje.

I praksis vil nok ikke skillet mellom disse tre
delene være så markant. For eksempel vil det gjøres
refleksjoner underveis mens man observerer, eller
man ser at det trengs flere observasjoner, som man
så må gå tilbake og hente inn for at dokumentasjonen skal bli meningsfull. Det kan også hende
at ikke alle brennstoffladningene «går av». Man
gjennomfører første del, observasjon, men dokumenterer ikke. Eller så kan man både observere
og dokumentere, men dokumentasjonen blir ikke
løftet opp til kollektiv diskusjon og refleksjon, og
blir dermed ikke del av hele barnehagens læring.
Observasjon og dokumentasjon har en sentral plass i norske barnehager. Ifølge rammeplanen er observasjon en viktig inngang til å skaffe
seg kunnskap om barnegruppers og enkeltbarns
trivsel og utvikling for å kunne gi alle barn et
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tilrettelagt tilbud i tråd med barnehageloven og
rammeplanen (KD, 2017a). Rammeplanen kop
ler observasjon til planlegging og systematisk
pedagogisk arbeid og sier at denne kunnskapen
skal baseres på observasjon, dokumentasjon, refleksjon, systematisk vurdering og samtaler med
barn og foreldre (ibid.). I forbindelse med foreldresamarbeidet, som jeg behandler i kapittel 7,
er gode observasjoner viktig for å kunne gi foreldrene presise beskrivelser av barnets adferd og
det som eventuelt bekymrer barnehagen. I bekymringssaker vil observasjon og dokumentasjon
være selve grunnlaget for å sende bekymringsmelding til barneverntjenesten.

Observasjon – «øvelse gjør mester»
La oss se nærmere på de tre begrepene observasjon, dokumentasjon og pedagogisk dokumentasjon.52 Observasjon betyr at vi ved hjelp av sansene våre iakttar, legger merke til eller undersøker
noe. I pedagogisk sammenheng kan observasjon
defineres som oppmerksom iakttakelse (Løkken
og Søbstad, 2013, s. 40). Samtidig som vi sanser, organiserer og tolker vi det vi sanser, noe som
er nødvendig for å skape struktur og mening i
sanseinntrykkene våre. Det kalles persepsjon.53
52

53

Observasjon, dokumentasjon og pedagogisk dokumentasjon framstilles noe ulikt i faglitteraturen. For eksempel
bruker Løkken og Søbstad (2013, s. 58) begrepet observasjon som en tredelt prosess: Fase 1 er selve observasjonen
(ved hjelp av sansene), fase 2 er en beskrivelse av observasjonen (nedtegningen), og fase 3 er tolkning av observasjonen. Slik jeg forstår forfatterne, tilsvarer fase 1 observasjon i min inndeling, fase 2 tilsvarer dokumentasjon,
mens fase 3 kan innebære pedagogisk dokumentasjon.
Persepsjon innbefatter ervervelse, tolkning, utvelgelse og
organisering av sanseinformasjon. https://no.wikipedia.
org/wiki/Persepsjon

I barnehagen observerer og registrerer man på
en systematisk måte hva man ser og hører i en
avgrenset situasjon eller hendelse, for deretter å
skrive det ned. Det handler om å «systematisere
bruken av sanser for å kunne beskrive situasjoner, aktiviteter, relasjoner og prosesser som utspiller seg i en […] barnehagegruppe» (Eriksen og
Germeten, 2012, s. 160).
Siden observasjon dreier seg om sanseinntrykk, vil veien fra sanseinntrykk hos den individuelle medarbeider til nedskreven tekst passere
flere filtre og være preget av observatørens forforståelse, posisjon og innramming. Nedskreven observasjonstekst vil av den grunn aldri kunne være
fullstendig nøytral eller objektiv. Det er viktig at
du som observatør er oppmerksom på dette, og at
du for deg selv eller sammen med en medstudent
eller kollega går gjennom forhold som kan tenkes å prege eller påvirke dine observasjoner. Hvilke erfaringer har du fra før med liknende saker?
Hvilket forhold har du til de barna som inngår i
den situasjonen du observerer? Hvilke erfaringer
har du fra før med barnets foreldre? Hvilke faglige perspektiver legger du til grunn? Når spørsmål
som dette løftes til refleksjon, kan du få øye på
elementer som virker inn på dine observasjoner
og tolkninger av det du ser og hører, og noen ganger bare fornemmer. Det kan tydeliggjøre behovet
for at flere går inn og observerer det samme som
deg, for deretter å sammenholde observasjonene
dere gjør. Ser din medstudent eller kollega det
samme som du ser? Dersom observasjonene ikke
er sammenfallende, hva kan det skyldes? Vurder
også om dette er forhold du bør redegjøre for i
bekymringsmeldingen til barneverntjenesten.
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I uttrykket «øvelse gjør mester» ligger det at
studenter og barnehageansatte kan forbedre sine
observasjonsferdigheter både ved å øve seg på å
gjennomføre observasjoner, ved å benytte ulike
metoder og ved å løfte spørsmål opp til diskusjon i
personalgruppen. For studenter vil dette være særlig aktuelt i forbindelse med utdanningens praksisperioder. For studenter i deltids utdanningsløp,
for eksempel arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning eller i videreutdanninger, er praksis
tilgjengelig hele tiden og gir rikelig anledning til
å øve på observasjon. Som student bør du gripe
alle tilgjengelige muligheter til å observere. Det gir
nyttige erfaringer, og det kan også fortelle noe om
deg selv. Hvor sensitiv er du for det som skjer?
Hvor mye greier du å få med deg av det som skjer
i barnegruppen? Hvor raskt klarer du å notere
ned? Er det andre måter å dokumentere på enn å
skrive ned det som skjer? Hva kan bildedokumentasjon eller en video fortelle oss som skreven tekst
ikke kan? Hvordan reagerer du følelsesmessig på
å observere at barn strever og har det vanskelig?
Hvilken informasjon får du ved å bruke forskjellige observasjonsmetoder?54 I tilfeller der flere stu54

I barnehager finnes en rekke observasjonsmetoder som
for eksempel praksisfortelling, løpende protokoll, episodebeskrivelse, deltakende observasjon og intervju. Det
ligger utenfor denne bokens ramme å redegjøre for de
ulike observasjonsmetodene. Barnehagelærere skal gjennom sin utdanning ha kunnskap om og hatt anledning
til å prøve ut observasjonsmetodene, for eksempel i
praksisperiodene. Pedagogisk leder / barnehagelæreren
har et ansvar for å videreformidle denne kunnskapen i
sin personalgruppe og tilrettelegge for at ulike observasjonsmetoder og tilhørende dokumentasjon tas i bruk
(KD, 2017a, s. 16). For videre lesning om observasjon i
barnehagen, se for eksempel Askland (2020); Eriksen og
Germeten (2012); Frønes (2019); Germeten og Skogen
(2011); Løkken og Søbstad (2013).

denter har praksis på ett og samme sted, kan man
observere hverandre. Særlig aktuelt er det der du
som observatør selv inngår i den relasjonen du vil
observere. Din medstudent (eller andre i barnehagen som du avtaler det med) kan da gi verdifull
informasjon om deg som observatør og hvordan
du virker inn på barna du observerer.

Observasjonsrapport
Observasjoner bør munne ut i en observasjonsrap
port. En slik rapport behøver ikke være lang og
omfattende, da en tidkrevende rapport kan få deg
som student eller ansatt til å nedprioritere dette.
En observasjonsrapport inneholder beskrivelse og
forståelse av det observerte som er samlet inn med
ulike metoder (Løkken og Søbstad, 2013, s. 97).
En meningsfull observasjonsrapport – både for
barneverntjenesten og for de involverte i barnehagen – inneholder konkrete beskrivelser av hva som
er observert, når det er observert, hvilke barn og
eventuelt voksne som er involvert i observasjonen,
og hvilke observasjonsmetoder som er brukt. Også
andre forhold ved observasjonssituasjonen kan
være relevante å ta med i rapporten, for eksempel
observatørens kjennskap til barnet og familien.
Man kan si at bruk av observasjonsrapport
«framtvinger» en eller annen form for skriftlig
dokumentasjon. En observasjonsrapport vil følgelig også være et viktig utgangspunkt for analyse og tolkning av de observasjonene barnehagen
gjør. Når jeg flere steder i denne boken understreker betydningen av at barnehager er bevisst på
eget arbeid og forsøker å skape en lærende kultur
rundt barnevernsfaglige temaer der hele personalgruppen involveres i faglige refleksjoner, står
nettopp observasjon og dokumentasjon sentralt.
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Dokumentasjon og pedagogisk dokumentasjon
Når det som observeres, skrives ned, tas bilder av
eller på andre måter systematiseres og synliggjøres, foregår det dokumentasjon. Skriving av observasjonsrapport, som jeg tar for meg ovenfor, kan
være en start på dokumentasjonen. Dokumentasjon av observasjoner i barnehagen skjer oftest i
form av skriftlige nedtegnelser, men også tegninger, fotografier og video kan inngå. I barnevernrelaterte saker er observasjon, som nevnt over,
grunnleggende for å dokumentere bekymring.
Derfor er det viktig å ikke bare observere, men
også å dokumentere og systematisere dokumentasjonen, slik at barnehagen enkelt kan finne tilbake til den når bekymringsmeldingen skal skrives.
I tillegg vil denne dokumentasjonen utgjøre en
viktig basis for diskusjon og refleksjon i barnehagens personalgruppe, som igjen har betydning
for at barnehagen kan lære for å bli enda bedre til
å observere.
Pedagogisk dokumentasjon handler om at det
observerte og dokumenterte brukes, settes inn i
en sammenheng, problematiseres, kritiseres og
reflekteres over sammen med andre (se for eksempel Haug og Jamissen, 2015; Kolle, Larsen
og Ulla, 2010; Taguchi, 2015; Svenning, 2009;
Ødegård og Røys, 2013; Åberg og Taguchi,
2006). Pedagogisk dokumentasjon er altså dokumentasjon som brukes i en bevisst pedagogisk
prosess, slik at både den enkelte medarbeider og
barnehagen som organisasjon kan lære av observasjonen og dokumentasjonen. Pedagogisk dokumentasjon kan ses i sammenheng med rammeplanens tydeliggjøring av at barnehager skal
observere og dokumentere, og at det pedagogiske
arbeidet jevnlig skal vurderes. Det betyr at det

pedagogiske arbeidet skal beskrives ved å bruke
fagspråk, og det skal analyseres og fortolkes ut fra
barnehagens planer, for eksempel årsplanen og
rammeplanen. Dokumentasjonen av det pedagogiske arbeidet skal fungere som en synliggjøring
av hvordan personalet arbeider for å oppfylle barnehagelovens og rammeplanens krav, og skal inngå i barnehagens arbeid med å planlegge, vurdere
og utvikle den pedagogiske virksomheten (KD,
2017a, s. 39).
Barnehagefolk er de virkelige ekspertene på
barn i førskolealder, både i kraft av utdanning og
erfaring fra barnehagen. Fordi barnehagen er en
pedagogisk virksomhet, kan man si at alle som jobber der, er pedagoger for barna (Essén, Björklund
og Björby, 2015). Alle som har sitt daglige virke
i barnehagen; barnehagelærere, fagarbeidere og
ufaglærte, som er tett på det mylderet av situasjoner og hendelser som preger barnehagehverdagen, er eksperter, eller vil bli det med erfaring.
Men det fordrer at personalet arbeider bevisst
med observasjon og dokumentasjon – både generelt og når det gjelder barn som befinner seg i en
vanskelig livssituasjon, spesielt. Slik kan det åpnes innganger til refleksjonsprosesser som medfører læring. Det er derfor bekymringsfullt dersom
observasjoner ikke settes ord på, analyseres, tolkes
og løftes til pedagogisk dokumentasjon i barnehagen. Observasjonen vil da bli stående som noe
man registrerer, men uten at den diskuteres eller
inngår i barnehagens læring om hva enkeltbarnet
og barnegruppen trenger. For å snakke med tretrinnsrakettmetaforen – det skjer ikke særlig mer
etter at den første, og eventuelt den andre, delen
av raketten er utbrent. Raketten går ikke til værs
slik at vi kan følge ferden og lære noe av den.
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Observasjon og dokumentasjon
ved bekymring
Siden barnehagens observasjoner kan være en
kon
statering av barnehagens bekymring og
sammen med dokumentasjonen danner grunnlag
for bekymringsmeldingen til barneverntjenesten,
sier det seg selv at barnehagen trenger en god observasjons- og dokumentasjonspraksis for å kunne avklare bekymring og hjelpe barn som har det
vanskelig. Dette er den viktigste begrunnelsen for
at et kapittel om observasjon og dokumentasjon
får plass i en bok om barnevern for barnehagefolk.
Barnehageansatte må klare å se, kombinere,
analysere og tolke hendelser, situasjoner og barns
symptomer for å kunne avgjøre om det gir grunn
til barnevernsfaglige bekymringer, eller om det
man observerer, skyldes andre forhold. Observasjon og dokumentasjon i bekymringssaker er ut fra
dette ikke noe annet enn observasjon og dokumentasjon i andre sammenhenger der man arbeider
målrettet og systematisk for å skaffe seg kunnskap
om hvordan barnegruppen og enkeltbarn har det,
for å kunne gi alle barn et tilrettelagt tilbud (KD,
2017a). Det betyr altså at du i bekymringssaker
skal fortsette å gjøre det du allerede gjør, men at du i
tillegg skal være ekstra oppmerksom på barn med
en adferd som kan medføre tiltak fra barnevernet.
Barnehager med gode observasjons- og dokumentasjonsrutiner opparbeider seg erfaringer og
vil derfor være bedre rustet til å observere barn i
vanskelige livssituasjoner. Slike barnehager bruker sannsynligvis også observasjon og dokumentasjon på en bevisst måte som utgangspunkt for
refleksjon og utvikling av en lærende barnehagekultur. En slik faglig praksis i barnehagen vil gi

personalet verdifull kompetanse med tanke på å
håndtere krevende observasjons- og dokumentasjonsprosesser, som arbeid med barn i vanskelige
livssituasjoner gjerne er. Barnehager uten observasjons- og dokumentasjonsrutiner og -erfaringer vil på sin side kunne oppleve det krevende å
skulle gjennomføre slike i bekymringssaker, i tråd
med det som forventes av barnehagen, for eksempel forventninger fra barneverntjenesten.

Når observasjoner ikke dokumenteres
Dessverre blir ikke observasjoner i barnehagen alltid dokumentert. En studie av hva praksislærere i
barnehagen sier om sin observasjonspraksis, viser
at mange praksislærere, dvs. barnehagelærere med
veiledningsansvar for studenter, verken kjenner
til eller bruker observasjonsmetoder som barnehagelærerutdanningen underviser i (Birkeland og
Ødegaard, 2018). Studien viser at det ofte brukes uformelle observasjonsformer, og at systematisk og skriftlig observasjon og dokumentasjon i
svært liten grad benyttes i det daglige arbeidet.
Kollektiv refleksjon på grunnlag av systematiske
observasjoner er lite framtredende (ibid.). Det
kan tyde på en alvorlig brist i barnehagens arbeid
med et så sentralt faglig tema som observasjon og
dokumentasjon. Særlig urovekkende er det fordi
det her dreier seg om praksislærere, med tanke på
den innflytelsen de utøver, og den rollemodellen
og refleksjonspartneren de er ment å være for studenter og kommende barnehagelærere. Studien
føyer seg for øvrig til andre undersøkelser som peker på manglende samsvar mellom det som læres
i barnehagelærerutdanningen, og den praksisen
som utøves i barnehagen (Ødegård, 2011). Om
barnehager ikke observerer og dokumenterer på
111
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systematiske måter, kan det ha alvorlige konsekvenser for barn i vanskelige livssituasjoner – enten fordi disse barna og det de strever med, ikke
blir oppdaget, eller fordi problemene deres forblir
en vond magefølelse hos de ansatte.

Loggbok
Uformell eller usystematisk observasjon foregår
nok i de aller fleste barnehager. Uformell observasjon er noe som ikke planlegges på forhånd; den
er mer tilfeldig, og man registrerer det som skjer,
etter hvert som det skjer. Det behøver ikke være
feil å benytte slik uformell observasjon. Imidlertid er forutsetningen at det observerte dokumenteres. For studenter i praksis kan det være en god
trening å iaktta og registrere aktiviteter i løpet av
en barnehagedag. Slik uformell observasjon kan
også være en god forløper, eller en forstudie, til
noe man vil undersøke nærmere ved hjelp av mer
planlagte, systematiske observasjonsmetoder.
For å sikre dokumentasjon av slike uformelle
eller usystematiske observasjoner anbefaler jeg
studenter og ansatte å bruke loggbok til nedtegnelser. En enkel og praktisk tilnærming til loggboken er å dele siden i to, på langs. På den ene
siden skriver man ned det konkrete man faktisk
ser og hører. På den andre siden av arket noterer
man eventuelle refleksjoner man får underveis,
eventuelt det man forventer, men ikke får øye på.
Slike enkle grep sikrer både skriftliggjøring og refleksjon over observasjonene. Loggbok kan så tas
fram i veiledning for å reflektere over hendelser
og situasjoner som har gjort inntrykk. På denne
måten kan en i utgangspunktet uformell observasjonstilnærming løftes til refleksjon med tanke på
å fremme læring hos de involverte.

Flere observasjonsmåter gir et rikere bilde
Noen ganger kan det du ikke ser og hører, være
en viktig observasjon. Også slike observasjoner
skal dokumenteres. For eksempel: Vi forventer at
barn er nysgjerrige, at de undersøker nye leker, og
at de gjerne vil leke. I bekymringssaker kan vi registrere det motsatte – at barnet ikke deltar i lek,
enten fordi det selv ikke tar initiativ, eller fordi
barnet ikke blir invitert inn i lek. Når vi, slik jeg
skriver om i kapittel 5, vet at alle barn har behov
for å leke, mens barn som blir utsatt for omsorgssvikt, leker lite eller på en ensformig måte (Killén,
2017), er det grunn til å stoppe opp og ta i bruk
mer systematiske observasjonsmetoder. Her kan
for eksempel en 3–5 minutters løpende protokoll
(Løkken og Søbstad, 2013) i forbindelse med en
overgang til frilek, der du som observatør med
penn og blokk i hånden noterer det som skjer,
gi detaljerte beskrivelser av det aktuelle barnets
adferd innenfor det valgte tidsvinduet.
Andre ting barnehagepersonalet skal være oppmerksom på, er endringer i barnets adferd, enten
disse oppstår plutselig eller utvikler seg over tid.
Om barnehagepersonalet registrerer aggresjon,
konsentrasjonsvansker eller vantrivsel som de ikke
har observert tidligere, kan det for eksempel være
tegn på seksuelle overgrep (Aasland, 2014). Det er
da viktig å benytte systematisk observasjon for å
dokumentere endringene. Her kan en praksisfortel
ling, som beskrives som en avgrenset praktisk, daglig hendelse i barnehagen (Birkeland, 1998, s. 15),
være en måte å løfte det du observerer, til refleksjon. Gjennom praksisfortellingen kan opplevelsen formidles til medstudenter og kolleger på en
detaljert og personlig måte, ladet med egne holdninger og verdier (ibid.). Praksisfortellingen kan
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også fungere som et redskap for å vende blikket
innover. Gjennom skriftlig bearbeiding og gjennom å reflektere over egne reaksjoner med andre
kan praksisfortellingen fungere som et pedagogisk
redskap for personlig utvikling (Askland, 2020).
En slik inngang til dokumentasjon kan blant annet
hjelpe den ansatte til å sette ord på egne følelser og
på egne forsvarsmekanismer i møte med barn som
utsettes for overgrep eller sviktes på andre måter.
Praksisfortellingen Forvandlingen nedenfor er
et eksempel på en slik personlig fortelling. Når
en praksisfortelling legges fram i veiledning, for
avdelingsmøtet eller i andre barnehagefaglige
sammenhenger, kan analyse, tolkning og kollektive drøftinger både føre til at personalgruppen
blir oppmerksom på at et barn har det vanskelig,
og det kan gi en ny forståelse som gir retning til
måter å gripe an situasjonen på. Målet med den
innsamlede dokumentasjonen, enten den presenteres som en løpende protokoll, som en praksisfortelling eller ved hjelp av andre observasjonsmetoder, er ikke å finne «sannheten», men å få
øye på ulike måter å forstå en situasjon eller hendelse på for senere å bruke disse måtene å tenke
på når vi skal velge veien videre i det pedagogiske
arbeidet (Åberg og Taguchi, 2006). Med tanke
på bekymringsmelding til barneverntjenesten og
det tverrprofesjonelle samarbeidet vil systematisk
arbeid med observasjon og dokumentasjon gjøre
barnehagens stemme sterk og faglig.
Praksisfortelling, i likhet med en rekke andre
observasjons- og dokumentasjonsmetoder, formelle og uformelle, kan gi verdifull kunnskap om
enkeltbarn, barnegruppen og barnehagehverdagen. Og ved å ta i bruk flere observasjonsmetoder
vil man kunne få et mer innholdsrikt bilde. Jeg

Forvandlingen. Jeg ser deg, lille venn. Du hadde ak
kurat fylt fire da du kom til oss. Jeg minnes en nys
gjerrig og glad gutt som løp rundt og undersøkte leker
og utstyr. Riktignok var du litt skeptisk i begynnelsen.
Jeg måtte lirke og lokke for å få deg med i leken. I
lesestunden ville du alltid sitte tett inntil meg. Du fikk
lov til det. Jeg så det sårbare barnet, men jeg så også
mestring og glede da du var den som klatret høyest
i barnehagens tuntre, helt opp til det lovlige merket.
Etter hvert tødde du opp. I dette halve året virket det
som du fant deg til rette i barnegruppen. Du fikk også
en bestevenn. – Nå ser jeg at du ikke har det bra. Du
vil ikke leke lenger, du vil ikke bli lest for, du klatrer
ikke lenger i treet. Du har begynt å vandre rastløst
rundt på avdelingen. Noen ganger ødelegger du bar
nas legoborg og sandslott. Han som var vennen din, vil
ikke lenger være det. Han forteller meg at du klyper og
biter og sier slemme ting til ham. Han har nå funnet
en annen bestevenn. Forandringen kom så plutselig.
Nesten over natten. Jeg undrer meg. Hva har skjedd?
Jeg vil hjelpe deg. Jeg er her for deg. Jeg ser deg, lille
venn (fortellingen omtales også senere i kapitlet).

mener også at det vil gjøre barnehagens stemme
tydelig, for eksempel i møte med andre profesjoner. Følgelig er det problematisk om barnehagen
ensidig benytter uformell observasjon og slik ikke
får med seg kompleksiteten og nyansene i kunnskapen om barna og barnehagehverdagen. Og
fordi alle data vi samler inn gjennom observasjon,
er kontekstavhengige, subjektive og må forstås og
tolkes ut fra den sammenhengen de oppleves i
(Eriksen og Germeten, 2012, s. 161), er det viktig både å foreta flere observasjoner, at flere personer observerer, og at barnehagen benytter ulike
observasjonsmetoder.
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En annen utfordring knyttet til ensidig bruk
av uformell observasjon som ikke dokumenteres,
eller som i liten grad dokumenteres, er sårbarheten som ligger i at observasjonene forblir hos
observatøren som individualisert kunnskap. Om
observatøren blir borte fra barnehagen i kortere
eller lengre tid, for eksempel i forbindelse med
sykdom, eller hvis personen slutter, risikerer man
at viktige observasjoner ikke tilflyter barnehagen.

Fra magefølelse og taus kunnskap
til faglig handling
En bekymring for et konkret barn oppstår, slik jeg
er inne på i kapittel 1, ofte som en magefølelse
om at «det er noe med» dette barnet, og ikke nødvendigvis som en følge av forutgående systematisk
observasjon. Løkken og Søbstad (2013) argumenterer for at barnehagefolk skal ha en observeren
de grunnholdning i alt pedagogisk arbeid, slik jeg
skriver i kapittel 3 under barnehagens arbeid med
tilknytning. Kanskje er det denne grunnholdningen som gjør at man får den nevnte magefølelsen,
der man uroer seg og føler at noe er galt? Kanskje er det en rekke uformelle observasjoner som
har utløst bekymringen? Det er i så fall bra, fordi
det betyr at barnehagens personale i det daglige er
oppmerksom på enkeltbarn og klarer å fange opp
endringer i barnets adferd. Det er etter at magefølelsen har oppstått, at barnehagen bør starte sine
systematiske observasjoner. Systematisk observasjon gjør at den uroen barnehagemedarbeideren
har, kan bli satt ord på gjennom å bruke fagspråk
og faglig skjønn. På denne måten kan magefølelsen om at noe er galt, løftes inn i en faglig ramme.
En magefølelse er en form for taus kunnskap.
Begrepets motsetning er formell eller eksplisitt

kunnskap, altså den kunnskapen vi kan artikulere. Begrepet taus kunnskap (eng. tacit knowledge)
knyttes til Polanyi (1966/2009) og spissformuleres gjerne som: Vi vet mer enn vi kan uttrykke.
Denne formen for kunnskap omfatter komplekse
sansemessige forhold som lukter, smaker, følelser
og kan vanskelig beskrives i form av gitte, objektive standarder og regler. Slike sansemessige forhold
må erfares, og de ligger til dels utenfor det presise
språkets rekkevidde (Hiim og Hippe, 2001).
I forrige rammeplan for barnehagen (KD,
2011, s. 51) fant vi følgende formulering om taus
kunnskap: «Barnehagen som organisasjon bærer
på tradisjoner, sammensatt kompetanse, innforståtthet og taus kunnskap som er viktig å sette
ord på og reflektere over for å legge grunnlaget
for videre kvalitetsutvikling.» I nåværende rammeplan (KD, 2017a) brukes ikke begrepet taus
kunnskap. Imidlertid vektlegges det at barnehagen skal være en lærende organisasjon, der det
pedagogiske arbeidet innebærer at hele personalet reflekterer rundt faglige og etiske problemstillinger. Barnehagelæreren (styrer og pedagogisk
leder) har ansvar for å ivareta dette (ibid., s. 16).
Det er her observasjon og dokumentasjon baner
vei for å sette ord på personalets tause kunnskap.
Verbalisering av yrkeskunnskapen er viktig i den
enkeltes læringsprosess, men også i en mer kollektiv
utvikling av yrket (Hiim og Hippe, 2001). Når vi
setter ord på taus kunnskap, vil den altså ikke bare
virke inn på den enkelte barnehageansattes læring
ved at vedkommende får et reflektert forhold til sin
egen tause kunnskap; den vil også bidra til å heve
kvaliteten på barnehagen og den profesjonelle yrkesutøvelsen som skjer der. Se kapittel 9 om barnehagens barnevernsfaglige kompetansebygging.

114

9788215063140_Haug_Barnevern for barnehagefolk 210322.indd 114

09.05.2022 09:22

Digital historiefortelling – for dokumentasjon og refleksjon

Observasjon og dokumentasjon er med andre
ord faglige handlinger som tilrettelegger for individuell og kollektiv læring. Enten det er snakk
om barnehagens opplysningsplikt til barneverntjenesten (se kapittel 4), samarbeid med foreldrene (se kapittel 7) eller tverrprofesjonelt samarbeid
(se kapittel 8), vil både barn og foreldre, barneverntjenesten og barnehagen selv være tjent med
at barnehagens tause kunnskap gjøres eksplisitt.

Digital historiefortelling – for
dokumentasjon og refleksjon
Digital historiefortelling (DH) er en arbeidsmåte
for dokumentasjon og refleksjon som benyttes i
høyere utdanning, blant annet i barnehagelærerutdanningen (Haug, 2012b, 2016, 2018; Haug
og Jamissen, 2015; Haug, Jamissen og Ohlmann,
2012; Jamissen, 2012; Jamissen mfl. 2017) og
barnevernspedagogutdanningen (Arnesen, 2016;
Broman, 2013). En digital historiefortelling er en
kort digital produksjon på 2–3 minutter der fortelleren (eksempelvis en student eller en barnehageansatt) bruker sin egen stemme til å fortelle.
Fortellingen på 200–300 ord leses inn digitalt.
Utviklingen av fortellingen foregår i en kollektiv
refleksjonsprosess, en fortellersirkel, der deltakerne deler sine historier og mottar tilbakemeldinger
fra støttende kolleger i form av spørsmål, kommentarer, råd til klargjøring og videreutvikling av
historien fram mot en meningsbærende tekst.55
Produktet, den digitale historiefortellingen, består, foruten fortellerstemmen, av stillbilder og
eventuelt videosnutter og musikk, som settes
55

For utdyping av hva som skjer i en fortellersirkel, se Haug
(2016) og Haug og Jamissen (2015).

sammen i et dataprogram til et multimodalt (sammensatt) produkt.56
Det ferdige produktet har et format som enkelt kan deles med andre, enten den digitale fila
sendes som vedlegg på e-post eller deles i «skyen».
Når den ferdige digitale historiefortellingen deles
med andre (for eksempel i en studentgruppe eller
med kolleger i barnehagen), kan den analyseres,
tolkes, diskuteres og reflekteres videre over.57 Når
vi benytter DH som dokumentasjons- og refleksjonsverktøy, er vi primært ute etter selve fortellingen, formidlet gjennom fortellerens personlige
stemme, bildene som brukes for å appellere til
følelser, stemningsskapende musikk og de individuelle og kollektive refleksjonene over det multimodale produktet (Haug, 2016).

Praksisfortelling og digital historiefortelling
i barnehagen
Digital historiefortelling og fortellingen Forvand
lingen ovenfor kan fungere både som en praksisfortelling og som en digital historiefortelling.
Som praksisfortelling står den «på egne ben» og
kan være et utgangspunkt for refleksjoner i personalgruppen. Når jeg her omtaler Forvandlingen
som en digital historiefortelling og bruker denne

56

57

En multimodal tekst består av flere modaliteter, eller meningsskapende enheter. Ulike semiotiske systemer (tegnsystemer) som skreven tekst, lyd og bilder kombineres
for å kommunisere et budskap og skape en ny helhet
(Kress og van Leeuwen, 2001).
For utdyping av arbeidsmåten digital historiefortelling
og hvordan den kan gjennomføres i barnehage og barne
hagelærerutdanning, se f.eks. Haug (2016, 2018); Haug
og Jamissen (2015); Haug, Jamissen og Ohlmann
(2012); Jamissen mfl. (2017).
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fortellingen som et eksempel på DH,58 tar jeg fortellingen et skritt videre.
I likhet med en praksisfortelling er utgangspunktet for en DH en konkret iakttakelse, en
hendelse eller en opplevelse, en følelse, en stemning, en idé eller et ønske om å endre noe (Haug
og Jamissen, 2015). Utløsende for fortellingen
Forvandlingen var bekymringen for et bestemt
barn i barnehagen. Den digitale historiefortellingen kan, i likhet med praksisfortellingen, brukes
til å skape mening og gjøre situasjonen forståelig
både for den som forteller, for dem som lytter
og kommenterer i fortellersirkelen, og for dem
som ser og reflekterer over det ferdige produktet.
Det kalles narrativ (fortellende) kunnskap (Bruner, 1986) og er en egen kunnskapskategori som
skiller seg fra andre vitenskapelige måter å forstå
kunnskap på, ved at man lærer gjennom å skape
mening og tolke hendelser. Vi mennesker er som
skapt til å organisere våre erfaringer i en narrativ
form, sier Jerome Bruner. Det hevdes at den digitale historiefortellingens narrative form gjør det
lettere å komme i kontakt med, og sette ord på,
vår tause kunnskap (Jamissen 2011). For barnehager som bærere av innforståtthet og taus kunnskap
(KD, 2011) kan bruk av fortellinger i dokumentasjon være en viktig del av barnehagens læring.
Digital historiefortelling og praksisfortelling
har altså flere likheter. Forvandlingen er en fortelling om flere avgrensede hendelser i barnehagen
(jf. «Jeg så også mestring og glede da du var den
som klatret høyest i barnehagens tuntre»). Den
formidler fortellerens observasjoner (jf. «Du vil
ikke leke lenger, du vil ikke bli lest for, du klatrer
58

Se den digitale historiefortellingen Forvandlingen via
QR-koden bakerst i dette kapitlet.

ikke lenger i treet»), og den er ladet med fortellerens holdninger og verdier (jf. «Jeg vil hjelpe deg.
Jeg er her for deg. Jeg ser deg, lille venn»). Vi registrerer at fortellingen er bygd opp rundt en dramaturgi med en begynnelse, en midte og en slutt,
som er en vanlig måte å bygge opp fortellinger på.
Imidlertid skiller en DH seg fra en praksisfortelling på to sentrale områder. For det første utvikles en DH som del av en kollektiv og kreativ
arbeidsprosess i en fortellersirkel. For det andre
er den multimodal, dvs. sammensatt av flere meningsbærende elementer (fortellerstemme, bilder og bakgrunnsmusikk). Det nyskapende med
arbeidsmåten DH er altså at den representerer
en kreativ arbeidsmåte som både inkluderer og
strukturerer faglig refleksjon i en fortellerprosess,
i tillegg til at den tar i bruk narrative og multimodale virkemidler.
Videre har en DH, siden den er et digitalt produkt, et format på dokumentasjonen som kommuniserer godt, og som enkelt kan deles, for så å
danne utgangspunkt for ny refleksjon, kanskje i
en annen sammenheng enn der den opprinnelig
ble lagd. I et prosjekt gjennomført i tre oslobarnehager (Haug og Jamissen, 2015) ble digitale
fortellinger som var laget i én barnehage, brukt
som basis for personalets arbeid med pedagogisk
dokumentasjon i en annen barnehage. Slik fikk
man gjenbrukt de digitale fortellingene. I prosjektet tok ansatte i alle stillingskategorier i bruk
digital historiefortelling i barnehagens doku
mentasjonsarbeid. Her fant vi at DH kan være
nyttig i barnehagens kompetanse- og kvalitetsutviklingsarbeid, både med tanke på individuell
faglig utvikling og institusjonell læring. Funnet
bygger blant annet på bruk av DH i et aksjons-
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forskningsprosjekt der personalet ble oppfordret
til å se med nye øyne på det rutinearbeidet det
er å kle på barn. Et annet tema for fortellingene
var demokrati og barns medvirkning. Her ledet
personalet en gruppe barn i å lage en felles digital
fortelling. I dette arbeidet så vi hvordan det enkelte barn satte sitt preg på fortellingen gjennom
dialog og samarbeid med andre barn og personalet. Barna planla, bygde på hverandres ideer og
innfall, diskuterte, drev fortellingen videre og forhandlet seg fram til fortellingens innhold (Haug
og Jamissen, 2015).

Digital historiefortelling som pedagogisk
dokumentasjon
Digital historiefortelling kan oppleves som noe
tids- og arbeidskrevende å skulle gjennomføre i
en travel barnehagehverdag. Det gjelder utviklingen av selve fortellingen, presentasjon og respons
i fortellersirkelen, innlesning av fortellingen digi
talt, innhenting av bilder og eventuelt musikk,
sammensetning av de ulike meningsbærende elementene til et digitalt produkt, samt refleksjon i
forbindelse med visning av den digitale historiefortellingen. Derfor er kanskje ikke DH den første dokumentasjonsmåten barnehagefolk griper
til når de står midt i en bekymringssak. Når jeg
likevel velger å presentere DH i en bok om barnevern for barnehagefolk, har det sammenheng med
arbeidsmåtens refleksjons- og læringspotensial,
som er påvist i en rekke studier av hvordan studenter i høyere utdanning bruker DH (Arnesen,
2016; Broman, 2013; Haug, 2012b, 2016, 2018;
Haug og Jamissen, 2015; Haug, Jamissen og
Ohlmann, 2012; Jamissen, 2011; Jamissen mfl.,
2017). Disse studiene konkluderer med at stu-

denter er begeistret og viser stort engasjement for
denne måten å arbeide på. Studentene sier at de
lærer mye av å lage den digitale historiefortellingen, og at de får gått i dybden i sine refleksjoner,
for eksempel knyttet til dokumentasjon av praksis i utdanningsløpet. Videre sier de at de lærer
noe om seg selv og den yrkesrollen de skal inn i.
Kanskje kan arbeidsmåten brukes i forbindelse
med et fagseminar eller som del av et tema- og
prosjektarbeid? Eller kan DH inngå i de møtene
barnehagen allerede har? Det å stille spørsmål ved
hvordan eksisterende møtearenaer utnyttes, om
noe av det etablerte innholdet kan vike plassen
for noe nytt, er alltid en nyttig øvelse. Eller, som
vi gjorde i prosjektet i de tre oslobarnehagene:
sette av et par timer annenhver uke over en nærmere definert tidsperiode, der noen medarbeidere arbeider fram sine digitale historiefortellinger,
som de deretter deler med resten av personalet for
videre faglig refleksjon.
Å bruke DH i forbindelse med en bekymring
for et barn, enten den opptrer som en magefølelse eller knyttes til bestemte hendelser, situasjoner eller barnets adferd, kan være en inngang til
å artikulere taus kunnskap og gjøre barnehagen
generelt bedre rustet til å håndtere bekymringer
for barn i vanskelige livssituasjoner. Når dokumentasjonen brukes, problematiseres og stilles
spørsmål ved, er vi ved kjernen av pedagogisk
dokumentasjon. Digital historiefortelling er så å
si «designet» for å skape og dele refleksjoner på
grunn av arbeidsmåtens krav om at fortellingen
drøftes med andre og deles, og slik bereder grunnen for ny refleksjon (Haug, 2018).
På bakgrunn av erfaringene med digital his
toriefortelling både i barnehagen og blant studen-
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ter i høyere utdanning anbefaler jeg barnehager
å prøve ut digital historiefortelling i pedagogisk
dokumentasjon. Det personlig erfarte, formidlet i fortellings form og presentert som et multimodalt produkt, kan tilføre pedagogisk dokumentasjon nye og verdifulle dimensjoner og er
en arbeidsmåte som er forskjellig fra alt annet i
barnehagen. Dette kan gjøre at vi ser pedagogisk
dokumentasjon med nye øyne (Haug, 2018).

skal inneholde, og hvordan den kan skrives.59 Jeg
betoner her verbene skal og kan. Det er noen formelle krav til meldingen (meldingens skal), og
utover disse er det mange måter å utforme meldingen på (meldingens kan).

Hva skal en bekymringsmelding inneholde?
En melding skal inneholde navn og fødselsdato
på barnet, navn på foreldrene og hva bekymringen går ut på. Videre skal meldingen inneholde
navn og stillingsbetegnelse på den som melder,
samt kontaktdata til barnehagen i fall barnevernSkriving av bekymringsmelding
tjenesten trenger flere opplysninger fra barne
til barneverntjenesten
hagen (BLD/KD, 2009). Dette er de formelle
En bekymringsmelding er en henvendelse til barne kravene til en bekymringsmelding. Noen barneverntjenesten om at den som melder, er bekymret verntjenester har skjemaer for melding som skal
for ett eller flere barn. Melding til barnevernet er brukes. Spør din leder om det.
regulert i § 4-2 i lov om barneverntjenester. Alle
bekymringsmeldinger til barneverntjenesten som Hvordan kan en bekymringsmelding utformes?
gjelder et bestemt barn, regnes som en melding i Bekymringsmeldingens innhold kan presenteres
barnevernlovens forstand, og barnevernet har plikt på flere måter. Veilederen Til barnets beste – sam
til å vurdere alle meldinger som kommer inn. Det- arbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten
te gjelder uavhengig av om meldingen framset- (BLD/KD, 2009) (heretter i dette kapitlet kalt
tes muntlig eller skriftlig, og av hvem meldingen veilederen) sier at barnehagen bør:
kommer fra. Meldinger fra offentlige instanser,
beskrive sin bekymring for barnet mest mulig
som for eksempel barnehagen, skal imidlertid være
konkret. Den bør gi en beskrivelse av de obserskriftlige (BLD/KD, 2009). Unntaket er i akuttsivasjoner som er gjort, hvor lenge barnehagen
tuasjoner der barnehagen vurderer at det er viktig
har vært bekymret, og hvilke samtaler med
å handle raskt for å avverge at barnet settes i fare.
barnet, foreldrene eller andre som har ført til
I kapittel 4 behandler jeg hvilke lovbestemmelser som regulerer barnehagens plikt og mu59
Veilederen Til barnets beste – samarbeid mellom barne
ligheter til å gi opplysning om bekymringsfulle
hagen og barneverntjeneste (BLD/KD, 2009) sier hva
en melding skal inneholde. Utover dette er det ingen
forhold videre til barneverntjenesten, både med
formelle krav til hvordan en melding skal skrives. Flere
og uten foreldrenes samtykke. Her tar jeg for meg
kommuner har utarbeidet skjemaer som barnehagen kan
hva en bekymringsmelding til barneverntjenesten
bruke ved bekymringsmeldinger, se for eksempel Oslo
kommune (2018).
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bekymringen. I tilfeller der bekymringsmeldingen er utløst eller forsterket av konkrete episoder, bør det også refereres til disse. I
tillegg bør meldingen inneholde informasjon
om hva barnehagen selv har foretatt seg. Dersom det er gjennomført foreldresamtaler, bør
informasjon om utfallet av disse samtalene
fremkomme. Det bør også gis opplysninger
om for eksempel hvor lenge barnehagen har
arbeidet med foreldrene når det gjelder den
konkrete bekymringen (s. 19).
Nedenfor ser jeg nærmere på innholdet i dette
sitatet.

Er meldingen konkret?
Grunnlaget for bekymringen skal altså beskrives
så konkret som mulig, slik at barneverntjenesten
kan danne seg et bilde av bakgrunnen for meldingen. Det betyr at barnehagen må beskrive
hva, når, i hvilke(n) situasjon(er), hvor ofte og hvor
lenge barnehagen har observert og registrert det
som utløser meldingen til barnevernet. Sagt på
en annen måte: Barnehagen må konkretisere og
beskrive følgende:
– Hva skjedde? (stikkord: en konkret hendelse
eller noe barnet har fortalt)
– Når skjedde det? (stikkord: tidspunkt, ute eller
inne)
– I hvilken situasjon skjedde det? (stikkord: under måltid, samlingsstund eller i andre strukturerte situasjoner, i frilek, hvem var til stede,
ansatte, barn, foreldre)
– Hvor ofte har det skjedd? (stikkord: antall
ganger totalt eller i et avgrenset tidsrom)

– Hvor lenge har barnehagen vært bekymret?
(stikkord: siden barnet startet i barnehagen,
eller i en nærmere angitt tidsperiode)
Barnehagen kan også vurdere å gi opplysninger
om barnets historikk i barnehagen og kort informasjon om hva man vet om familien. Det kan
også være nyttig for barneverntjenesten å få en
kort beskrivelse av barnets helse og dets sosiale,
emosjonelle og motoriske utvikling, samt en beskrivelse av samspillet mellom barn og foreldre.
I meldingen er det viktig å være tydelig på hva
barnehagen som melder, bygger disse opplysningene på. Her får barnehagen bruk for sine observasjoner og dokumentasjon for å beskrive dette.
En god faglig metode for å underbygge beskrivelsene i henhold til strekpunktene ovenfor vil
være å vise til hvilke observasjoner som er gjennomført, hvem som gjorde observasjonene, når
observasjonene ble gjort, hvilke observasjonsmetoder som ble benyttet, og hvordan barnehagen
har dokumentert det observerte. Det kan også
være aktuelt å legge ved eventuelle observasjonsrapporter som beskriver konkrete hendelser eller
situasjoner som har hatt betydning for at barnehagen har bestemt seg for å sende bekymringsmelding. Dette er noe den enkelte barnehage må
avgjøre i det konkrete tilfellet. Om observasjonsrapporten ikke legges ved meldingen, vil den likevel være svært nyttig dersom barneverntjenesten
etterspør mer og utdypende informasjon.

Skilles faktiske opplysninger fra vurdering?
For at barnevernet skal kunne nyttiggjøre seg informasjonen i barnehagens bekymringsmelding,
må den skille tydelig mellom faktiske (konkrete)
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opplysninger og egne vurderinger av situasjonen.
Om du i meldingen skriver inn din tolkning av
situasjonen, bør det tydelig framgå at det er nettopp det. Som jeg behandler i dette kapitlet, vil
imidlertid ingen observasjoner være fullstendig
objektive, men i større eller mindre grad preges
av observatørens forståelse og posisjon. Derfor er
det nyttig at flere foretar observasjoner, og at ulike observasjonsmetoder tas i bruk. Ser min kollega det samme som jeg ser? Får man øye på det
samme ved bruk av episodebeskrivelse som man
får ved bruk av praksisfortelling?
Dersom meldinger er preget av meldingsskriverens tolkning og vurderinger, som ikke skilles
fra faktiske opplysninger, kan meldingen være
ubrukelig for barnevernet. Dette skaper merarbeid ved at barneverntjenesten må gå tilbake til
melderen for å få utfyllende opplysninger. Tiden det tar, forsinker saken. Barnet som er i en
vanskelig situasjon, taper verdifull tid. Som jeg
behandler i kapitlene 1 og 4, er det barneverntjenestens, ikke melderens, ansvar å vurdere bekymringsmeldingens innhold. Derfor: Beskriv
situasjonen eller hendelsen – de faktiske opplysningene – så konkret som mulig. Om du vil legge
inn din tolkning og vurdering, skill denne tydelig
fra de faktiske opplysningene.

Hva har barnehagen selv foretatt seg?
Veilederen etterspør også hva barnehagen selv har
foretatt seg. Det innebærer beskrivelser av minst
to ting: barnehagens samarbeid med foreldrene
og de tiltakene barnehagen har satt i gang overfor
barn og foreldre i barnehagen. Noen ganger vil
barnehagen ha arbeidet lenge med bekymringssaken, foreldrene er involvert, og barnehagen

kan ha iverksatt ulike tiltak. I andre tilfeller kan
barnehagen ha erfart det som vanskelig å få til
en dialog med foreldrene, de har kanskje stilt seg
avvisende til barnehagens bekymring, blitt sinte
eller trukket seg tilbake fra kommunikasjon med
barnehagen.
Barnehagen bør i meldingen opplyse om hvordan foreldresamarbeidet er / har vært, om det er
gjennomført foreldresamtaler om bekymringen,
og om utfallet av disse samtalene. Barnehagen
bør også opplyse om foreldrene er informert om
at melding til barnevernet sendes, om barnehagen har gått gjennom meldingen med foreldrene,
og om hvordan foreldrene reagerte på meldingen.
Hva barnehagen har foretatt seg eller ikke foretatt
seg vis-à-vis barnet og foreldrene, har selvfølgelig
også sammenheng med hva bekymringen går ut
på, om den er akutt eller har vart over tid, og hvor
lenge barnehagen har vært bekymret. Barnehagen
bør med andre ord være i dialog med foreldrene
i forkant av at bekymringsmeldingen sendes, slik
jeg skriver om i kapittel 4 om barnehagens juridiske og faglige ansvar, og i kapittel 7 om samarbeid med foreldrene. Unntaket er når barnehagen
mistenker at barnet utsettes for seksuelle overgrep
eller vold og andre overgrep av noen som står barnet nær, eller dersom det å orientere foreldrene
kan medføre fare for noens liv eller helse. Da skal
ikke foreldrene varsles på forhånd.
Når det gjelder tiltak som barnehagen har satt
i gang for barnet, bør disse beskrives og begrunnes i bekymringsmeldingen. I kapittel 5 tar jeg
for meg barnehagens arbeid med barn i risiko
og omsorgssvikt og sier at det er viktig å ha god
kunnskap om barnet og familien for at barnehagen skal kunne planlegge og sette inn treffsikre
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tiltak. Når barnehagen skal beskrive hvilke tiltak
den har satt i gang overfor barnet, kan følgende
spørsmål være nyttige å ta utgangspunkt i:
–
–
–
–
–
–
–

Hvilke/hvilket tiltak er satt i verk i barnehagen?
Hva er begrunnelsen for tiltaket?
Hva er målet for tiltaket?
Hvilke metoder er benyttet?
Hvordan har barnehagen vurdert tiltaket?
Hvordan har barnehagen lyktes med tiltaket?
Har tiltaket hatt ønsket effekt? Hvis ja, hvilken effekt har det hatt, og hvis nei, hvilke nye
tiltak foreslår barnehagen?

Det er altså viktig å beskrive hva barnehagen
selv har foretatt seg, eventuelt planlegger å sette
i gang. Bakgrunnen for dette er både forpliktelsene knyttet til barnehagens formål og innhold
(KD, 2017a) og at barneverntjenesten vil kunne
ha nytte av slik informasjon når den skal vurdere
meldingens innhold og eventuelle videre tiltak.

Om dette ikke kommer fram i bekymringsmeldingen, vil barneverntjenesten som oftest etterspørre det.

Kapitteloppsummering
I kapittel 6 løfter jeg fram at barnehager må ha
en god observasjons- og dokumentasjonspraksis
for å kunne hjelpe barn i vanskelige livssituasjoner. I bekymringssaker, som i andre saker, skal
barnehagen observere, dokumentere, begrunne
og bruke faglig skjønn. Dette er basisen for barnehagens bekymringsmelding til barneverntjenesten. I kapitlet presenteres også digital historiefortelling (DH), som er en dokumentasjons- og
refleksjonsform som kan bidra til artikulering
av taus kunnskap, og som kan legge til rette for
individuell og kollektiv læring i barnehagen. Til
slutt tar jeg for meg hva en bekymringsmelding
til barneverntjenesten skal inneholde, og hvordan
den kan skrives.

Oppgaver til refleksjon og diskusjon
1. Har du erfaring med uformelle/usystematiske
måter å observere på, og hvordan blir slike
observasjoner håndtert i barnehagen?
2. Etter å ha lest praksisfortellingen Forvandlingen
hvordan ville du gå fram i egen personalgruppe

for å bruke denne fortellingen som grunnlag for
pedagogisk dokumentasjon?
3. Hvilke tanker har du om hvordan barnehagen
kan skape en lærende kultur der observasjon
og dokumentasjon gjøres til pedagogisk
dokumentasjon?
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KAPITTEL 7

Utfordrende
foreldresamarbeid
Samarbeid til barnets beste
Barnehagelovens formålsparagraf og rammeplanen
pålegger barnehagen å samarbeide med foreldrene
til beste for barna (KD, 2017a). Det gjelder selvfølgelig også i saker der barnehagen bekymrer seg
for om barnet får god nok omsorg. Imidlertid kan
samarbeidet med foreldrene da oppleves adskillig
mer utfordrende enn annet foreldresamarbeid.
Foreldre som ikke makter å gi barna sine god
omsorg, er som andre foreldre – forskjellige. Foreldrene du møter i disse sammenhengene, har
ulike behov og forskjellige måter å løse utfordringene sine på. Men er barnehagefolk like oppmerksomme på at barnehagens foreldresamarbeid må
tilpasses den enkelte, på samme måte som man
tilstreber seg på å tilpasse seg det enkelte barnets
behov? Eller møtes alle foreldre på én «standardisert» måte, med like forventninger, spørsmål og

krav? Hvilke holdninger har hver og en av oss til
foreldre vi mistenker ikke gir barna sine god nok
omsorg, hvilke følelser vekker det i oss? Er det like
opplagt at også disse foreldrene skal gis anledning
til å formidle sine synspunkter og medvirke i prosessen fram mot gode løsninger for barnet?
Å skulle få til et godt foreldresamarbeid i bekymringssaker krever personlig kompetanse,
profesjonalitet og en holdning fra de barnehageansatte om at det er mulig å få til endring bare
man kommer i posisjon og klarer å opparbeide et
tillitsforhold til foreldrene. Det man tenker om
andre, vil påvirke måten man opptrer på (Drugli,
2018; Drugli og Onsøien, 2010). Avklaring av
egne følelser og holdninger vil derfor ha mye å si
for hvordan du som profesjonell klarer å ta opp
bekymringen med foreldre og gjennomføre bekymringssamtalen.
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Barnehagens ansvar
Barnehagen skal ivareta foreldrenes rett til
medvirkning og arbeide i nært samarbeid og
forståelse med foreldrene, jf. barnehageloven
§ 1 og § 4. Samarbeidet mellom hjemmet og
barnehagen skal alltid ha barnets beste som
mål (KD, 2017a, s. 29).

resamtale som har ansvar for å få til gode samtaler. Gode møter mellom mennesker handler om
at du bryr deg, du får den andre til å åpne opp for
informasjon og en konstruktiv dialog (Drugli og
Onsøien, 2021).
Wilmine. Barnehagens pedagogiske leder og styreren
har innkalt Wilmines foreldre til en samtale der barne
hagen ønsker å ta opp sin bekymring. De bestemmer
at styreren skal lede møtet, mens den pedagogiske le

Barnehagens styringsdokumenter tydeliggjør at
samarbeidet mellom hjemmet og barnehagen
skal ha barnets beste som mål, og at foreldrene
skal kunne medvirke i disse prosessene. Barnehagepersonalets kjennskap til barnet og foreldrene
vil variere, blant annet ut fra hvor lenge barnet
har gått i barnehagen, barnets oppholdstid, eventuelt fravær og hva slags kontakt det har vært med
barnets foreldre. Mens noen foreldre alltid møter
opp på foreldremøter og -samtaler og felles arrangementer og tar seg god tid ved levering og henting, kan andre oppleves som fraværende, ved at
de sjelden selv bringer og henter eller tar seg tid til
en prat med personalet. Andre kan oppleves som
relasjonelt utilgjengelige og vanskelige å få i tale.
Noen ganger kan barnehagen ha møtt foreldrene
i tverrfaglige sammenhenger, som for eksempel i
møter med barneverntjenesten. Barnehagen kan
også oppleve at foreldresamarbeidet har gått greit
helt fram til barnehagen tar opp sin bekymring,
men at foreldrene etter det har trukket seg unna
videre samarbeid. I tilfeller der samarbeidet har
«låst seg», til tross for barnehagens anstrengelser,
er det likevel barnehagen som har ansvar for å finne nye innganger til et godt foreldresamarbeid.
Det er alltid den profesjonelle aktøren i en foreld

deren, som er nyutdannet, skal ha en mer passiv rolle.
Bekymringen bunner i at barnehagen har lagt merke til
at Wilmine på fire år tilsynelatende umotivert kan få
raseriutbrudd og skriker og slår, lugger og sparker andre
barn. Når personalet stopper henne og forsøker å roe
henne ned, kan hun fortsette å slå dem. Personalet opp
lever slike situasjoner som krevende, men klarer etter
en stund å roe barnet. Personalet har ved flere anled
ninger sagt at dette må barnehageledelsen ta opp med
foreldrene. Pedagogisk leder har ved flere anledninger
observert at Wilmine har vist samme adferd overfor far
når han kommer for å hente. Far har da «snakket hardt»
til barnet, holdt henne fast, for så å bære henne ut av
barnehagen og spenne henne fast i bilsetet.
Styreren innleder med å si at de er bekymret for
Wilmine på grunn av det personalet oppfatter som en
tidvis utagerende væremåte. Styreren beskriver et par
slike situasjoner og forteller hvordan de barna Wilmine
utagerte overfor, reagerte. Foreldrene lytter, men sier
ikke noe. Etter en liten pause sier styreren, nå hen
vendt til mor: «… og vi er dessuten bekymret for den
måten far ser ut til å håndtere Wilmines utagering på.
Vi så for eksempel her om dagen at han …» Mor svarer
ikke, men ser trist ned i bordet. Far avbryter styreren
med sint stemme: «Hva mener du, egentlig?» Styreren
svarer, nå henvendt til far: «Vi i barnehagen observerte
at du istedenfor å roe henne snakket høyt og brukte
makt for å få henne med deg i bilen.» Fars sinne til
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tar, og han avbryter på nytt styreren: «Hva har dere
med det å gjøre? Jeg vil ha meg frabedt …» Styreren
registrerer at far er sint, men fortsetter å informere om
at barn kan bli skremt av at voksne opptrer slik, og
at barnehagen gjerne vil veilede foreldrene i hvordan
Wilmines adferd kan håndteres. Etter at styreren har
snakket et par minutter, reiser far seg brått og forlater
rommet. Han smeller igjen døren til møterommet.

I dette eksemplet går styreren i flere «feller» som
ikke borger for et godt foreldresamarbeid. Det
meste går galt. Hun retter oppmerksomheten
mot foreldrenes adferd i stedet for barnets adferd
i barnehagen. I det som skulle vært beskrivelser
av Wilmines adferd, legger hun i stedet vekt på
barnets individuelle egenskaper («Wilmines utagering») og hvordan oppførselen hennes oppleves
av de andre barna. Videre går styreren raskt fram
og stiller spørsmål ved fars kvaliteter som omsorgsperson. At hun søker blikkontakt med mor
og ikke far når hun presenterer denne bekymringen, kan også oppfattes som en provoserende
form for psykologisk «splitt og hersk», som av
foreldrene kan tolkes dit hen at styreren ønsker å
alliere seg med mor, mot far. Videre viser styreren
liten grad av lydhørhet for foreldrenes reaksjoner
ved at hun verken kommenterer at hun oppfatter
mor som trist, eller at far er sint. Det virker som
om styreren her er mest opptatt av å formidle det
barnehagen har planlagt skal presenteres for foreldrene, og at hun er mindre lydhør overfor deres følelsesmessige reaksjoner. Hun slipper i liten
grad foreldrene til i samtalen.

Den sårbare foreldrerollen
Foreldrerollen er sårbar, og de færreste foreldre liker å bli kritisert. Foreldrerollen er også idyllisert,
noe som blant annet kommer fram i de mange
«mammabloggene»60 om hvor fantastisk fint foreldreskapet fortoner seg. Men også før bloggenes
tidsalder har det vært en tendens til en form for
sort-hvitt-oppfatning av foreldrerollen. Enten er
vi gode foreldre, eller så er vi dårlige foreldre, noe
som gjør at vi vegrer oss for å ta opp problemer
som har å gjøre med foreldrerollen.
Slik barn trenger barnehagen som et trygt fristed fra belastningene og et sted hele barnet kan
bli sett, trenger også foreldre å bli møtt med alt
det foreldrerollen innebærer, og ikke bare som
«omsorgssviktforeldre». Uavhengig av foreldrenes omsorgskapasitet utviser du både profesjonalitet og vanlig folkeskikk ved å møte dem på
en respektfylt måte. Dersom vi profesjonelle vil
at foreldrene skal utvikle empati og sensitivitet
overfor sine barns behov, forutsetter det at vi viser
de samme kvalitetene overfor foreldrene (Killén,
2013). Et annet moment for å få til et godt foreldresamarbeid er å møte foreldre på en ressurs
orientert måte og med en holdning om at foreld
rene er viktige ressurser for barna sine (Gjervan,
2018). Erfaringene mine fra mange års arbeid i
barneverntjenesten viser at de aller fleste foreldre
er opptatt av barna sine og deres ve og vel ut fra
sine forutsetninger som foreldre. En holdning
om at man må lykkes med barnets foreldre om
man skal lykkes med barnet (Glaser, 2018), er et
godt utgangspunkt for alt foreldresamarbeid.
60

Se for eksempel https://sparpedia.no/toplists/topp-20inspirerende-mammabloggere/
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«Sett barnet på bordet»
Barnehageansattes kontakt med foreldrene legitimeres av kontakten med barnet. Det betyr at det
er barnet som må være utgangspunktet for barnehagens samarbeid med foreldrene. Dette gjelder
alle typer foreldresamarbeid, også det samarbeidet som er begrunnet i barnehagens bekymring
for barnet. At foreldresamarbeidet skal kretse om
barnet, kan virke selvfølgelig, men kan lett komme ut av syne i den samtalen man kanskje har
gruet seg til lenge. Det er derfor viktig at du helt
fra starten av tydeliggjør for foreldrene at denne samtalen tar utgangspunkt i barnet, og at din
bekymring bygger på observasjoner og konkrete
beskrivelser av hva det er ved barnet som bekymrer deg. Ved å kommunisere åpent og tydelig til
foreldrene at du er genuint interessert i å hjelpe
barnet, og at du som ansatt i barnehagen er forpliktet til å arbeide for barnets beste, kan det lette
foreldrenes reaksjoner og bidra til et samarbeidsklima som er preget av tillit.
Man bør unngå, i alle fall i den første samtalen,
å trekke inn forhold ved foreldrene, for eksempel
knyttet til deres livsførsel eller hvordan de utøver
foreldreskapet sitt. Det kan provosere og få foreld
rene til å føle seg angrepet, med den konsekvensen at foreldrene trekker seg ut av samarbeidet. En
viktig huskeregel kan derfor være at barnehagens
mandat omfatter vurdering av barnets adferd,
ikke foreldrenes. Når det er sagt, vil det i foreldresamarbeidet sannsynligvis ikke være til å unngå å berøre foreldrenes adferd – for eksempel når
samtalen kommer inn på barnehagens bekymring
for tilknytningsrelaterte problemer hos barnet,
slik jeg omtaler i kapittel 3 om tilknytning. Jeg
mener likevel det er et godt råd i den innledende

fasen av foreldresamarbeid om bekymringssaker
å holde oppmerksomheten rettet mot barnet og
ikke mot foreldrene. Gjennom veiledning, rolle
spill, digital historiefortelling som arbeidsmåte
for refleksjon eller andre tilnærminger for å opp
øve kompetanse i arbeid med bekymringssaker i
barnehagen kan du som profesjonell trene deg i å
«sette barnet på bordet» og sørge for at barnet er i
sentrum under hele samtalen.

Å takle foreldrenes reaksjoner
Videre vil den måten du møter foreldrenes reaksjoner på, være styrende for det videre samarbeidet. De fleste foreldre vil oppleve det som belastende å bli presentert for barnehagens bekymring
og at det stilles spørsmål ved dem som omsorgspersoner. Å ta opp et så ømtålig tema kan vekke
foreldrenes forsvar, og de kan vise sterke reaksjoner, alt fra gråt og fortvilelse til åpent sinne. Selv
har jeg opplevd mange foreldre som også viser
lettelse over at noen omsider ser og tar opp det bekymringsfulle. Jeg har også snakket med foreldre
som har lurt på hvorfor det har tatt så lang tid
før barnehagepersonalet reagerer. «De som profesjonelle burde jo ha skjønt», sa foreldrene. Istedenfor at foreldrene skal bruke energi på å gruble
over dette, er det bedre å være åpen og tydelig om
bekymringen. På den måten får foreldrene mulighet til å samarbeide om gode løsninger for barnet
på et tidlig tidspunkt, før situasjonen utvikler seg
til mer alvorlig omsorgssvikt.
Som profesjonell kan du ikke forvente at foreld
rene selv tar opp sin bekymring for om de er gode
nok foreldre. Også foreldrene kan ha slike forsvarsmekanismer som jeg skriver om i kapittel 4. For
eksempel kan bagatellisering av barnets reaksjoner
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på deres mangelfulle omsorg og konsekvensene for
barnets utvikling på sikt gjøre at de ikke klarer å
se alvoret og søke hjelp. Dersom de profesjonelle
unnlater å ta opp bekymringen med foreldrene, er
de med på foreldrenes forsvarsmekanismer.
Man kan også oppleve foreldrene som ikke viser noen synlige reaksjoner. Det kan skyldes at de
ikke tør eller vil, eller at budskapet ikke når inn.
Noen bortforklarer, bagatelliserer eller fornekter.
Noen foreldre blir så sinte at de verbalt kan angripe den profesjonelle og beskylde denne for å fare
med løgn, avvise barnehagens bekymringer som
grunnløse eller be den ansatte om å «passe sine
egne saker». Andre reiser seg og forlater rett og
slett møtet, slik Wilmines far i eksemplet ovenfor gjør. Dersom foreldre ikke vil ta innover seg
barnehagens bekymring eller motsetter seg at barnehagen kontakter barneverntjenesten eller andre
instanser, er det viktig å få tak i hva foreldrenes
motforestillinger handler om (BLD/KD, 2009).
Som profesjonell må du også jobbe med deg selv,
slik at du ikke tolker foreldrenes sinne eller avvisning som en avvisning av deg som person (Drugli
og Onsøien, 2010).
Noen foreldre vil oppleve at de havner i en kri
se når den profesjonelle tar opp slik bekymring.
For den som er i en krise, har det ingen hensikt
at den profesjonelle fortsetter å gi informasjon.
Langt viktigere er det å takle foreldrenes følelsesmessige reaksjoner og gi dem støtte (Drugli,
2018). For den profesjonelle vil det å ha tenkt
gjennom og være forberedt på denne muligheten
være til hjelp for å håndtere utfordrende samtaler.
Som ansatt i barnehage vil du før eller senere
måtte gjennomføre samtaler du oppfatter som utfordrende eller vanskelige. En nyttig forberedelse til

samtalen, som du gjerne kan reflektere over sammen
med kolleger, er å arbeide med følgende spørsmål:
Hva er vanskelig, og for hvem er det vanskelig? Om
svaret er at det er den profesjonelle som ikke liker å
snakke om noe som kan tenkes å bli vanskelig, og
dermed framstår som utydelig og viker unna, gagner det samtalen lite og øker spenningstrykket hos
foreldrene (Drugli og Onsøien, 2010).

Åpenhet og tillit i foreldresamarbeidet
Åpenhet overfor foreldrene om din bekymring
for barnet er en rettesnor i samarbeidet og en
viktig forutsetning for å opparbeide tillit hos foreldrene. Tillit er en viktig rammefaktor og kan
fungere som en form for «lim» i et samarbeid
ved at det bygges bro over ulikheter mellom den
profesjonelle yrkesutøveren og foreldrene, slik at
dialogen blir mulig (Kristiansen, 2004). Dersom
foreldrene ikke har tillit til at barnehagen vil dem
vel, kan foreldresamarbeidet bli vanskelig. Tillit
er derfor et nøkkelord i foreldresamarbeidet.
Åpenhet og toveiskommunikasjon, der foreldrene opplever å bli lyttet til og dermed kan kjenne
seg betydningsfulle, er viktige elementer i et tillitsfylt forhold.
En filosofisk inngang til begrepet er å se tillit
som en grunnleggende betingelse ved det å være
menneske, en væremåte og en nødvendig forutsetning for at mennesker skal forholde seg til hverandre. Hvis tilliten brytes, vil samtidig grunnbetingelsene for livet og samværet med hverandre
forsvinne (Løgstrup, 2000). Utgangspunktet for
menneskelig samvær er altså at mennesker møtes
med tillit. Mistillit innenfor denne tenkningen
er da noe man bestemmer seg for, og en tilstand
som krever anstrengelse (ibid.). Ut fra dette er til127
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lit ikke noe du som barnehageansatt kan bestemme deg for i møte med foreldrene, men det vil
være en grunnleggende forutsetning i din kontakt
med foreldrene. Tillit er selve bærebjelken (Drugli,
2018, s. 128) i samarbeidsrelasjonen.
Som barnehageansatt kan du komme til å
møte foreldre med dårlige erfaringer med hjelpeapparatet, preget av brudd i tillit. Dette er det
også viktig å ha med seg inn i de første møtene,
særlig i de tilfellene hvor du opplever at foreldrene viser mye motstand. Like viktig er det å ha
med seg at det sannsynligvis er de foreldrene som
har minst tillit til profesjonelle, som vil ha størst
behov for at et tillitsforhold utvikler seg. Av eksemplet nedenfor går det fram at foreldre kan ha
mistillit også til barnehagens ansatte.
Siden barnet gjerne oppholder seg i barne
hagen over flere år og de ansatte skal forholde
seg til barnet og foreldrene også etter at saken er
avsluttet, er situasjoner som denne noe du som
barnehageansatt kan komme opp i. Som den pedagogiske lederen i dette eksemplet tydeliggjør på
en god måte, kan det videre foreldresamarbeidet
by på utfordringer både for foreldrene og den
ansatte. Og som den pedagogiske lederen videre påpeker, har alle rett til en ny sjanse. Det er
vanskelig å gi et «fasitsvar» på hvordan en slik sak
skal håndteres, men i tråd med det jeg skriver om
betydningen av åpenhet mellom ansatte og foreldrene, vil én innfallsvinkel her være at den pedagogiske lederen formidler sine tanker og følelser
til foreldrene. Det kan gjøre at begge parter får
satt ord på det de kjenner på, det «renser luften»,
og begge parter kan gå videre, uten å la tidligere
hendelser og eventuelle uavklarte sider ved disse
få dominere for mye i samarbeidet.

Foreldres mistillit til pedagogisk leder. Da jeg jobbet
som pedagogisk leder på en småbarnsavdeling, meldte
jeg et av barna til barnevernet på grunn av ulike for
hold. Foreldrene tok ikke dette særlig pent og krevde
å få bytte avdeling. De fikk da lov til å flytte barnet
over på storbarnsavdelingen. Jeg jobber nå på denne
avdelingen og har igjen dette barnet som et av mine
ansvarsbarn. Selv om jeg vet at ting har forandret seg
i denne familiens hjemmesituasjon, tenker jeg stadig
på at foreldrene en gang hadde en dårlig relasjon til
meg og liten eller ingen tiltro til jobben jeg gjør. Hver
gang jeg møter dem, er de hyggelige, men jeg har en
følelse av at de har en underliggende «mistanke» om
at jeg følger ekstra med på dem. Det kan det jo hende
jeg også gjør, ubevisst, på grunn av bekymringsmel
dingen jeg sendte. Hvordan skal jeg forholde meg til
disse foreldrene når jeg føler det slik jeg gjør? Er det
feil av meg å eventuelt se på dem med «argusøyne»?
De har jo tross alt vært i en vanskelig barnevernssak
tidligere. Samtidig er saken avsluttet, og alle har rett
på en ny sjanse.61

I foreldresamarbeidet er det viktig å skille sak og
person. Foreldrene må behandles med respekt, og
samtidig må barnehagen være tydelig på at foreldrenes adferd og holdning til barneomsorg er
bekymringsfull og uakseptabel. Dette vil gjelde i
ulike yrkessammenhenger der målet er vekst og
utvikling hos dem som inngår i en faglig samarbeidsrelasjon. For å vise et eksempel: Jeg arbeidet
61

Takk til kollega og dosent Magritt Lundestad ved
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er skrevet av en av hennes deltidsstudenter tilknyttet
undervisning om veiledning i barnehagen. Takk også til
studenten som har tillatt at dette eksemplet kan brukes i
forsknings- og publiseringssammenheng.
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i sin tid som fengselsbetjent i et fengsel med ekstra høyt sikkerhetsnivå. Dvs. at de innsatte ut fra
sine kriminelle handlinger ble vurdert å utgjøre
en stor fare for samfunnet. Det var avgjørende
for utviklingen av et tillitsforhold mellom den
innsatte og oss profesjonelle at vi klarte å skille
den innsatte som subjekt fra de handlingene vedkommende hadde begått. Som profesjonell skal
man altså kunne ta avstand fra handlingene, men
samtidig være tydelig på at mennesket er unikt
og verdifullt. Slik jeg ser det, gjelder dette enten
målet er rehabilitering av fanger eller opparbeiding av tillit til foreldrene for å komme i posisjon
til å gi råd og veiledning til beste for barnet. Det
har derfor stor betydning at barnehagen klarer å
møte foreldrene på måter som inngir tillit, slik at
den kan fungere som forebyggende instans i den
videre problemutviklingen.
Kanskje tenker barnehageansatte at å ta opp
bekymring med foreldrene bryter med den tradisjonelle samarbeidsrollen, og at det kan ødelegge
den profesjonelles relasjoner til foreldrene. Med
den konsekvens at foreldrene vil trekke seg unna,
noe som i hvert fall ikke gagner barnet. Men foreldrene vil sannsynligvis allerede være usikre på
hvorfor du som barnehageansatt eventuelt ikke
tar opp bekymringen. Det kan også tenkes at du
i din kommunikasjon med foreldrene ikke klarer
å skjule bekymringen din, selv om du ikke artikulerer den.
Kanskje tror man at foreldrene opplever spørsmål om omsorgen som en utidig innblanding og
gransking av privatlivet? Noen foreldre vil nok
oppleve det nettopp slik, og gi uttrykk for det.
Uavhengig av foreldrenes reaksjoner er det viktig
at du er tydelig og klar på følgende: Du gjør det

fordi barnehagen din har barnet i sentrum, og du
gjør det fordi du er forpliktet etter barnehage
loven å ta opp bekymringer for barnets omsorgssituasjon når du oppfatter signaler fra barn eller
foreldre om at noe er galt. Åpenhet og informasjon om denne forpliktelsen kan for eksempel tas
opp i det første foreldremøtet for nye foreldre.
Det kan være en god start på samarbeidet mellom
barnehagen og foreldrene og kan gi gode ringvirkninger gjennom barnehageåret og hele den tiden barnet skal gå i barnehagen. Informer gjerne
samtidig om at barnehagen kan støtte og veilede
foreldrene, for eksempel i foreldresamtaler.
Det er i tillegg viktig at du kjenner etter, og at
du blir bevisst på hvorfor du synes det er vanskelig
å ta opp bekymringen. Er det din egen usikkerhet
og kanskje redsel for egne reaksjoner, er det dine
egne beskyttelsesmekanismer som slår inn (se
kapittel 4, der jeg tar opp barnehagepersonalets
forsvarsmekanismer), eller er det foreldrenes opplevelser av å bli forelagt en bekymring som gjør
seg gjeldende? For å kunne avklare dette må du,
så godt det lar seg gjøre, forsøke å sette deg inn i
barnets og foreldrenes sted. For barnets skyld må
du tåle å stå i det som måtte komme når du tar en
bekymring opp med foreldrene.

Kroppsspråkets betydning i tillitsbygging
Kroppsspråket utgjør en vesentlig del av kommunikasjonen vår, og kommunikasjonens kunst består i å oppfatte det komplekse samspillet mellom
det verbale og det nonverbale. Man må kunne
forholde seg til helheten i samtalen og respondere
på det sentrale i det den andre formidler (Eide og
Eide, 2017). Å si de rette tingene hjelper derfor
lite, hvis vi med ansiktsuttrykk og kroppsspråk
129
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for øvrig uttaler noe annet. Ofte er det nettopp
det nonverbale som best formidler hva du føler.
For å unngå sprik mellom det du sier, og det du
gjør (inkongruens), slik at foreldrene skal kunne
tolke budskapet ditt mest mulig riktig og dermed
unngå at kommunikasjonsprosessen i verste fall
bryter sammen, bør du som profesjonell derfor
tilstrebe samsvar (kongruens) mellom verbalspråk
og kroppsspråk. Det du sier, vil da framstå som
ekte, pålitelig og tillitvekkende. Gode nonverbale
kommunikasjonsferdigheter kan sammenfattes i
seks punkter:
– Ha øyekontakt, men unngå å stirre.
– Innta en mottakende, åpen kroppsholdning
og unngå kryssede armer/ben.
– Len deg fram mot den andre, henvend deg
gjennom kroppsholdning og unngå å henge
likegyldig tilbakelent.
– Følg den andres utsagn nær ved forstående
nikk, bekreftende «mm» eller også beroligende
berøring.
– Vær avslappet, naturlig og vennlig i stemme
og bevegelser, og ikke spent, urolig og rastløs.
– La ansiktet uttrykke ro, tilstedeværelse og interesse, ha lukket munn, glatt panne og senkede øyenbryn.
(Etter Eide og Eide, 2017, s. 136.)

Sammen med medstudenter og kolleger kan du
trene på disse ferdighetene. Dere kan prøve ut
både kongruent og inkongruent kommunikasjon
og reflektere over hvordan de ulike kommunikasjonsformene virker inn på en. I reelle møter med
foreldrene kan det å ha gjennomgått slike øvelser

ha stor betydning for en god gjennomføring av
bekymringssamtalen.
Jeg minner om at den åpenheten overfor foreldrene som jeg presenterer ovenfor, ikke gjelder
ved mistanke om at foreldrene begår straffbare
handlinger som vold, seksuelle overgrep eller and
re former for alvorlig omsorgssvikt mot barna. I
slike sammenhenger skal du ikke ta opp bekymringen med foreldrene. I alle andre sammenhenger skal du gjøre det (se kapittel 4 om barnehage
personalets juridiske og faglige ansvar). Som
forberedelse til foreldresamtalen kan barnehagen
også henvende seg til barneverntjenesten og d
 røfte
anonymt hvordan samtalen kan gjennomføres.

Samarbeid i et mangfoldsperspektiv
Dagens barnehage er mer mangfoldig enn tidligere hva gjelder kulturell, religiøs og språklig
bakgrunn, og barnehagen tar imot barn fra andre
familiestrukturer enn den tradisjonelle «kjernefamilien» bestående av mor, far og barn. Det krever
et kompetent personale som opptrer trygt i møte
med foreldre med en annen bakgrunn enn majoritetsbefolkningen. Det innebærer å gjøre seg
kjent med foreldrene og ikke behandle dem som
en gruppe med ensartede behov. Noen foreldre
kan for eksempel ha en annen oppfatning enn
barnehagen av hva som er bra for deres barn, noe
som krever fleksibilitet fra barnehagepersonalet
(Drugli, Lekhal og Buøen, 2020).
Andelen 1–5-åringer med minoritetsspråklig
bakgrunn har økt både i befolkningen generelt
og i barnehagen. I befolkningen økte andelen fra
9,3 prosent i 2006 til 16,5 prosent i 2014. I barne
hagen har andelen økt fra 6,7 prosent i 2006 til
14,4 prosent i 2014 (KD, 2016b). I 2020 var det
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52 000 minoritetsspråklige62 barn i barnehage. Det
er en økning på vel 5 prosent fra året før (SSB,
2021a). Sannsynligheten for at du som barnehage
ansatt vil møte minoritetsspråklige familier, er
naturligvis stor i kommuner og bydeler med høy
innvandringsbefolkning. Men også i mindre kommuner, for eksempel med asylmottak, eller kommuner som bosetter flyktninger, vil du møte minoritetsspråklige barn og deres foreldre i barnehagen.
Barnevernsfaglig arbeid i barnehagen med minoritetsfamilier kan oppleves som komplekst og
utfordrende. Det kan dreie seg om praktiske forhold som utfordringer med å få tak i tolk, til den
spesielle kommunikasjonsformen som tolkning
via en tredjeperson innebærer. Temaer som kan
oppleves utfordrende nok å snakke om i en norskspråklig kontekst, blir ikke enklere å kommunisere i en kontekst med språkbarriere. Utfordringene kan også knyttes til kultur og ulik forståelse
av barneomsorg. Noen minoritetsforeldre kan ha
mangelfull kunnskap om hva som er lovlig praksis,
for eksempel at bruk av fysiske oppdragelsesmetoder som klaps og klyp er ulovlig i Norge, slik jeg
presiserer i kapittel 2 om omsorg og omsorgssvikt.
Andre minoritetsforeldre vil ha med seg kunnskap om og erfaringer med norsk barnevern som
er preget av mistillit (Fylkesnes mfl., 2015). Det
kan bidra til å vanskeliggjøre barnehagens arbeid
med å bygge tillit og en god relasjon.
Å begynne i barnehage kan oppleves som en
dobbel tilvenningsprosess for barn i familier som
ikke har bodd lenge i Norge. De skal både finne seg til rette i barnehagen og forholde seg til
62

Minoritetsspråklige barn i barnehage er antall barn med
annet morsmål enn norsk, samisk, svensk, dansk og engelsk.

et nytt språk og kulturelle normer. Det krever at
barnehagepersonalet samarbeider godt med foreldrene, som i denne prosessen er svært viktige
i å skape mening for barna (Drugli, Lekhal og
Buøen, 2020).
Hvor god er barnehagen til i tilstrekkelig grad
å vektlegge minoritetsforeldres kompetanse på
egne barn? Berit Baes forskning knyttet til anerkjennelsesbegrepet, en forståelse som innebærer
å møte barnet som likeverdig subjekt, er godt
kjent for barnehagefolk (Bae, 1996, 2004). Men
viser barnehagefolk den samme anerkjennende
væremåten overfor minoritetsforeldre i bekymringssaker? Er barnehagen genuint interessert i å
få tak i foreldrenes perspektiver og forståelser av
barneomsorg? Gir barnehagen seg tid til å lytte til
foreldre med et annet verdisyn enn en selv? Eller
ligger det i bunnen en forventning om at foreld
rene skal eller bør tilegne seg «norske» omsorgs
praksiser, praksiser som legger vekt på barnets
selvstendighet og autonomi?
Majoritetssamfunnets verdier, for eksempel dets
syn på barn som autonome, kan lett tas for gitt og
betraktes som «sanne» (Vike og Eide, 2009). En
slik forståelse kan stå i veien for en anerkjennende væremåte i det flerkulturelle barnevernsfeltet.
Forskning viser for eksempel at muslimske foreldre opplever at barnevernet jobber ut fra et stereotypt og negativt syn på at deres oppdragelse er
autoritær (Aadnesen, 2012). Kan det også gjelde
mellom barnehagen og minoritetsforeldre når bekymring for barnets omsorg er tema?
Det er flere fallgruver for profesjonelle i tverrkulturell kommunikasjon. Ved å være uoppmerksom på foreldrenes kulturbakgrunn og ved å ikke gi
plass i samtalen til at foreldrene kan artikulere sin
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kulturelle bakgrunn, kan den profesjonelle komme
til å vise en form for respektløshet. En annen fallgruve er at den profesjonelle plasserer foreldrene
inn i kulturkategorier foreldrene ikke vedkjenner
seg (Qureshi, 2009). Tverrkulturell kommunikasjon handler ikke om avanserte teknikker som kan
løse utfordringer i bekymringssamtaler, men kan i
likhet med all annen kommunikasjon om sårbare
temaer være utfordrende. Respektløs opptreden
kan unngås ved at profesjonelle kombinerer kultursensitivitet63 med kunnskap om samtaleprinsipper. Det innebærer å vise nysgjerrighet, stille spørsmål, undre seg og gi plass til foreldrene og lytte
aktivt til hva de har å fortelle (ibid.).
Dersom barnehagen skal være en støtte for
foreldrene, må den etterspørre og legge vekt på
minoritetsforeldres kompetanse om egne barn,
og den må innta en anerkjennende holdning til
foreldrene. Alle trenger bekreftelse på sine mestringsforsøk ut fra eget ståsted og den prosessen
de er inne i. Oppmuntrende tilbakemeldinger vil
styrke foreldrenes utholdenhet i en eventuell endringsprosess og bør gis i form av konkret anerkjennelse av noe foreldrene sier eller gjør (Drugli
og Onsøien, 2010). Det gir mestring og en opplevelse av å bli tatt på alvor og at foreldrene har
innflytelse på barnehagens innhold. Det kan også
dempe frykten mange etniske minoritetsforeldre
har til barnevernet (Fylkesnes mfl., 2015), og slik
bidra til at foreldrene kan finne mening og forståelse for det som skjer i barnehagen, og i samarbeid med barnehagen bruke ressursene sine på å
gi barnet sitt god omsorg.
63

Kultursensitivitet handler om å kommunisere hensiktsmessig i en gitt situasjon med mennesker som har en
annen referanseramme enn en selv (Qureshi, 2009).

Minoritetsforeldre er selvfølgelig like forskjellige som andre foreldre. Noen har en personlighet som gjør at de lett kommer i kontakt med
andre og kan bygge relasjoner og tydeliggjøre
sine forventninger til barnehagepersonalet, mens
andre er mer tilbaketrukket og utydelige på sine
forventninger. Heller ikke barnehagens personale er alltid like tydelig på sine forventninger til
foreldrene eller hva barnehagen kan tilby barnet
og foreldrene (Gjervan, 2018). For de foreldrene
som ikke spør så mye, kan det være vanskelig å
vite hva som er akseptabel oppførsel. Skal de for
eksempel bli med inn på avdelingen, hvor lenge
kan de være der, og hvor mye av tiden til travle
barnehagemedarbeidere skal de ta? Det er viktig
å ikke generalisere, men møte også minoritets
foreldre på en differensiert måte. Verdien av at
barnehageansatte tilrettelegger for god kommunikasjon, for eksempel ved å opptre tydelig og
sikre at minoritetsforeldre forstår det som formidles, behandles også i delkapitlet Omsorg som
kulturelt uttrykk i kapittel 2.

Myter og realiteter
Forskningsrapporten Myter og realiteter. Innvand
reres møter med barnevernet (Berg mfl., 2017) avliver flere myter om innslaget av barn med innvandrerbakgrunn i barnevernet. Eldre statistikk har
vist at barn og unge med innvandrerbakgrunn er
overrepresentert i barnevernsstatistikken. Disse
analysene var imidlertid basert på begrenset informasjon om ulike innvandringskategorier. For
eksempel var ikke enslige mindreårige asylsøkere
skilt ut som en egen kategori i eldre statistikk.
Analyser gjort på bakgrunn av et upresist statistisk grunnlag har resultert i en rekke enkelthisto-
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rier i pressen, som også har bidratt til å gi et feilaktig bilde av realitetene. Den nevnte rapporten
viser at barn med innvandringsbakgrunn generelt
sett ikke er overrepresentert når det gjelder omsorgsovertakelser.
Dette er viktig kunnskap å ha med seg i arbeidet
med minoriteter i barnevernet, også ut fra et barne
hagefaglig ståsted. Kunnskap om hvordan ting
faktisk er, påvirker selvfølgelig hvilke holdninger
vi har til et fenomen. Det gjelder både minoritetsforeldre og profesjonelle. For eksempel fant forskere at foreldre med ikke-vestlig bakgrunn i større
grad enn norske har en forestilling om at barnevernet er en etat som tar barna. I tillegg mangler
de kunnskap om og forståelse for hva som skjer
i den aktuelle barnevernssaken (Marthinsen mfl.,
2013). Dette er kunnskap og holdninger som foreldrene også kan ha med seg inn i barnehagen, som
kan skape ekstra utfordringer i foreldresamarbeidet når barnehagen tar opp bekymring for barnets
omsorg. For deg som barnehageansatt innebærer
det at du i tillegg til å formidle din bekymring for
barnet ofte også må informere om hvordan norsk
barnevern fungerer. For eksempel kan du avlive
myten om at «barnevernet tar barna» ved å fortelle
at barneverntjenesten i over 80 prosent av sakene
yter ulike former for hjelpetiltak (slik jeg skriver
om i kapittel 1).
Barnehagens bekymring for barn av foreldre
med minoritetsspråklig bakgrunn krever den
samme respekten, lydhørheten, åpenheten og
innsikten som i foreldresamarbeid der foreldrene
har etnisk norsk bakgrunn. For barnehagepersonalet som for andre profesjonsgrupper vil refleksjon over, og bevisstgjøring av, egne holdninger
gjøre den profesjonelle bedre i stand til å framstå

åpnere overfor foreldrene når bekymring for barnets omsorg er tema.

Gjennomføring av
bekymringssamtalen
En måte å trene på utfordrende foreldresamarbeid
på er rollespill64, der barnehagelærerstudenter og
-ansatte blir instruert om å fordele roller som mor,
far, barnehagelærer, assistent og så videre. Deltakerne øver seg på denne samtalen i mindre grupper, for deretter å framføre rollespillet i plenum.
Etterpå kan gruppen reflektere over det som sies
og gjøres i rollespillet. Mange opplever det å skulle
fortelle foreldrene om sin bekymring som veldig
vanskelig. På hvilken måte kan bekymringen tas
opp? Hvor direkte skal man være? Når i samtaleforløpet skal bekymringen tas opp? Hva om foreldrene blir sinte, hvordan forholder man seg da?
Særlig utfordrende erfarer vi det er å bruke selve
«b-ordet»: bekymring. «Jeg er bekymret fordi …»,
«når jeg tar dette opp med dere, er det fordi jeg
bekymrer meg for …», «jeg blir bekymret når …»
Basert på disse øvelsene med studenter og barnehageansatte, og på teori og egne erfaringer fra
slike foreldresamtaler i barnevernet, presenterer jeg nedenfor noen elementer som gjerne går
igjen i bekymringssamtaler. Teksten nedenfor er
ikke ment som en «oppskrift». Målet er heller å
gi noen tips og råd ut fra det jeg har erfart fungerer oppklarende for dem som skal gjennomføre
64

I rollespill spiller deltakerne ut roller med karaktertrekk,
motiver og bakgrunner som er annerledes enn sine
egne (https://no.wikipedia.org/wiki/Rollespill). I under
visningssammenheng anvender jeg rollespill som en inngang til refleksjon og læring.
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slike samtaler i barnehagen, og å vise at det ikke
behøver å være en uoverstigelig terskel å ta opp
bekymring med foreldrene. I tråd med det jeg
skriver ovenfor, vil samtalen alltid måtte tilpasses
de aktuelle foreldrene og utgangspunktet for den
konkrete bekymringssamtalen.

Hva er «riktig» tidspunkt for
bekymringssamtalen?
Det er en balansegang mellom å ikke uroe foreld
rene unødig og behovet for å ta opp bekymringen på et tidlig tidspunkt. Oppsto bekymringen
din på bakgrunn av et engangstilfelle som det
finnes en logisk forklaring på, og som det ikke
er grunn til å uroe foreldrene med? Kanskje kan
dette vente med å bli tatt opp til den ordinære
foreldresamtalen? Eller ble bekymringen utløst av
en spesiell hendelse som barnehagen mener raskt
bør forelegges foreldrene? Dette er vurderinger
barnehagen må gjøre. Rådet her er å skynde seg
langsomt, slik jeg skriver om i kapittel 1.
Departementenes veileder Til barnets beste sier
at barnehagen ved mindre grad av bekymring
skal kartlegge barnets situasjon for å få best mulig
oversikt over det som gir grunn til bekymringen.
Det innebærer observasjon og at barnehagen noterer ned det de ansatte har sett og hørt. Dette må
konkretiseres til hva som bekymrer, når, i hvil
ke situasjoner barnehagen har registrert det som
gir grunnlag for bekymringen, og hvorfor dette
bekymrer (BLD/KD, 2009). Det betyr altså at
barnehagen må kartlegge, observere og samle noe
informasjon før bekymringen tas opp med foreldre. Samtidig er det viktig å ta det relativt raskt
opp med dem. Å gå i gang med mer omfattende
dokumentasjon før bekymringen legges fram, er

tidkrevende, og foreldrene kan få en opplevelse av
at barnehagen har gått «bak ryggen» på dem. En
slik opplevelse vil kunne ha negativ innvirkning
på samarbeidet når barnehagen omsider legger
fram sin bekymring. Av hensyn til at barnet skal
få hjelp innen rimelig tid, er det selvsagt også viktig at bekymringen tas opp så tidlig som mulig.
Når er så det rette tidspunktet til å ta opp bekymringen? Ut fra det jeg skriver her, blir det naturligvis umulig å gi et konkret svar på spørsmålet. En tommelfingerregel er likevel at barnehagen
tar grep om situasjonen ved å kartlegge og finne
ut mest mulig om bekymringen så snart den kan,
for deretter å ta det med foreldrene. Barnehagen
må med andre ord skynde seg langsomt.
Veilederen (BLD/KD, 2009) sier at barnehagen ikke skal være anklagende i sin form, men
ha en åpen og spørrende holdning til foreldrene.
Barnehagen skal vise at den er opptatt av foreld
renes syn. Videre må barnehagen få avklart om
foreldrene selv oppfatter situasjonen som bekymringsfull, og spørre om foreldrene har vurdert
å søke hjelp. I samtalen bør man også formidle
informasjon til foreldrene om hva barnehagen
og barneverntjenesten kan hjelpe familien med.
Som jeg tar opp ovenfor, er det viktig at det er
barnet som står i sentrum og «settes på bordet»
under denne første bekymringssamtalen.

Planlegging
Å planlegge godt for bekymringssamtalen bidrar
til å gi deg trygghet i rollen som profesjonell i
denne situasjonen. Be lederen din om hjelp og
veiledning. Du kan også kontakte barneverntjenesten for råd. I planleggingen inngår mentale
forberedelser, som å avklare egne holdninger til
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foreldrene og å ha tenkt gjennom foreldrenes
reaksjoner, slik jeg tar for meg ovenfor. Videre
handler det om å ta stilling til praktiske ting, som
om møteinnkallingen skal være skriftlig, eller om
man skal informere muntlig om samtalen. For
mange barnehageansatte vil det kjennes mer naturlig å ta det opp muntlig, enten i barnehagen
eller på telefon. Mange foreldre vil spørre hva
samtalen skal handle om. Du må da være forberedt på å gi foreldrene nok informasjon til at de
kan forberede seg til møtet. Samtidig skal du ikke
gjennomføre selve møtet der og da, men avrunde innkallingssekvensen og vise til at det er dette
dere skal ta opp i møtet. Uavhengig av om møteinnkallingen er skriftlig eller muntlig, bør den
inneholde kort informasjon om møtets innhold.
Vurder også tidspunktet for selve møteinnkallingen. Ikke utsett foreldrene for den belastningen
det kan være å motta en slik innkalling på en fredag eller før helligdager, da de vil ha mange dager
til å uroe seg, uten mulighet til å stille spørsmål til
den som innkaller.
Hvem fra familien skal delta i møtet? Det er
vanlig å innkalle begge foreldrene. Opplys foreld
rene om at de kan ha med seg en støtteperson
eller en bisitter. Dette er en rettighet foreldre har,
jf. forvaltningsloven § 12, som sier at en part har
rett til å la seg bistå av en såkalt fullmektig i alle
trinn av saksbehandlingen. I samtaler i barnehagen er nok ikke dette så vanlig, men i barneverntjenesten har jeg erfart at foreldre har med seg
advokat eller en venn som de har ekstra tillit til.
Dette er en betryggelse for foreldrene, men for
noen barnehager kan det være uvant at foreldrene
har med en tredjeperson i møtet. Her må barnehagen utvise stor grad av fleksibilitet og la denne

avgjørelsen være opp til foreldrene, uten å stille
spørsmål ved valget deres.
Hvem deltar fra barnehagen? Den som er tettest på barnet, og som har førstehåndskjennskap
til barnet og det som har vekket bekymringen,
bør delta. Det kan være pedagogisk leder, eller det
kan være en av barnehagens øvrige medarbeidere.
Også barnehagens leder bør være til stede i samtalen i egenskap av å være den formelle representanten for barnehagens ledelse og eier. Vær oppmerksom på at antallet personer som deltar fra
barnehagen, bør stå i forhold til hvor mange som
kommer fra barnets familie. Den ene forelderen
som stiller i et møte med eksempelvis tre personer fra barnehagen, kan komme til å kjenne på
underlegenhet og kanskje avmakt når forholdstallet er så skjevt. Det er derfor klokt å finne ut
hvor mange foresatte som kommer, og ut fra det
regulere antallet barnehagemedarbeidere i møtet.
Det er en selvfølge at selve samtalen foregår i et
møterom hvor man kan snakke uforstyrret.

Mål og gjennomføring
Målet med møtet bør være styrende for bekymringssamtalens innhold. Det betyr ikke at en i
møtet ikke kan ta opp andre ting enn det som
står på møteagendaen. Her tenker jeg særlig på
innspill som måtte komme fra foreldrene. Barnehagen må utvise fleksibilitet og ta imot innspillene. Det er likevel fornuftig å forankre møtegjennomføringen i målet for møtet og tydeliggjøre
dette overfor foreldrene i starten av møtet. Det
bidrar til trygge rammer for foreldrene. Det kan
også lette gjennomføringen for den profesjonelle
ved at man kommer gjennom det planlagte uten
å havne i et sidespor. Ved å vise til møtets mål
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kan du «hente inn» samtalen fra eventuelle sidespor ved for eksempel å si: «Jeg noterer ned det
du her sier, og jeg vil at vi skal komme tilbake til
det i neste samtale. Nå vil jeg imidlertid at vi skal
vende tilbake til det som var målet med denne
samtalen. Synes du/dere det høres greit ut?»
Det krever god planlegging fra barnehagens
side å få fram et tydelig og ikke minst gjennomførbart mål. Barnehagen bør ikke lage for ambisiøse mål. Siden denne første bekymringssamtalen
vanligvis etterfølges av mange flere samtaler, er
det ikke nødvendig å ta opp «alt» på en gang. I
det første møtet er målet gjerne: 1) å presentere bekymringen på en åpen, tydelig og forståelig
måte, 2) få bekreftelse på at foreldrene har forstått barnehagens budskap, og 3) få avklart foreldrenes syn på saken. Det er dessuten begrenset hvor mye informasjon foreldre vil klare å ta
innover seg i denne første samtalen. I tillegg, slik
jeg behandler nedenfor, kan barnehagens presentasjon av bekymringen vekke så sterke reaksjoner
fra foreldrene at det ikke har noen hensikt å gjennomføre som planlagt. Selv om foreldrene allerede i møteinnkallingen skal ha fått informasjon
om hva møtet dreier seg om, vil du kunne oppleve at foreldrene tar barnehagens bekymring svært
tungt. Det kan derfor hende at du bare rekker
punkt 1) ovenfor og må bruke resten av tiden til
å opptre støttende overfor foreldrenes reaksjoner.
Det vil bidra til å bygge en tillitsfull relasjon som
vil være svært viktig for det videre foreldresamarbeidet. I motsatt fall kan foreldrene oppleve at de
ikke blir møtt på en anerkjennende måte, men at
de barnehageansatte «kjører på» for å gjennomføre sin møteagenda. Det kan være tidkrevende å
gjenopprette foreldrenes tillit, og dette kan øde-

legge mye for et framtidig samarbeid med barnets
beste i sentrum.
Barnehagens medarbeidere må altså være lydhøre overfor foreldrene i alle deler av bekymringssamtalen. Det betyr å prøve å være oppmerksomt
til stede, å lytte aktivt til foreldrenes verbale og
nonverbale uttrykk, og å være sensitiv og empatisk. En empatisk væremåte innebærer både å
kunne sette seg inn i hvordan den andre har det,
og kunne formidle denne følelsen (Killén, 2013).
Legg vekt på barnet, sett barnet på bordet, for
å unngå at foreldrene føler seg angrepet, og vær
konkret når du presenterer bekymringen. Vær tydelig på at det er barnehagens observasjoner, presentert på en konkret og beskrivende måte, som
er grunnlaget for bekymringen. Dette bør gjøres
på en nøktern måte der du unngår å legge inn din
egen eller barnehagens vurdering av bekymringen, fordi dette kan oppfattes av foreldrene som
om barnehagen allerede har konkludert i saken. I
det videre samarbeidet med foreldrene vil barne
hagen få flere muligheter til å presentere sine vurderinger av bekymringen, basert på fagkunnskap
og bruk av faglig skjønn. Fortell foreldrene i det
første møtet hva som bekymrer, ikke ha noen «joker i ermet», som for eksempel «… og forresten så
slår Lise de andre barna når hun blir sint». Kommer dette fram mot slutten av samtalen, kan det
gjøre foreldrene usikre på hvorvidt barnehagen
holder tilbake enda flere opplysninger.

Utydelige budskap
I rollespill med studenter har jeg erfart at bekymringen noen ganger blir framsatt så «ullent» og
utydelig at de som spilte foreldre, faktisk ikke
skjønner at det er en bekymring som blir presen-
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tert. Det gagner verken foreldrene eller barnet.
Når gruppen i etterkant analyserer og reflekterer
over situasjonen, kan det komme fram at den
som spilte barnehagelæreren i rollespillet, ubevisst valgte å «pakke inn» budskapet, slik at den
som spilte forelderen, ikke skulle reagere med et
sterkt følelsesmessig utbrudd. En student fortalte
at hun opplevde seg selv som «konfliktsky», og at
hun valgte en slik innfallsvinkel av hensyn til seg
selv for å unngå en konfliktfylt situasjon.
For å få god kontakt med andre skal man ha
god kontakt med seg selv (Drugli og Onsøien,
2010). Som nyutdannet barnehagelærer eller nyansatt i barnehagen har du kanskje ikke reflektert
mye over disse tingene. Kanskje er det ikke vektlagt i utdanningen. Om du kjenner deg utrygg på
dette, bør du ikke lede bekymringssamtalen, men
heller delta i den sammen med en mer erfaren
kollega og slik opparbeide deg erfaringer, til du
etter hvert kjenner større trygghet i slike situasjoner. Det er heller ikke slik at lang erfaring automatisk er en garanti for at man er trygg på å lede
slike samtaler. Selv med lang fartstid i barnehagen
vil det være noen som ikke har jobbet systematisk
med å komme i kontakt med følelser som foreld
res ulike følelsesmessige reaksjoner kan avstedkomme – for eksempel hvordan man takler and
res sinne. Av den grunn vil rollespill, veiledning
og andre tilnærminger der de barnehageansatte
får anledning til å reflektere over egne følelser og
reaksjonsmåter, være en viktig del av barnehagens
barnevernsfaglige kompetansebygging.

Tydelig ledelse og struktur i bekymringssamtalen
Som jeg skriver i innledningen av dette kapitlet,
er det barnehagens ansvar å få til et godt foreld

resamarbeid. Det gjelder også i gjennomføringen
av bekymringssamtaler. Det er barnehagens oppgave å lede møtet, å strukturere det slik at møtets
mål oppnås, og å avslutte møtet. Ut fra det jeg
skriver om betydningen av å ta foreldrenes perspektiv og være lydhør overfor deres innspill, vil
gjennomføring av denne samtalen kunne oppleves av den ansatte som en balansegang mellom
styring og kontroll og opparbeiding av relasjonell
kontakt med foreldrene.
God ledelse av bekymringssamtalen innebærer
å være en tydelig leder som innehar profesjonell
trygghet. Begrepet tydelig ledelse kan relateres til
«en ledelse som vektlegger det faglige perspektivet, og som har fokus på å skape gode læringssituasjoner, relasjoner og aktiviteter på en slik måte
at barns rettigheter ivaretas» (Bøe, 2011, s. 89).
Denne forståelsen av tydelig ledelse er godt egnet
i konteksten foreldresamarbeid, der barnets beste
alltid skal være målet – også i bekymringssamtaler.
Du som leder bekymringssamtalen, bør snakke på vegne av deg selv, bruke «jeg-budskap» og
unngå å bruke formuleringer som «vi i barnehagen er bekymret for barnet ditt», for eksempel
slik styreren i eksemplet med Wilmine gjør. Bruk
av pronomenet vi i stedet for jeg kan gjøre foreldrene usikre på hvor mange i barnehagen som
egentlig vet om saken og er bekymret. Det kan
også bidra til en form for «ansvarspulverisering»,
der du som leder kan oppleves som utydelig.
Hvor mye fagspråk skal man bruke i slike samtaler? På den ene siden vil man framstå som profesjonell med spesifikk barnehagefaglig kunnskap,
noe som kan trygge foreldrene på at de står overfor en person med fagkunnskap, som de kan ha
tillit til. På den andre siden kan bruk av fagspråk
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gjøre samtalen vanskelig for foreldrene. Her er
det viktig å spørre, og kanskje også føle seg fram.
Barnehagens foreldregruppe er som nevnt sammensatt, og det gjelder også de foreldrene som
det er nødvendig å innkalle til bekymringssamtale. Noen har en bakgrunn som gjør at de både
forstår og setter pris på at faglige uttrykk brukes,
og noen snakker til og med samme fagspråk som
den barnehageansatte. Andre har kanskje ikke de
samme forutsetningene og kan oppleve bruken av
faguttrykk som distanserende. Som en huskeregel
bør det være gjenkjennbart for foreldrene at det
er barnet som er hovedpersonen i samtalen, og at
det som formidles, ikke blir pakket inn i vanskelige faguttrykk (Drugli og Onsøien, 2010).
Den trygge lederen tilkjennegir i noen situasjoner at hun ikke vet. Dersom du som profesjonell har svar på «alt», kan du komme til å framstå
med en instrumentell tilnærming til bekymringen og hele sakskomplekset. Det er profesjonelt
å ikke vite alt og iblant være usikker. Dersom
slike situasjoner oppstår i samtalen, er det bedre å kommunisere usikkerheten din til foreldrene
framfor å framstå som sikker og allvitende. Det
er derfor lov å si «jeg vet ikke svaret nå, dette må
jeg undersøke nærmere, men jeg skal love å gi deg
et svar». Hvis du kjenner deg usikker når du skal
legge fram bekymringen, er det også lov å innrømme det ved for eksempel å si «denne samtalen har jeg grudd meg for, men jeg har planlagt
den nøye, og jeg skal gjøre mitt beste for at dette
skal bli et bra møte». Om samarbeidet «låser seg»,
kanskje i den første bekymringssamtalen, som i
eksemplet ovenfor med Wilmine, må barnehagen
ta ansvar for å gjenopprette tillit. For eksempel
kan styreren starte den neste samtalen med å si:

«Jeg beklager at den forrige samtalen vår endte
slik den gjorde. Jeg har tenkt mye på den etterpå
og har kommet til at jeg ikke var lydhør nok. Jeg
håper vi fortsatt kan samarbeide med Wilmines
beste for øye.»

Håndtering av sterke følelser
Når du som barnehageansatt skal formidle et særlig negativt budskap, er det viktig å være ekstra
oppmerksom på de spesielle mekanismene som
kjennetegner samtaler med et negativt eller alvorlig innhold. Et negativt budskap kan være informasjon om at du mener barnet har vansker som
bør undersøkes nærmere, at du slår fast vansker
hos barnet etter en eventuell utredning, at du vil
trekke inn andre hjelpeinstanser, eller at du vil
melde saken til barneverntjenesten (Drugli og
Onsøien, 2010). Selv om du mener at foreldrene
burde være forberedt, vil et slikt negativt budskap
nesten alltid komme overraskende på foreldrene.
Foreldre er som nevnt ulike og reagerer forskjellig, og som barnehageansatt må du være sensitiv
og overvåke hvilken virkning det du sier, har på
dem. Observer også foreldrenes kroppsspråk for
å se om det gir noen signaler på hvilke prosesser
som faktisk foregår inni dem. Enkelte foreldre
kan oppleve barnehagens budskap om bekymring
som en krise og gå gjennom krisestadiene benekting, sinne og tristhet, for deretter å skulle akseptere budskapet. Andre kan forbli i en av fasene i
resten av bekymringssamtalen (ibid.).
Foreldrenes sinne, gråt eller taushet kan være
utfordrende å håndtere for dem som i sin profesjonelle rolle er forpliktet til å ta opp forhold
knyttet til bekymring for barna deres. I tråd med
det jeg skriver ovenfor, er foreldrerollen sårbar, og
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foreldre vil reagere ulikt på å få slik informasjon.
Det krever ekstra oppmerksomhet på egen kommunikasjon og foreldrenes reaksjoner. Det krever
trygghet for å kunne håndtere dette på en god
måte. Jo mer utrygg den profesjonelle føler seg,
desto større er sjansen for at man vil møte foreldrenes sinne med forsvar, motangrep eller tilbaketrekning (Drugli og Onsøien, 2010). Slike
reaksjoner fremmer selvfølgelig ikke foreldresamarbeidet.
Barn og foreldre har ikke alltid sammenfallende interesser, og konflikt vil være en del av
foreldresamarbeidet. Om barnehagen tar høyde
for at samarbeidet kan bli konfliktfylt, og at det i
noen saker til og med vil være en slags «normaltilstand», kan det bli lettere å håndtere slike samtaler. Og som jeg tar opp ovenfor: Om du kjenner
deg utrygg, er det sannsynligvis ikke du som skal
lede denne bekymringssamtalen, men heller delta
for å lære. Avklaring av ditt eget forhold til konflikter vil kunne foregå gjennom veiledning.
Hva med foreldre som forholder seg tause til
bekymringen du presenterer? Kanskje er vi alle
for opptatt av å fylle hvert ledige sekund med prat
istedenfor å la stillheten råde, en stillhet foreldrene kanskje trenger til å bearbeide informasjonen.
Når det har gått mer enn fem sekunder med stillhet, begynner vi ofte å snakke, og da gjentar vi
gjerne det vi allerede har sagt. Et råd er å telle
inni seg for å tvinge seg selv til å være stille og se
hva som skjer. Taushet er også en form for kommunikasjon. Kanskje trenger foreldrene tid – tid
til å finne ut av sine egne tanker, tid til å vise at
de er sinte. Tausheten kan også indikere at de er
forvirret eller lei seg, eventuelt at de befinner seg
i en krise (Drugli og Onsøien, 2010).

Ved krisereaksjoner fra foreldrene må de ikke
overlates til seg selv. Barnehagen skal i slike situasjoner ta ansvar for at foreldrene har noen å
snakke med, enten i det private eller profesjonelle
nettverket.65

Avslutningen av bekymringssamtalen
I tråd med veilederen (BLD/KD, 2009) anbefaler
jeg at det alltid skrives referat av møtet, der det går
fram hvem som var til stede, hva som ble tatt opp i
samtalen, samt konklusjoner og eventuelle avtaler
som blir gjort, og hvem som har ansvar for hva.
Aktuelle ting å ta stilling til kan dreie seg om alt
fra å beramme neste møte til hvilke observasjoner
barnehagen skal gjennomføre, og over hvor lang
tidsperiode, hvilke andre tiltak barnehagen skal
iverksette, og hvordan foreldrene kan følge opp
barnet hjemme. Referatet skal, som i andre møter,
godkjennes av dem som var til stede.
Som nyutdannet pedagog kan det være vanskelig å vite hvor lenge den første bekymringssamtalen skal vare, og hvordan den kan avsluttes
uten at foreldrene føler seg avvist av barnehagen. Særlig i de tilfeller hvor foreldrene ser ut til
å trenge lang tid eller tilkjennegir at de ikke er
«ferdige» med samtalen, mens det for barnehagen
kanskje venter samtaler med andre foreldre eller
andre gjøremål. Det er vanskelig å angi en eksakt møtelengde. Hvor godt kjenner barnehagen
de aktuelle foreldrene, og kan man ut fra denne
kjennskapen ha en mening om hvor lenge møtet
bør vare? Mine erfaringer tilsier at det å sette av
65

For videre lesning om håndtering av foreldrenes følelser i bekymringssamtaler i barnehagen anbefales Drugli
(2008); Drugli og Onsøien (2010, 2021); Killén (2017);
Johannessen (2022).
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rikelig tid til den første bekymringssamtalen kan
være en investering i et framtidig foreldresamarbeid. Barnehagen kan i innkallingen legge opp til
at samtalen skal vare en time, mens man setter av
en ekstra halvtimes «buffer» til uforutsette ting,
som at foreldrenes følelsesmessige reaksjoner er
kraftigere enn forventet. Når det er sagt, kan selv
en times møte oppleves ganske krevende for dem
som skal motta en bekymringsmelding. Uansett
mener jeg det er viktig å sette av god tid til denne
samtalen, for ikke å gi foreldrene følelsen av at du
må haste videre til nye gjøremål.
Hvordan kan så samtalen avsluttes slik at foreld
rene ikke føler seg avvist? En god regel her er for
det første å sette av tid til avrundingen av møtet,
for det andre å forberede foreldrene på at dere
nå går inn i møtets avsluttende fase. Til avslutningen hører det med å finne ut om foreldrene
og barnehagen har en felles forståelse. Likeledes
hører det med en oppsummering av hvilke tiltak
som skal settes inn, og hvem som er ansvarlig.
Det er også viktig å avtale hvordan tiltakene skal
følges opp. Hva forplikter barnehagen seg til? Og
hva forplikter foreldrene seg til? Om vurderingen
av tiltakene skal gjøres i møter med foreldrene, og
hvor ofte slike møter skal gjennomføres, inngår
også i bekymringssamtalens avslutningssekvens.
Det hører også med til avslutningen å takke for
frammøtet og deltakelsen.

Bekymringssamtalen er over – hva nå?
Etter den første bekymringssamtalen med foreld
rene vil du sannsynligvis sitte med informasjon
om en rekke forhold. Hvordan reagerte foreldrene? Oppfattet de selv situasjonen som bekymringsfull? Hva ser foreldrene for seg skal gjøres

videre? Virket de provosert, og avviste de barnehagens bekymringer? Og – hvordan oppfatter du
nå situasjonen – i etterkant av samtalen: Har du
og dine medarbeidere fått en troverdig forklaring som gjør dere beroliget og ikke bekymrer
dere mer? Eller har bekymringen økt etter samtalen med foreldrene? Svar på disse spørsmålene
vil være retningsgivende for hva du og kollegene
dine skal foreta dere videre.
Dersom du får greie på alvorlige forhold som
barnehagen har grunn til å tro ikke vil bedre seg
snarlig, må barnehagen informere foreldrene om
at barnehagen plikter å melde bekymringen sin til
barnevernet. Enkelte forhold barnehagen får greie
på gjennom samtalen med foreldrene, kan være så
alvorlige at bekymringen skal meldes umiddelbart
til barneverntjenesten (BLD/KD, 2009).
I kapittel 1 skriver jeg at du som fagperson i
barnehagen i møte med omsorgssvikt skal være
bevisst på hvor langt ditt eget faglige ansvar strekker seg, hvor det slutter, og når andre profesjoner
skal overta. En del av foreldrene du møter i foreld
resamarbeidet, kan streve med rus, psykiske problemer eller andre belastninger som ligger utenfor barnehageansattes kompetanse. Noen har selv
vokst opp med omsorgssvikt og har kanskje aldri
erfart eller «lært» hva god omsorg innebærer. Din
funksjon og rolle som pedagog i møte med foreldre som lever med slike belastninger, vil være begrenset. Men fortsatt kan du være en god lytter og
en empatisk og omsorgsfull profesjonell som evner å uttrykke forståelse for den vanskelige situa
sjonen. I tilfeller der det ikke allerede er etablert
et profesjonelt nettverk rundt foreldrene, kan du
som barnehageansatt være den som videreformidler foreldrene til de aktuelle hjelpeinstansene.
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Kapittel 7 handler om foreldresamarbeid knyttet
til bekymringssaker. Mennesker i yrker hvor det
er nødvendig å ha disse samtalene, har ulike måter å takle foreldres følelsesuttrykk på, og det gjelder også barnehageansatte. Min intensjon med
dette kapitlet er å gi deg et innblikk i det spesielle
foreldresamarbeidet det å ta opp en bekymring
med foreldrene er. Jeg skriver at det er barnehagens ansvar å legge til rette for en god dialog med

foreldrene, og at denne skal preges av respekt,
åpenhet og tillit. Ved en slik væremåte kan du bli
den som forteller foreldrene at det er ulike måter
å være en god forelder på. Samtidig skal du på en
direkte og tydelig måte presentere og begrunne
din bekymring for barnet. Kapitlet inneholder
tips til gjennomføring av bekymringssamtalen.
Kunnskap og trening, for eksempel gjennom rollespill og veiledning, kan gi deg trygghet i å håndtere slike situasjoner.

Oppgaver til refleksjon og diskusjon
1. Hva legger du i påstanden om at det er

3. Er det en myte at minoritetsforeldre er redd for

barnehagen som sitter med nøkkelen til et

barneverntjenesten, og hvilke konsekvenser har

godt foreldresamarbeid?

det i så fall for barnehagens samarbeid med

2. Etter å ha lest eksemplet med Wilmine, har du

minoritetsforeldre?

erfart eller kan du forestille deg en liknende
situasjon, og hvordan ville du løst den?
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KAPITTEL 8

Samarbeid med
barneverntjenesten
Det som imidlertid er viktig å bemerke, er at «tøm
ming» av informasjon i hovedsak går fra oss til barne
vernet. Og det har vi reagert sterkt på. Vi har vært i
møter med ulike instanser og «tømt oss» om ungen.
Så har møtet vært over. Innkalling til nytt møte, ny
«tømming», og ingenting skjer.

Eksemplet over ligger 25 år tilbake i tid, og det
er en barnehageansatt som uttaler seg om samarbeidet mellom barnehagen og barnevernet
(Lichtwarck og Clifford, 1996, s. 56). Drøyt 10
år senere etterspør barnehagene fortsatt mer åpen
kommunikasjon og åpent samarbeid mellom barnevern, foreldre og andre hjelpeinstanser, og barnehagen ønsker et mer synlig og utadrettet barnevern. Styrerne foreslår at barneverntjenesten
skal delta på foreldremøter, og at barnehagene

bør ha en fast kontaktperson i barneverntjenesten (Backe-Hansen, 2009). Annen forskning
viser at de viktigste hindringene for utvikling av
et godt samarbeid handler om hvilke «bilder»
man har av hverandre, altså hvordan barnehageansatte og barnevernansatte oppfatter hverandre
(Baklien, 2009). Spørsmål om hvordan samarbeidet mellom barnehagen og barnevernet kan forbedres, står fortsatt på dagsordenen. For å unngå
frustrasjoner bør samarbeidet «basere seg på jevn
og formalisert kontakt, felles mål for barnet og
kunnskap om hverandres arbeidsoppgaver og arbeidsform» (Emilsen, 2020, s. 53).
Å oppleve barnehagen og seg selv som profesjonsutøver som en slags «informasjonsbank»
som gir og gir uten å få noe særlig med informasjon tilbake, kan oppleves frustrerende og devaluerende. Slik enveisinformasjon er ikke ønskelig,
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og langt fra det vi forbinder med et likeverdig
samarbeid. Mangelfull og lite åpen kommunikasjon mellom barnevernet og barnehagen kan
vanskeliggjøre barnehagens arbeid med barn og
familier som trenger hjelp.

Et tverrprofesjonelt
samfunnsoppdrag
Å arbeide på tvers av profesjoner, tverrprofesjonelt samarbeid, er et samfunnsoppdrag for alle som
arbeider med velferdstjenester (Willumsen mfl.,
2016), så også for barnehagen og barneverntjenesten. Betegnelsen samfunnsoppdrag innebærer
for det første at samarbeidet skal forankres i samfunnets politiske styringsorganer og i politiske
styringsdokumenter som lovverk og rammeplan.
For det andre innebærer det en forpliktelse som
tilsier at det er nødvendig for samfunnet at dette oppdraget faktisk utføres, altså at profesjoner i
ulike etater samarbeider, og at brukerne inkluderes i det tverrprofesjonelle samarbeidet (ibid.). I
vår sammenheng vil brukerne hovedsakelig være
foreldrene, men også barnets perspektiv skal få
plass og være tydelig i samarbeidet mellom barnehage og barnevern.
Til tross for gode intensjoner og forpliktelser,
som kan virke selvfølgelige, viser tverrprofesjonelt samarbeid seg dessverre ofte vanskelig. Vi
kan høre og lese om hvor galt det kan gå når samarbeidet ikke fungerer. Jenta på Sørlandet, Stina,
som på et kjøpesenter drepte en annen ung jente,
er et eksempel. Stina har en lang «barnevernskarriere» bak seg. Hun hadde blant annet flyttet 17
ganger i løpet av snaut 10 måneder, og hun hadde
hatt et utall møter med legevakter og innleggelser

i sykehus. Totalt 27 instanser hadde vært i kontakt med jenta før hun drepte. I tilsynsrapporten
felles det en knusende dom over et oppsplittet
hjelpeapparat med etater som ikke tok ansvar, og
som ikke samarbeidet (Fylkesmannen i Aust- og
Vest-Agder, 2018).
Når barnehagen og barnevernet møtes for å
samarbeide, har profesjonene et felles mål: å hjelpe barnet og foreldrene til å få det bedre. Barnehage- og barnevernansatte har ulik kunnskap og
ferdigheter i kraft av sin utdanning og stilling, og
deres relasjoner til barnet og familien er forskjellige. Barnehagens primære oppgave er å arbeide
med barnet i barnehagen i tråd med barnehageloven og rammeplanen, mens barnevernet skal arbeide med barnet og familien i lys av barnevernloven. Tverrprofesjonelt samarbeid innebærer altså
at partene opprettholder sitt eget profesjonsoppdrag, sitt eget ansvar og sine egne oppgaver. Men
ved å utveksle kunnskap, innsikt og erfaringer
kan det oppstå et samarbeid som overskrider den
enkeltes forståelse. Dette kan gi en ny forståelse
og innsikt som er større enn summen av den enkeltes bidrag (Eriksen og Germeten, 2012). Det
kalles synergieffekt. I tverrfaglig samarbeid er det
et mål å oppnå såkalte synergieffekter, altså at tiltakene forsterker hverandre gjensidig.

Tillit som premiss
Tillit er en sentral premiss for alle typer samarbeid og handling, enten det gjelder samarbeid
med foreldre i bekymringssaker, som jeg behandler i kapittel 7, eller tverrprofesjonelt samarbeid.
I tverrprofesjonell sammenheng bygger tillit på
partenes respekt for hverandres fagkunnskap og
at man har satt seg inn i relevante deler av det
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lovverket den andre forvalter. Det innebærer respekt for hverandres arbeid og ydmykhet knyttet
til at forståelsen av problemkomplekset kan være
ulik fra profesjon til profesjon, fra etat til etat.
Tillit innebærer videre at etatene følger opp sitt
eget lovverk, for eksempel at barneverntjenesten
oppfyller sin lovpålagte forpliktelse om å gi barnehagen og andre meldere tilbakemelding på
bekymringsmeldinger. På samme måte må barneverntjenesten kunne forvente at barnehagen
opptrer i henhold til barnehageloven og sender
bekymringsmelding når lovens vilkår inntrer. Videre handler tillit om gjensidighet og åpenhet.
Åpenhet innebærer at det er lov å stille spørsmål ved, og kunne stille seg kritisk til, det som
formidles og vedtas. I et godt samarbeid er det
ikke plass for mistenkeliggjøring av den andres
kompetanse, «profesjonskamp» og beskyttelse av
eget faglig «revir», åpen eller skjult motarbeiding,
bakvasking og sladder (Lauvås og Lauvås, 2004).
Av og til kan det være nyttig å minne oss selv og
hverandre om at det er barna og foreldrene – altså
de som skulle nyte godt av resultatene av samarbeidet – som blir mest skadelidende av et dårlig
samarbeidsklima.

Barnehagens og barnevernets juridiske
samarbeidsforpliktelser
Barnehageloven sier en hel del om barnehagens
forpliktelser til å samarbeide, men da med vekt på
samarbeid med foreldrene og med skolen i forbindelse med overgang fra barnehage til skole. Utover
bestemmelsene i barnehageloven (§ 46) om å gi
opplysninger til barneverntjenesten sier ikke loven
noe eksplisitt om tverrprofesjonelle samarbeidsforpliktelser med barnevernet. Bestemmelsene i

§ 46 må likevel oppfattes slik at de legger til rette
for kontakt og samarbeid mellom barnehagen og
barnevernet. Dette forsterkes av barnevernloven
§ 6-7a, som forplikter barneverntjenesten å gi tilbakemelding til melderen om hvordan meldingen
behandles (Solstad, 2014). Vi må gå til barnehagelovens forskrift for å finne en formulering om
det tverrprofesjonelle samarbeidet.
Styreren skal sikre at barnehagen har innarbeidet rutiner for samarbeid med relevante
institusjoner, slik som skolen, helsestasjonen,
den pedagogisk-psykologiske tjenesten og barnevernet (KD, 2017a, s. 16).
Det er altså barnehagens leder som er ansvarlig
for at barnehagen har rutiner for tverrprofesjonelt
samarbeid, blant annet med barneverntjenesten.
I rammeplanens kapittel 2, Ansvar og roller, går
det fram at det er barnehageeierne (både offentlige og private) som har det overordnede ansvaret
for at barnehagen drives i samsvar med gjeldende lover og regelverk, og som dermed har juridisk ansvar for kvaliteten på barnehagetilbudet.
I praksis betyr det at det er eierens plikt å påse at
barnehagens leder faktisk innarbeider rutiner for
tverrprofesjonelt samarbeid og leder gjennomføringen av dette arbeidet.
Barnevernet har, i motsetning til barnehagen, en
lovbestemt forpliktelse til å samarbeide med andre
organer. Det reguleres i barnevernloven § 3-2, som
har tittelen Samarbeid med andre deler av forvaltningen. Her finner vi følgende formulering:
Barneverntjenesten skal medvirke til at barns
interesser ivaretas også av andre offentlige or-
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ganer. Barneverntjenesten skal samarbeide
med andre sektorer og forvaltningsnivåer når
dette kan bidra til å løse oppgaver som den
er pålagt etter denne loven. Som ledd i disse oppgavene skal barneverntjenesten gi uttalelser og råd, og delta i den kommunale og
fylkeskommunale planleggingsvirksomhet og
i de samarbeidsorganer som blir opprettet.
Bestemmelsene i lovs form (for barnevernet) og i
forskrifts form (for barnehagen) betyr at ingen av
etatene kan stille seg utenfor og ikke ønske eller ville legge til rette for et tverrprofesjonelt samarbeid.
Det er også viktig å nevne at det likevel kan
samarbeides – og at det gjøres – uavhengig av
om samarbeidet er lovregulert eller ikke. Dette
fordi alle parter vil ha behov for det for å kunne gjøre et godt arbeid for «sine» barn. Her må
vi imidlertid skille mellom samarbeid knyttet til
generelt forebyggende arbeid og et samarbeid om
enkeltbarn. Generelt forebyggende arbeid som
informasjon, planlegging, opplæring og annet
samarbeid der målet for eksempel er å bli kjent,
er juridisk uproblematisk, for eksempel når det
gjelder taushetsplikt og personvernforhold. Annerledes er det med samarbeidet om enkeltbarn,
hvor forhold som taushetsplikt og personvern
kommer inn og setter rammer for samarbeidet,
slik jeg omtaler i kapittel 4. I praksis gir de fleste
foreldre fritak for taushetsplikten etter at de er
blitt grundig informert om fordelene ved at de
etatene som skal forholde seg til barnet, fritt kan
diskutere barnets behov og hvilke tiltak som er
best (Solstad, 2014).

Barnevernets prinsipper og
saksbehandling
Før jeg tar for meg barnevernets grunnleggende
prinsipper og elementer fra barnevernets saksbehandling som har betydning for barnehagen,
vil jeg gjøre et kort historisk tilbakeblikk. Flere
av oss som i dag arbeider med barnevernsfaglige
problemstillinger, har forvaltet flere barnevern
lover. Det gir nyttige historiske perspektiver på
barneomsorg og det offentliges inngripen i familiers privatsfære. Det norske samfunnet er i dag
ganske annerledes enn da den første barnevernloven trådte i kraft i 1953. Større vektlegging
av barns rettigheter og medbestemmelse i saker
som angår dem, utbygging av barnehager som
et universelt velferdsgode, syn på barneomsorg,
immigrasjon, økologi og naturvern, kunnskapssamfunnet og informasjonsteknologi er blant de
forholdene som preger dagens samfunn i større
grad enn tidligere, og som krever et lovverk tilpasset dagens virkelighet. For eksempel blir det
reist spørsmål om barn er tilstrekkelig vernet
mot personvernkrenkelser i forbindelse med de
mulighetene moderne teknologi gir foreldre til å
legge ut personsensitiv informasjon på Internett
(Grønvold og Hendis, 2014).

Kort barnevernhistorikk – fire lover på 125 år
Norge har 125 år med barnevernlover. Ovenfor
omtaler jeg 1953-loven som den første barnevernloven i «moderne» tid, men den aller første
loven som omhandler vern av barn, kom i 1896
(vergerådsloven). Den kom samtidig med at
den kriminelle lavalder ble hevet fra 10 til 14 år.
Vergerådsloven hadde som mål å forebygge pro-
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blemer blant barn og unge, og den hadde bestemmelser som gjorde det mulig for det offentlige å
gripe inn overfor foreldre som forsømte barna
sine. Norge var det første landet i verden som
hadde et offentlig barnevern. Denne loven må
derfor sies å være banebrytende i tilnærmingen
til barneomsorg. Den neste barnevernloven, som
altså kom i 1953, var påvirket av ny kunnskap
om barns behov, blant annet fra pedagogikk og
psykologi. Den hadde som mål å styrke familien slik at den ble den primære basen for barnets
oppvekst. Plassering av barnet utenfor hjemmet
(omsorgsovertakelse) skulle bare brukes unntaksvis, når tiltak i hjemmet ikke virket. De kommunale barnevernsnemndene, med et sterkt innslag
av politikere, var sentrale i arbeidet. 1953-loven
ble i 1992 avløst av lov om barneverntjenester og
bygger på den forgående loven, men med forsterket vekt på barnets behov, rettigheter og interesser og forebyggende tiltak. Barnets rett til hjelp
og omsorg til rett tid ble tydeliggjort i 1992-loven. Videre ble det bestemt at kommunene skal
ha en egen barneverntjeneste, og de kommunale
barnevernsnemndene ble erstattet av fylkesnemn
der for sosiale saker.66 Revisjon av dagens barnevernlov, barnevernsreformen (BLD, 2017a,
2017b; Bufdir, 2022), kan ses som uttrykk for
nødvendigheten av at lover med jevne mellomrom revideres og tilpasses dagens samfunn. Den
nye barnevernloven, som er planlagt å tre i kraft
1. januar 2023, skal styrke barns og foreldres
rettssikkerhet og bidra til økt vekt på forebygging og tidlig innsats. Flere endringer er allerede
innarbeidet i dagens lov, gjeldende fra 1. januar
66

For videre lesning om det norske barnevernets historie,
se for eksempel Hagen (2001).

2022. Barnevernsreformen blir nærmere omtalt
senere i dette kapitlet.

Barnevernets grunnleggende prinsipper
Barnevernloven bygger på noen prinsipper som
ses som grunnleggende verdier i samfunnet vårt:
prinsippet om barnets beste, det mildeste inngreps
prinsipp og det biologiske prinsipp (NOU 2012: 5
Bedre beskyttelse av barns utvikling).
Prinsippet om barnets beste anses som det overordnede og er også det eneste av prinsippene som
er eksplisitt nedfelt i barnevernloven (§ 4-1). Her
står det at det skal «legges avgjørende vekt på å finne tiltak som er til beste for barnet». Barnets beste
er imidlertid ikke et entydig begrep, og barne
vernet må konkretisere hva som er barnets beste
opp mot det enkelte barns behov og livssituasjon.
Barnevernets oppgave er altså å finne fram til de
tiltakene som gagner det enkelte barn på best mulig måte. I dette ligger det også at barnets interesser og behov skal gå foran der disse ikke er forenelige med foreldrenes interesser (NOU 2012: 5).
Barnevernets samarbeid med barnehagen om enkeltbarn med barnehageplass som tiltak bør omfatte konkretisering av barnets beste.
Det mildeste inngreps prinsipp innebærer at
barneverntjenesten ikke skal sette inn mer inngripende tiltak enn det som er nødvendig for å ivareta barnets interesser. Det mildeste inngreps prinsipp er altså ment å beskytte barn og foreldre mot
for inngripende tiltak når det ikke er behov for det
(Bunkholdt og Kvaran, 2015). Tiltaket skal stå i
forhold til de målene som kan oppnås. Barnevernet er altså pålagt alltid å vurdere om et mildere
tiltak, jf. hjelpetiltak etter § 4-4, vil være tilstrekkelig før det eventuelt gjøres vedtak om omsorgs147
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overtakelse. Dette prinsippet går ikke eksplisitt
fram av loven, slik prinsippet om barnets beste
gjør, men gjenspeiles i barnevernlovens oppbygging, der hjelpetiltak kommer før omsorgstiltak,
samt i flere av lovens bestemmelser. Det mildeste
inngreps prinsipp framtrer kanskje aller tydeligst i
barnevernlovens formulering om at omsorgsovertakelse bare skal skje når det er nødvendig dersom
det ikke kan skapes tilfredsstillende forhold for
barnet ved hjelpetiltak (jf. § 4-12, 2. ledd).
Det biologiske prinsipp går i korthet ut på at
barn i hovedsak skal vokse opp hos sine biologiske foreldre. Det biologiske prinsipp står også
sentralt i barnekonvensjonen artikkel 9, som blant
annet presiserer barns rett til å kjenne sitt biologiske opphav (FN, 1989). Samfunnet anser at det
å vokse opp hos sine biologiske foreldre har en
egenverdi (NOU 2012: 5). At foreldrene oppdrar
sine egne barn, er en del av vår kultur og samfunnsordning, og i barnevernsammenheng forstås
og praktiseres dette slik at kontakten mellom barn
og foreldre som hovedregel skal opprettholdes etter en omsorgsovertakelse (Bunkholdt og Kvaran,
2015). Også ved anvendelse av dette prinsippet
må barneverntjenesten gjøre konkrete vurderinger
av det enkelte barns beste og av barnets totale livssituasjon. Slike vurderinger skal være faglig basert
og styrt av ny forskning, systematisert kunnskap
og endringer i kulturelle normer.
Et fjerde prinsipp, et prinsipp for utviklings
fremmende tilknytning, ble foreslått innført i barnevernet (NOU 2012: 5). Prinsippet handler om
hvorvidt tilknytnings- og relasjonskvaliteten mellom omsorgspersonene og barnet fremmer eller
hemmer barnets utvikling. Det argumenteres for
at samspillet mellom barnet og den som har den

daglige omsorgen for barnet (for eksempel fosterforeldre), er så avgjørende for barnets utvikling og
fungering at dette prinsippet må tillegges avgjørende vekt i saker knyttet til hvor barnet skal bo,
og i saker der det er snakk om å tilbakeføre barnet
til dets biologiske foreldre (NOU 2012: 5). Bakgrunnen for prinsippet om utviklingsfremmende tilknytning er at både fagmiljøer og tidligere
barnevernsbarn har stilt spørsmål om det biologiske prinsipp har vært for enerådende i norsk
barnevern. Barn skal ikke vokse opp i sykdomsfremmende miljø, psykisk, fysisk og sosialt, for
eksempel med rusmisbrukende eller psykisk syke
foreldre (Bunkholdt og Kvaran, 2015).
Kunnskap om hvilke prinsipper den norske
barnevernloven er basert på, er viktig for barnehagen, både i samarbeidet med foreldrene om
barnet deres og i samarbeid med barneverntjenesten. I samarbeid med foreldrene vil slik kunnskap være nyttig for å kunne gi saklig informasjon
om barnevernet og korrigere eventuelle negative
oppfatninger om barnevernet, for slik å kunne
diskutere eventuelle tiltak med foreldrene på en
faktabasert måte. I det tverrprofesjonelle samarbeidet med barneverntjenesten kan slik kunnskap
gi deg som barnehageansatt større forståelse for
de vurderingene og vedtakene barnevernet gjør.

Barnevernets saksbehandling
Barneverntjenestens saksbehandling styres av
barnevernloven. Barnevernloven gir barnevernet
myndighet til å gripe direkte inn i privatsfæren
til familier som er bosatt i Norge. Barnevernets
inngrep er en alvorlig og integritetsinntrengende
handling statlige myndigheter kan foreta overfor
privatpersoner. Ofte er dette familier som be-
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finner seg i en svært sårbar situasjon. Når barnevernet gjør feil, kan det få alvorlige konsekvenser
for brukerne. Det er derfor viktig at barnevernet
til enhver tid opptrer i tråd med lovverket. Arbeid
i barnevernet stiller høye krav til klokskap og høy
faglig kompetanse hos barneverntjenestens ansatte, som skal tilby barn og familier tjenester av god
kvalitet (BLD, 2017c).
For tilgrensende etater som barnehagen er det
viktig å ha en viss kjennskap til hvordan barnevernet arbeider og et realistisk forhold til hvilke
opplysninger man kan få tilgang til, og hva barnehagen har mulighet til å innvirke på. Det ligger
utenfor denne bokens ramme å gå i dybden av
alle elementer i illustrasjonen til høyre. Når dette
virker komplekst, er det nyttig for barnehagefolk
å vite at det er barneverntjenestens ansvar å ha
oversikt over lovverket og kjenne gangen i barnevernssaker.67 Jeg vil her gå gjennom de elementene som jeg mener berører barnehagen mest. Det
ene er samarbeidet knyttet til når barnehagen
melder en bekymringssak til barnevernet. Det andre er samarbeidet mellom barnehagen og barne
vernet når barnehage brukes som hjelpetiltak.
Dette impliserer at barneverntjenesten utarbeider
en tiltaksplan.

Samarbeid knyttet til
bekymringsmeldinger
Barnehagen er naturlig nok en instans som ofte
sender bekymringsmelding om barn i barnehagealder, og den viktigste melderen for denne al67

For utdypende lesning om barnevernets saksbehandling og lovanvendelse, se for eksempel Lindboe (2012);
Solstad mfl. (2014); Stette (2018).

Meldingen mottas
og registreres
Gjennomgang og
konklusjon

Henlegges

Råd/veiledning

Undersøkelse
Kontakt med familie,
og ev. høre barnet

Ytterligere info fra
melder samt ev. fra
eget arkiv

Tilbakemelding
til melder

Kontakt med andre
samarbeidspartnere
Plan for arbeidet

Henlegges

Råd/veiledning

Fylkesnemnda

Vedtak/tiltaksplan

Oppfølging/evaluering
av tiltak

Etablering/fornyelse
av tiltak

Avslutning
av tiltak
Illustrasjon 4. Hvordan barneverntjenesten arbeider (etter Aasberg, 2014, s. 81).

dersgruppen. Barnehagen står bak 19 prosent av
meldingene om barn fra 3 til 5 år og 5 prosent
av det totale antallet meldinger til barnevernet.
I 2020 kom det 2 585 meldinger fra barnehagen
til barnevernet.
Når barneverntjenesten mottar en bekymringsmelding fra barnehagen, registreres den, jf.
illustrasjonen ovenfor. Barneverntjenesten vurderer om den trenger ytterligere informasjon fra
melderen, og/eller henter informasjon som tjenesten selv har arkivert om det barnet meldingen
gjelder. Barnehagen kan dermed bli bedt om ut-
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fyllende informasjon til en melding den har sendt.
Barneverntjenesten skal snarest, og senest innen
en uke, gjennomgå meldingen og vurdere om
den skal følges opp med undersøkelser (jf. § 4-2).
Enten henlegges meldingen, eller så tas den videre i form av en undersøkelsessak dersom det er
rimelig grunn til å anta at det foreligger forhold
som kan gi grunnlag for tiltak. I 2020 gikk 2 381
av de 2 585 meldingene fra barnehager videre til
undersøkelsessak, mens resten ble henlagt (SSB,
2021b). Disse tallene viser at de aller fleste meldinger barnevernet sender til barnevernet, ikke
henlegges, men går til undersøkelse, noe som
igjen tyder på at det er hold i de aller fleste meldinger barnehagene sender. For barnehageansatte
kan dette være en motivasjon til å fortsette å melde bekymringssaker til barnevernet.
Som jeg behandler i kapittel 4, har barnevernet en «strengere» taushetsplikt enn barnehagen.
Barnevernet plikter likevel å gi barnehagen en tilbakemelding om at meldingen er mottatt (jf. § 6-7 a).
Tilbakemeldingen skal sendes innen tre uker etter
at barneverntjenesten mottok meldingen. Barneverntjenesten skal bekrefte at meldingen er mottatt,
og den skal også opplyse barnehagen om hvorvidt
det er åpnet undersøkelsessak. Mer har ikke barnehagen på dette steget i prosessen krav på å få vite.
Dersom det er åpnet en undersøkelsessak, jf.
illustrasjonen ovenfor, skal barneverntjenesten i
tråd med barnevernloven § 6-7a tredje ledd gi
barnehagen ny tilbakemelding om at undersøkelsen er gjennomført. En undersøkelse skal som
hovedregel gjennomføres innen tre måneder, jf.
§ 6-9. Barneverntjenestens tilbakemelding om
undersøkelsessaken skal sendes til barnehagen
innen tre uker etter at undersøkelsen er gjennom-

ført, og skal inneholde opplysninger om hvorvidt
saken er henlagt, eller om barneverntjenesten følger opp saken videre.
Barnehagen har altså i utgangspunktet ikke
krav på å få opplysninger om hvilke tiltak som er
eller kan bli iverksatt. Det gjelder tilbakemelding
om hva barneverntjenesten foretar seg både med
meldingen og med undersøkelsen. Barneverntjenesten kan likevel gi barnehagen opplysninger om tiltakene dersom dette er nødvendig av
hensyn til barnehagens videre oppfølging av barnet, jf. barnevernloven § 6-7a fjerde ledd. Denne
bestemmelsen åpner opp for at barnevernet og
barnehagen kan samarbeide, og er derfor en viktig bestemmelse. I tillegg kan barneverntjenesten
gi barnehagen opplysninger om aktuelle tiltak etter samtykke fra foreldrene. I kapittel 4 behandles
samtykke nærmere.

Når barnevernet ikke gir tilbakemeldinger
Det også viktig å påpeke at det ikke alltid samarbeides, selv om loven pålegger det. Det kommer
meldinger om at barneverntjenestene i stor grad
unnlater å sende tilbakemeldinger til meldere i
ulike faser av arbeidet med bekymringsmeldingene. Det gjelder informasjon om det skal iverksettes en undersøkelse, om det skal iverksettes tiltak,
og om det skal gis informasjon om tiltaket (Helsetilsynet, 2017).
Krav om bedre tilbakemelding fra barnevernet
til barnehagen kan sies å være en «gjenganger».
Barnehagestyrere vil ha bedre tilbakemeldinger
fra barneverntjenesten om hvordan saken står etter at en melding er sendt, og de ønsker bedre
informasjon når barn er i barnehagen som hjelpetiltak (Backe-Hansen, 2009). Også mer like-
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verdighet i samarbeidet mellom barnehagen og
barnevernet har lenge vært etterlyst (Haug, 1999;
Lichtwarck og Clifford, 1996).
Når vi vet at slike tilbakemeldinger er viktige
for bygging av tillit og samarbeid, kan svikt i tilbakemeldinger få alvorlige konsekvenser for videre
oppfølging av barna det gjelder. Dette betyr at det
både er viktig og legitimt at du som barnehageansatt etterspør tilbakemelding fra barneverntjenesten
i fall barnehagen din ikke mottar dette. Manglende tilbakemeldinger fra barnevernet kan også bidra
negativt til barnevernets omdømme og forsterke
en oppfatning om at barnevernet ses på som en
fiende og en «farlig» representant for myndighetene. Det kan bidra til å vanskeliggjøre barnehagens
arbeid med foreldrene i bekymringssaker.

Samarbeid knyttet til barn med
barnehageplass som vedtak etter
barnevernlovens § 4-4
Ved utgangen av 2020 hadde 43 565 barn og unge
hjelpetiltak. Av disse hadde rundt 2 700 barn
barnehage som hjelpetiltak i en kortere eller leng
re periode i løpet av året (SSB, 2021b). Hjelpetiltak reguleres i barnevernloven § 4-4, som angir
en rekke hjelpetiltak, inkludert barnehage. Hjelpetiltak skal ha som formål å bidra til positiv endring hos barnet eller i familien.
Barneverntjenesten skal, når barnet på grunn
av forholdene i hjemmet eller av andre grunner har særlig behov for det, sørge for å sette i
verk hjelpetiltak for barnet og familien (§ 4-4
andre ledd).

Skal man lykkes med hjelpetiltak for barnet
og familier, må det være et samarbeid mellom
barneverntjenesten, foreldre og barn (Bunkholdt
og Kvaran, 2015). I likhet med de forskjellige
reaksjonene barnehagens ansatte kan møte hos
foreldrene, slik jeg tar for meg i kapittel 7 om foreldresamarbeid, møter også barnevernets ansatte
stor variasjon i foreldrenes reaksjoner, fra sinne,
frykt og resignasjon til lettelse. Gjennom samtaler både i undersøkelsesfasen og i oppfølgingen av
tiltak, jf. illustrasjonen ovenfor, tilstreber barnevernsarbeiderne å samarbeide med foreldrene om
hvilke tiltak som er egnet for å hjelpe barnet til å
få det bedre. Det gjelder også barnehage som tiltak. I de tilfellene der foreldrene ikke samtykker
til at barnet skal ha barnehage som barnevernstiltak, har barnevernet, ved fylkesnemnda, mulighet
til å pålegge opphold i barnehagen, jf. barnevernlovens § 4-4 tredje ledd. Fylkesnemndene for
barnevern og sosiale saker er domstolsliknende og
uavhengige statlige organ, som avgjør tvangssaker
blant annet etter barnevernloven.
Barnehagens samarbeid med foreldrene kan
påvirkes av hvorvidt barnehageplassen er frivillig fra foreldrenes side, eller om barnehage er et
pålagt hjelpetiltak. Barnehageplass som frivillig
hjelpetiltak er i utgangspunktet et tiltak for å
bedre barnets sosiale eller språklige kompetanse
eller for å avlaste og styrke foreldrenes omsorgskompetanse. Når barnehage settes i verk som et
pålegg, er formålet både å styrke barnets ressurser
og kontroll og tilsyn med barnets omsorgssituasjon (Bunkholdt og Kvaran, 2015). Kontrollaspektet i forbindelse med pålegg om barnehage
kan medføre uro og usikkerhet hos foreldrene og
gi dem følelsen av å være under kontinuerlig ob-
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servasjon. Rollen i spenningsfeltet hjelp–kontroll
kan skape utfordringer også for barnehagen, som
på den ene siden skal tilrettelegge den pedagogiske virksomheten slik at barnet får hjelp, samtidig
som kontrollaspektet kan gjøre at barnehagen
både opplever seg selv, og oppleves av foreldrene,
som barneverntjenestens «forlengede arm». Hva
innebærer så denne kontrollen for foreldrene
og for barnehagen? Skal foreldrene kontrolleres
på når på dagen de leverer og henter barnet? På
hva barnet har med av skiftetøy, og hva som er i
matboksen? Om foreldrene stiller i avtalte møter i barnehagen? Eller kontrolleres foreldrene
på tilknytningsadferden som vises i kontakt med
barnet? Svaret på alle disse spørsmålene kan være
«ja», og det kan selvfølgelig dreie seg om en rekke andre forhold som barnevernet vil at barnehagen skal kontrollere. Her er det viktig at både
barnevernet og barnehagen formidler tydelig til
foreldrene hva denne kontrollen innebærer. Hvis
ikke kan foreldrene oppleve at barnehagen kontrollerer «alt», med de negative konsekvensene
det kan ha for foreldresamarbeidet. Hva som skal
kontrolleres, og hva som er barnehagens kontrollrolle, skal inngå i en tiltaksplan.

Tiltaksplan – en del av hjelpetiltaket
Når barneverntjenesten setter inn et hjelpetiltak,
for eksempel at barnet skal gå i barnehage, forplikter barnevernloven barneverntjenesten til å
følge tiltaket opp med en tiltaksplan.
Når hjelpetiltak vedtas, skal barneverntjenesten utarbeide en tidsavgrenset tiltaksplan.
Barneverntjenesten skal følge nøye med på
hvordan det går med barnet og foreldrene og

vurdere om hjelpen er tjenlig, eventuelt om
det er nødvendig med nye tiltak, eller om det
er grunnlag for omsorgsovertakelse. Tiltaksplanen skal evalueres regelmessig (barnevernloven § 4-5).
Målet med tiltaksplanen er at den skal tydeliggjøre hva som er barnets særlige behov, og på hvilken
måte disse skal imøtekommes, dvs. hvordan barnehagen og barnevernet kan arbeide for at tiltaket
faktisk bidrar til å bedre barnets situasjon. Det
er tre hovedintensjoner bak barnevernlovens bestemmelse om at det skal utarbeides tiltaksplaner,
og alle handler om faglig kvalitet. For det første
gir arbeidet med å utarbeide en tiltaksplan økt
bevissthet om og synliggjøring av at det må være
sammenheng mellom barnets behov og de tiltakene som settes i verk. For det andre vil tiltaksplanen bidra til at tiltakene har et gjennomtenkt
tidsperspektiv, dvs. en realistisk varighet. For det
tredje vil aktiv bruk av tiltaksplaner bidra til å
fremme en evaluerende praksis, der både barnets
situasjon og utvikling og tiltakenes utforming og
fungering kontinuerlig blir fulgt opp. Skriftlige
planer bidrar videre til kontinuitet i arbeidet, for
eksempel situasjoner hvor saksbehandler slutter,
er sykemeldt eller på ferie. Tiltaksplaner bidrar til
økt stabilitet og forutsigbarhet i tiltaksarbeidet,
og de er i tillegg en viktig dokumentasjon på barneverntjenestens arbeid (BLD, 2006).
Noen barn har flere tiltak, og barneverntjenesten skal utarbeide én tiltaksplan for hvert
barn. Det betyr at om barnet har flere tiltak fra
barnevernet, skal alle tiltakene inn i en og samme
plan (BLD, 2006, s. 10). Det betyr igjen at barne
hagen ikke har krav på innsyn, eller muligheter til
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Situasjonsbeskrivelse
• Er barnets behov og/eller risiko i fokus?

Målbeskrivelse
• Er det sammenheng mellom mål og situasjonsbeskrivelse?
• Fokuserer målene på barnet?
• Er målene så konkrete som mulig?
• Er målene realistiske og oppnåelige?
• Er målene å endre, kompensere og/eller kontrollere?
• Er det enighet eller avklart uenighet om målene?

Tiltaksbeskrivelse
• Er tiltakene valgt ut fra forventet effekt?
• Er tiltakene konkret beskrevet?
• Er tiltakene realistiske og gjennomførbare?
• Bygger tiltakene på eksisterende ressurser?
• Er ansvarsfordelingen gjennomtenkt?

Tidsperspektiv
• Er antatt varighet realistisk i forhold til målsettingene?
• Er det tatt hensyn til variasjon i effekt over tid?

Evaluering
• Hva skal evalueres?
• Hvordan skal det evalueres?
• Hvem skal evaluere?
• Når skal det evalueres?
Illustrasjon 5. Innhold i tiltaksplanen (etter BLD, 2006, s. 14).

å påvirke andre ting i tiltaksplanen enn det som
angår vedtaket om plassering i barnehage.
Som vi ser, er en tiltaksplan omfattende og berører mange sider av barnets omsorgssituasjon.
Under situasjonsbeskrivelse skal barnets situasjon
på det tidspunktet tiltaksarbeidet starter, oppsummeres. Enten barnets situasjon er alvorlig og
sammensatt eller mindre alvorlig og avgrenset,
skal barneverntjenesten redegjøre for de spesifik-

ke forholdene ved barnet som det aktuelle tiltaket, for eksempel barnehageplass, skal rettes mot.
Under målbeskrivelse skal det tydelig og så
konkret som mulig uttrykkes hva som er hensikten med tiltaket som settes i verk. Det er målene
som begrunner og legitimerer tiltaket. Målbeskrivelsen kan deles opp i hovedmål og delmål.
Når barne
hageplass vedtas, eksemplifiserer departementet et hovedmål slik: «Jenny skal ha en
omsorg preget av trygge rammer og tilstrekkelig
voksenkontakt» (BLD, 2006, s. 15). Delmålene
beskrives som selve kjernen i tiltaksplanen og skal
både uttrykke intensjonene med tiltaket og fungere som en målestokk når tiltaket skal evalueres.
Det sier da seg selv at delmålene må være så konkrete at det er mulig å vurdere om tiltaket har gitt
det forventede utbyttet (ibid.). Eller sagt på en
enklere måte: Har tiltaket hjulpet barnet?
Tiltaksbeskrivelse henger nøye sammen med
målbeskrivelse. Ifølge departementet (ibid.) skal
mål prinsipielt være avklart før tiltak velges. I
praksis er prosessen slik at arbeidet med mål utløser meninger om hvilke tiltak som er hensiktsmessige, mens tiltakenes tilgjengelighet og faktiske innhold virker tilbake og justerer målet. For
eksempel er det slik at tiltaket barnehage ikke er
en konstant størrelse, men vil variere med barnehagens innhold, de ansattes kompetanse og hvor
mange barn som krever ekstra oppmerksomhet
fra personalet. Dersom barnehagen din allerede
er overbelastet, kan det bety at et barn med store
behov, som barnevernet ønsker å plassere i din
barnehage, muligens ikke vil få adekvat hjelp.
Det er derfor viktig at barnehagen involveres i
barneverntjenestens arbeid med tiltaksplaner.
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Tidsperspektiv er tiltaksplanens fjerde punkt.
Målet staker ut kursen, tiltaket beskriver hvordan
man skal komme dit, og tidsperspektivet angir
når vi forventer å komme fram (BLD, 2006). Et
klart tidsperspektiv er viktig for å skape sikkerhet
hos dem tiltaket gjelder – barnet og foreldrene –
og skal gjøre at saker i barnevernet blir ferdig behandlet og ikke blir liggende og flyte i systemet.
Når det gjelder evaluering, er en sentral intensjon med lovpålegget om tiltaksplaner å sikre at tiltak følges opp, og at nødvendige justeringer av mål,
tiltak og tidsperspektiv gjøres. Det er selve tiltaket
som skal evalueres, men det er målene som er målestokken. Det er da viktig å ha utarbeidet konkrete
delmål, slik jeg skriver ovenfor. Nedenfor går jeg
nærmere inn på barnehagens deltakelse både i evalueringen og i arbeidet med tiltaksplaner generelt.

primærmålet med tiltaket. Barnehagen må få
kunnskap om målet og tiltaket må alltid evalueres i forhold til mål og dette må skje i dialog
mellom barnehage, barneverntjeneste og foreldre (Bratterud og Emilsen, 2013, s. 67–68).
De som er involvert i saken, skal også ha en sentral
rolle under selve gjennomføringen av tiltaksplanen. For at barneverntjenesten skal kunne følge
nøye med og vurdere om hjelpen er tjenlig eller
egnet, eller om nye tiltak er nødvendig, og kunne
evaluere tiltaksplanen, jf. barnevernloven § 4-5,
krever det at barneverntjenesten samarbeider med
barnehagen, slik at barneverntjenesten kommer i
posisjon og kan oppfylle loven. Den trenger informasjon om hvordan barnet fungerer, og om barnets situasjon endres til det bedre. Barnehagen,
på sin side, trenger nok informasjon om barnet,
slik at den kan legge til rette for at barnet tilbys
et godt barnehagetilbud, slik at barnehagelovens
formålsbestemmelse om å ivareta barnas behov for
omsorg og lek, og fremme læring og danning som
grunnlag for allsidig utvikling, oppfylles.

Barnehagens delaktighet i tiltaksplanen
Tiltaksplanen har en selvfølgelig plass i samarbeidet mellom barnevernet og barnehagen, og den
involverer barnets og foreldrenes synspunkter. Det
tas til orde for at barneverntjenesten i langt større
grad skal involvere barnet og foreldrene, samt samarbeidspartnere – for eksempel barnehagen – i selve Formativ og summativ vurdering
utarbeidelsen av tiltaksplan (Bratterud og Emilsen, Det finnes mange vurderingsmåter og innganger
2013; Eriksen og Germeten, 2012; Haug, 1999). til dette samarbeidet som dreier seg om forpliktelsen til å følge opp hjelpetiltak. VurderingsforDet bør […] være dialog rundt innholdet i til- mer grupperes vanligvis i to kategorier: summativ
taksplanen og den bør utarbeides som et sam- og formativ vurdering (se for eksempel Raaheim,
arbeid mellom barnehage, barneverntjeneste 2016). Summativ vurdering kalles også vurdering
og foreldrene. Barnehage som tiltak må ha av læring og forbindes gjerne med en avsluttenklare mål og tydelige mål. Det må være klart de, klassisk skoleeksamen, der man skal «summefor alle parter hva man vil oppnå med å bruke re opp» og kontrollere resultatet av den læringen
barnehagen som tiltak. Man må også avklare som har foregått over et semester eller et studieår.
om det er endring, kontroll eller støtte som er Eller, for å knytte det nærmere vår kontekst, man
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vurderer eller evaluerer hvordan tiltaket barnehageplass har virket etter at det har gått litt tid,
for eksempel etter et år. En slik vurderingsform
kan være nyttig både for å føre kontroll med hva
som har skjedd, og for å få oversikt over barnets
endringer i den aktuelle tidsperioden. Summativ
vurdering må imidlertid suppleres med formativ
vurdering. Denne vurderingsformen kalles også
vurdering for læring og anses som en læringsform
som skal bidra til å forme læring. Det er prosessen
som står i sentrum her, altså det som skjer underveis i et læringsforløp, mer enn sluttproduktet
og kontroll. Det viktige er bevisstgjøring om hva
som er lært, for eksempel gjennom veiledning,
samarbeid og hyppige tilbakemeldinger (ibid.).
Overført til samarbeidet mellom barnehagen og
barnevernet om tiltaksplan kan vektlegging av
formativ vurdering bety at tiltaket følges opp
jevnlig, og at både barnevernets og barnehagens
medarbeidere blir mer bevisst på barnets utvikling
og på eventuelle veiledningsbehov barnehagen
Pedagogiske
innsatser som
en spesiell
variant av omsorg
Sosiale
innsatser som
en spesiell
variant av omsorg

har. En tiltaksplan blir dermed like mye prosess
som produkt og gir rom for at både foreldrene
og samarbeidspartnerne kan trekkes aktivt med i
alle faser av tiltaksplanarbeidet. Undersøk hvilke
rutiner som finnes i kommunen der du jobber.

Hvordan kan samarbeidet styrkes?
Et helhetssyn på barnet
En inngang til å kunne styrke det tverrprofesjonelle samarbeidet er erkjennelsen av at vi samarbeider om det samme barnet, og at barnet lever og
fungerer innenfor en helhetlig ramme. I kapittel 2
presenterer jeg en tredeling av barneomsorgsbegrepet i behovsomsorg, utviklingsomsorg og opp
dragelsesomsorg. Modellen nedenfor er utviklet på
bakgrunn av denne inndelingen med tanke på å
skape et helhetssyn i tverrfaglig arbeid med barn
og unge, slik at det skapes en felles oppmerksomhet rundt at barn og unges behov, utvikling og
oppdragelse blir ivaretatt (Nygren, 2011).
Behandling
som en
spesiell variant
av omsorg

Oppdragelsesomsorg

Behovsomsorg

Utviklingsomsorg

Fysisk miljø (rammer)
Illustrasjon 6. Begrepet barneomsorg som fellesbegrep (etter Nygren, 2011, s. 78).
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Modellen viser hvordan de tre forskjellige aspektene i barneomsorgsbegrepet griper inn i hverandre, og at pedagogiske innsatser, for eksempel
slike barnehagen kan sette inn, representerer én
bestemt variant av omsorg. Sosiale innsatser, slike
barneverntjenesten rår over, for eksempel økonomisk hjelp og avlastning i form av støttekontakt
eller besøkshjem, er en annen innsatstype. Behand
ling, som en tredje type innsats, kan, i de tilfeller
der det er nødvendig, for eksempel gis av BUP.
Modellen forsøker altså å favne de ulike aspektene ved omsorg, samtidig som den viser
hvordan de involverte profesjonene har sine definerte ansvarsområder og gir sine bidrag til et
felles prosjekt med et felles mål: å sørge for barns
behov, utvikling og oppdragelse. Modeller som
denne kan være med på å tydeliggjøre barnets
og familiens hjelpebehov, og hjelpe barnehagen,
barnevernet og andre samarbeidspartnere til å se
barnet i en helhetlig sammenheng, og slik unngå oppsplitting og fragmentering av den hjelpen
som ytes.

Vi samarbeider om det samme barnet
Profesjonsutøvernes forståelse av hvilken betydning samarbeid på tvers har, kan forberedes allerede i utdanningene. Tanken om felles komponenter i utdanningsløpet, møter i forelesninger
og veiledninger mellom barnehagelærer- og barnevernspedagogstudenter er ikke ny.
Større kjennskap til de tilgrensende profesjonenes fagområder allerede i studietiden […]
vil bidra til å bryte ned profesjonsskillene og
til å kunne påvirke de ulike profesjonsutøverne både når det gjelder økt samarbeid på tvers,

og det å søke arbeid utenfor sitt eget avgrensede fagfelt (Haug, 1999, s. 31).
Ved å sette tverrfaglig og tverrprofesjonelt samarbeid på agendaen i utdanningen kan studentene
utvikle en god holdning til samarbeid, som de kan
ta med seg inn i yrkesutøvelsen. Det at studenter
møtes og diskuterer hverandres fagkunnskap og
reflekterer over tiltak for den samme ungen, gir
kunnskap og erfaringer som er av stor verdi for
den senere profesjonsutøvelsen. Det kan gjøre at
barnevernet blir mer bevisst på sine samarbeidsforpliktelser, og det kan senke barnehagens ters
kel for å ta kontakt med barnevernet, både når
det gjelder å sende bekymringsmeldinger og stille krav til barnevernet. Det er derfor et program
som INTERACT (2022), som har bedre samarbeid mellom profesjonsutøvere og bedre samarbeid mellom barn/unge og profesjonsutøverne
som mål, viktig. Studentforeninger som Barn oss
imellom68 er også blant viktige tiltak for å gi økt
kompetanse om tverrfaglig samarbeid.
Andre tiltak som kan bidra til bedre samarbeid, er å ha faste kontaktpersoner i barneverntjenesten. Det å ha et «kjent ansikt» og en kjent
stemme å forholde seg til kan være til hjelp i kommunikasjon og relasjonen. Gjensidig hospitering,
der barnehagens ansatte kan følge den barnevern
ansattes arbeidsdag og vice versa, kan være en idé.
Det krever i så fall at kommunen utarbeider en
samarbeidsavtale. Kanskje barnevernet kan ha en
fast besøkstid i barnehagen der det er mulig for
både barnehageansatte og foreldre å få råd og veiledning. Barnevernets deltakelse i foreldremøtet
68

https://studenttorget.no/index.php?show=4840&expand=3797,4840&artikkelid=20038
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er også et tiltak for å nå ut til foreldre med informasjon om hvordan barnevernet arbeider. Det
kan også bidra til å rive ned myter profesjonene
har om hverandre.
Rundt om i Norge finnes ulike tiltak og modeller for samarbeid mellom barnehage og barnevern. For eksempel er det opprettet samarbeidsfora på kommunalt nivå, som er satt sammen for
å planlegge og følge opp tiltak for enkeltbarn, og
flere kommuner har etablert kommunale kompetanseteam som samarbeider om en bestemt
problematikk knyttet til enkeltbarns omsorgssituasjon (Eriksen og Germeten, 2012). I Oslo
kommune er dokumentet Oslostandard for Sam
arbeid mellom helsestasjon, barnehage og barne
verntjeneste (Oslo kommune, 2018) utviklet.
Slike tiltak og modeller for samarbeid har som
mål å øke barnehagenes kompetanse og fungere
som rutiner i forbindelse med de bekymrings
sakene barnehagene møter. I kapittel 2 – Omsorg
og omsorgssvikt omtaler jeg Barnehjernevernet i
Oslo kommunes satsing for å forebygge, avdekke
og hjelpe barn som opplever vold og overgrep.
Utfordringen med slike standarder og strategier
er at de kan komme til å fungere som «sovende
dokumenter» på kommunens nettsider, som først
tas i bruk når barnehagen står overfor en bekymringssak. Som det vil framgå flere steder i denne
boken, må barnehager arbeide aktivt og kontinuerlig med kompetanseutvikling og etablering av
rutiner og strategier i bekymringssaker. I dette
ligger det at kommunen og barnehageeierne må
følge opp at barnehagene faktisk arbeider med tematikken. Gode systemer for samarbeid, tilstrekkelig med ansatte og barnehagelærerne som har
ubunden tid til å arbeide med dette, vil ha betyd-

ning for hvor godt den enkelte barnehage greier å
jobbe med dette.

Barnevernsreformen – en oppvekstreform
Barnevernsreformen, som trådte i kraft 1. januar
2022, innebærer at mer ansvar på barnevernsområdet flyttes til kommunene. Reformen handler
først og fremst om barnevernet og at den kommunale barneverntjenesten får overført ansvar
og myndighet fra den statlige. Men barnevernsreformen handler også om å styrke det forebyggende arbeidet og tidlig innsats. Dette målet med
reformen kan kun oppnås gjennom endringer i
hele oppvekstsektoren. Derfor blir barnevernsreformen i tillegg omtalt som en oppvekstreform
(Bufdir, 2022).
Barnevernet har ikke mulighet til å oppfylle
målet i reformen alene, flere etater må inn og
møte barn og familier som trenger det, slik at
deres behov for vekst og utvikling kan ivaretas.
Det får betydning for dem som jobber i barne
hage, på samme måte som for ansatte for eksempel i skolen og helsesektoren. Sagt på en annen
måte: For å lykkes med barnet når foreldrene ikke
strekker til, må flere enn barnevernet på banen.
Etter reformen er nå kommunen gitt et større ansvar for samarbeid, koordinering og at alle spiller
på samme lag – barnets lag. Det kan handle om å
gi råd og hjelp når foreldrene ikke lykkes, og det
handler om å gi støtte før problemene vokser seg
store. Hjelpen må komme til rett tid.
Forebygging kan inndeles i generell og spesiell
forebygging (jf. kapittel 1). Generell forebygging,
også kalt universell forebygging eller primærforebyg
ging, gjelder alle barn. Mens spesiell forebygging,
som også kalles selektiv forebygging eller sekun
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dærforebygging, gjelder barn med uttalte hjelpebehov, for eksempel barn som lever under vanskelige
oppvekstbetingelser. En ytterligere konkretisering
av forebyggende strategier, i tillegg til primær- og
sekundærforebygging, er problembegrensende
forebygging, også kalt tertiærforebygging. I tillegg
kommer tidlig innsats og livsmestrende kompetanseutvikling (Befring, 2019). Tertiærforebygging
er innsats for å reversere problemutvikling og
hindre utvikling av tilleggsvansker. Tidlig innsats
dreier seg både om å sette inn universelle tiltak for
alle barn tidlig og om å hindre videre problemutvikling. Livsmestrende kompetanse handler om en
bred styrking av barns livsdyktighet for å sette barna bedre i stand til å mestre livets uunngåelige påkjenninger, for eksempel sorgopplevelser, uvennskap og konflikter (ibid.). Vi finner livsmestring
som mål for forebygging, omsorg, lek og læring i
barnehagens rammeplan (KD, 2017a).
Tidlig innsats i barnehagen omfatter også barn
som opplever jevnlig å bli utestengt fra lek, eller
som utsettes for andre former for krenkelser. Mellom åtte og tolv prosent av barnehagebarn opplever dette jevnlig (Regjeringen, 2021). Barnehageloven bestemmelser i kapittel VIII, Psykososialt
barnehagemiljø, som trådte i kraft i 2021, krever
systematisk innsats og aktivitetsplikt fra barnehagen for å forebygge utestenging og mobbing, slik
at barnehagen blir et godt og inkluderende sted å
være, for alle barn.
Tidlig innsats handler selvfølgelig om at barnevernet skal gripe inn i tilfeller med omsorgssvikt,
men tidlig innsats i oppvekstreformen innebærer
også at barnevernets samarbeidspartnere, som
barnehagen, setter inn forebyggende tiltak i tide,
tiltak som gjennom å bedre foreldrenes fungering

hjelper barna. Vi snakker her om å støtte foreldrene ved mindre alvorlige tilfeller, og kanskje
unngå at saken havner hos barnevernet.
Så hva konkret betyr barnevernsreformen eller
oppvekstreformen for deg som jobber i barnehage? I podkasten VeilederPOD69 ser man for seg en
barnehageansatt som ser at et foreldrepar strever
med grensesetting overfor barnet sitt. Situasjonen
oppfattes ikke så alvorlig som at opplysningsplikten til barnevernet er oppfylt, og man kan også se
for seg at foreldrene ikke vil samtykke til at barnehagen kontakter barnevernet. I en kommune uten
andre tilbud må man kanskje slippe familien, og
problemene får utvikle seg til det verre. Dersom
kommunen har et lavterskeltilbud utenfor barnevernet, kan man kanskje få foreldrene til å ta
imot en samtale med en foreldreveileder tilknyttet
helsestasjonen. Et lavterskeltilbud kjennetegnes
av at det er lett tilgjengelig, og at det ikke krever
formell henvisning, noe som kan ende med at foreldrene får tilbud om en PMTO70-terapeut. Dette
kan skje uten tidkrevende formelle henvisninger
og vedtak. Barnet og familien får på denne måten
hjelp til å håndtere barnet og de konkrete vanskene, for eksempel at barnet ikke vil høre etter, legge
seg mv. Det handler altså om å hjelpe familien før
problemene blir for store.
69

70

https://soundcloud.com/user-116817899/barnevernsreformen-hva-betyr-den-for-deg-som-arbeider-i-barnehage-skole-og-helsesektoren?utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing
Parent Management Training (PMTO) går ut på at en
terapeut samtaler med foreldrene og ev. også med barnet,
for å hjelpe til med å bryte uheldige samspillsmønster,
og foreldrene kan få konkrete oppgaver for å trene seg på
å håndtere sitt eget barn.
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Barnehagen skal ha innarbeidede rutiner for
samarbeid med relevante institusjoner (KD,
2017a). Rutinene bør også omfatte kjennskap til
kommunens lavterskeltilbud for å vite hvor man
kan henvise foreldrene. Slik kan barnehagen være
en del av løsningen, slik jeg skriver i kapittel 1.

Barnehagens dokumentasjon av
tverrprofesjonelt samarbeid
Utover den åpenbare nytten tverrprofesjonelt
samarbeid har for barnet og familien, mener jeg
at det også kan gi barnehager verdifulle bidrag til
utvikling av barnehagen som en lærende organisasjon. En lærende organisasjon kjennetegnes av
at det foregår refleksjon rundt faglige og etiske
problemstillinger, og at ulike uttrykk og meninger blir verdsatt, både når det gjelder barns og ansattes uttrykk (KD, 2017a).
En innfallsvinkel til å skape et lærende fellesskap er å synliggjøre og sette ord på barnehagens aktiviteter gjennom dokumentasjon. Dokumentasjon omtales nærmere i kapittel 6. Det
gjelder også barnehagens dokumentasjon av det
tverrprofesjonelle arbeidet. Denne dokumentasjonen bør omfatte mer enn å notere ned det som
faktisk skjer, altså praktiske ting som møtedato,
hvem som innkaller, hvem som leder og deltar,
hvilke observasjoner som ligger til grunn for
vedtak og gjennomføring av tiltak, og så videre.
Slik dokumentasjon er selvfølgelig også viktig,
blant annet med tanke på at nye medarbeidere
skal kunne oppdatere seg på samarbeidet. Men
barnehagens dokumentasjon bør også gjenspeile
den faglige refleksjonen og de diskusjonene som
foregår innenfor det tverrprofesjonelle samarbei-

det. Følgende spørsmål kan være relevante å stille:
Hvilke ideer til løsninger setter de ulike etatene
fram, og hvordan reflekterer man over disse? På
hvilken måte bidrar det til barnehagens samlede
kunnskap om barnet og familien? Er det enighet
eller uenighet mellom barnehagen og barnevernet om veier fram til målet om å hjelpe familien, og hvordan håndterer man dette? Utveksles
og behandles de to profesjonenes ideer på måter
som gjør at man kommer opp med nye og bedre ideer til tiltak som kan hjelpe familien? Om
barnehagen ikke kjenner seg som en likeverdig
samarbeidspartner til barnevernet, hva kan det
skyldes, og hvordan skal barnehagen gå fram for
å endre det? Refleksjon innad i barnehagen over
slike spørsmål ligger nær opptil pedagogisk dokumentasjon, slik jeg beskriver i kapittel 6, altså en
form for «dokumentasjon som brukes, som settes
inn i en sammenheng, som problematiseres, som
man undrer seg over, som man er kritisk til, som
man reflekterer over» (Haug og Jamissen, 2015,
s. 77). Denne måten å dokumentere det tverrprofesjonelle samarbeidet på kan gi faglig påfyll for
barnehagen og bidra til å skape en lærende kultur
i barnehagen.

Målet er å hjelpe barnet
Selv om det skulle være opplagt: Det tverrprofesjonelle samarbeidet er til for barnet og familien.
Vi samarbeider for å finne løsninger som gjør deres situasjon bedre. Noen ganger er det kanskje
behov for å minne oss selv om nettopp det at det
er mennesker, ikke saker, vi samarbeider om. I kapittel 7 bruker jeg uttrykket å sette barnet på bor
det for å sikre at barnet står i sentrum for arbeidet
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vårt. Jeg mener dette har overføringsverdi også til
tverrprofesjonelt samarbeid. Vi må aldri tape barnet av syne i samarbeidet; da er faren stor for at vi
distanserer oss og inntar et instrumentelt syn på
samarbeidet. Jeg synes rapporten om Stina, som
jeg beskriver ovenfor, målbærer dette på en god
måte når den innleder med: «Denne rapporten
handler ikke om en ‘sak’, en ‘plassering’ eller et
‘prosjekt’. Det handler om ei ung jente og hennes
historie» (Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder,
2018, s. 1).
Tverrprofesjonelt samarbeid må ikke oppfattes
som et «ork» som kommer i tillegg til de ordinære
arbeidsoppgavene, eller som noe vi gjør bare fordi
vi er forpliktet til det. Det er en selvfølgelig del av
de arbeidsoppgavene som ligger til den jobben vi
har. Opplevelsen av et velfungerende samarbeid
som bidrar til å hjelpe barn og foreldre, vil selvfølgelig oppleves som bedre tidsutnyttelse enn et
samarbeid for samarbeidets egen skyld.

Kapitteloppsummering
Kapittel 8 handler om barnehagens og barnevernets tverrprofesjonelle samarbeidsforpliktelser.
Jeg tar for meg grunnleggende prinsipper som
norsk barnevern er basert på. Videre belyser jeg
et utvalg av barneverntjenestens lov- og saksbehandlingsbestemmelser som er nyttige for barnehageansatte å ha kjennskap til for å kunne inngå
i et fruktbart samarbeid med barnevernet. Videre
behandles barnehagens samarbeid knyttet til bekymringsmeldinger og samarbeid knyttet til bruk
av barnehage som hjelpetiltak. Til sistnevnte hører barneverntjenestens utarbeidelse av tiltaksplan og barnehagens involvering i den. I kapitlets
avsluttende del tar jeg for meg barnevernsreformen som trådte i kraft 1. januar 2022.

Oppgaver til refleksjon og diskusjon
1. Etter å ha lest eksemplet i innledningen til dette

3. Hvordan kan utdanningsinstitusjoner og

kapitlet, hvordan ville du selv ha opplevd å være

barnehager bidra til godt samarbeid mellom

barnehageansatt i en situasjon der du informerer

barnehagen og barnevernet, slik at barn og

barnevernet, men får lite informasjon tilbake?

familier får best mulig hjelp?

2. Har du erfaring med tverrprofesjonelt samarbeid
der deltakerne er likeverdige, og hva lærte du av
dette samarbeidet?
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KAPITTEL 9

Barnehagens
barnevernsfaglige
kompetansebygging
Å utvise mot og tåle usikkerhet
Arbeid med bekymringssaker i barnehagen kan
være en stor påkjenning for personalet. Som
jeg er inne på i flere av bokens kapitler, kan det
være følelsesmessig belastende å være vitne til
og å skulle ta innover seg at et barn du møter til
daglig, utsettes for omsorgssvikt. Å få kritikk og
kjeft fra sinte foreldre, eventuelt fra foreldrenes
advokat, fordi du «bryr deg», eller å oppleve at du
ikke når fram med bekymringen i ditt eget faglige nettverk eller i tverrprofesjonelle sammenhenger, er også belastende. Som profesjonell må man
vise mot og tåle devaluering og latterliggjøring,
og man må kunne se igjennom bagatellisering av
vold og overgrep mot barn. I slike situasjoner må

man våge å holde fast ved arbeidet til tross for
aggresjon og kritikk (Thorkildsen, 2015, s. 126).
Noen barnehageansatte stiller seg spørsmålet
om man har kompetanse til å håndtere saker der
barn befinner seg i en vanskelig livssituasjon. Den
interessen for tematikken som jeg møter blant
studenter og ansatte i barnehager, tilsier at kunnskapsbehovet er stort. Barnehager som opplever
flere barnevernssaker samtidig, kan erfare trykket
på organisasjonen som stort, og de ansatte blir så
utmattet at det går utover den daglige driften og
dermed alle barna. Usikkerheten knyttet til selve
meldingsprosessen kan også slite på den enkelte
medarbeider. En pedagogisk leder fortalte meg at
det hun opplevde som mest belastende, var usik-
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kerheten om hva som ville skje videre etter at hun
meldte bekymringen til barnevernet. Tankene
hennes kretset om: Hvordan ville foreldrene reagere neste dag? Ville barnevernet ta bekymringsmeldingen på alvor? Ville barnet nå oppføre seg
annerledes overfor henne? Usikkerhet på ulike
plan er noe alle som går inn i bekymringssaker,
risikerer. Det eneste sikre er at barn i vanskelige livssituasjoner er helt avhengige av (minst) én
voksen for å få hjelp. Vissheten om det gjør at vi
er nødt til å sette våre egne behov til side og tåle
belastning og usikkerhet.
Denne boken nærmer seg veis ende. I dette avsluttende kapitlet har jeg valgt å stoppe opp ved
barnehagens faglighet, nærmere bestemt ledelse av
fagprosesser og veiledning. Vel vitende om at når
oppmerksomheten rettes ett sted, kan andre innganger komme til å framstå som uvesentlige. Valget falt på disse to fordi jeg mener de representerer viktige tilnærminger til barnehagens bygging
av barnevernsfaglig kompetanse og virkeliggjøring av barnehagen som lærende organisasjon.

En lærende barnehagekultur
Rammeplanen sier at barnehagen er en «lærende organisasjon der hele personalet skal reflektere
rundt faglige og etiske problemstillinger, oppdatere seg og være tydelige rollemodeller» (KD,
2017a, s. 15). Kjennetegn på lærende organisasjoner er at de ansatte er aktive og engasjerte i
arbeidet med å realisere barnehagens mål, at de
kjenner eierskap til de faglige prosessene, og at de
ønsker å lære, oppdatere seg og utvikle seg faglig. I en lærende barnehage er både personalets og
barnas læring et siktemål (Ødegård, Nordahl og

Røys, 2017). I en lærende organisasjon skal det
være tid og rom til å undre seg og reflektere, og
aksept for å stille kritiske spørsmål ved den praksisen som utøves i barnehagen. Vi kan her trekke
en parallell til pedagogisk dokumentasjon, som
omtales i kapittel 6, der det observerte og dokumenterte problematiseres, kritiseres og reflekteres
over sammen med andre, med det mål å skulle
lære for å bli enda bedre.
Det at barnehagen skal være en lærende organisasjon, får oss til å rette oppmerksomheten mot
hvordan barnehagen arbeider, slik at både enkeltmedarbeidere og personalet kollektivt får mulighet
til faglig utvikling og læring. Peter Senge (1991),
en teoretiker innen organisasjonsutvikling som
det ofte refereres til i forbindelse med begrepet lærende organisasjon, sier at organisasjoner som lykkes, er slike organisasjoner som oppdager hvordan
de kan vekke til live medarbeidernes motivasjon
og fremme deres evner til å lære.
Hvordan kan så barnehagen lykkes med å
få hele personalet til å lære? I en travel hverdag
kommer ikke dette av seg selv. Læring på arbeidsplassen handler om sammenhenger mellom teori
og praktiske handlinger og mellom kunnskaper
og ferdigheter, og at medarbeiderne opplever at
læringen er relevant og meningsfull. I slike sammenhenger, også kalt læringsbaner (Eraut, 2010)
på arbeidsplassen, er tre faktorer viktig: for det
første at medarbeiderne gis utfordringer, for det
andre at de opplever å få støtte, og for det tredje at medarbeiderne opplever trygghet. I barnevernsfaglig sammenheng innebærer det, foruten
fagkunnskap, at det er normalt å vise følelser i
møte med barn i vanskelige livssituasjoner, og at
barnehagen har et faglig klima for også å kunne
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diskutere personalets følelser og holdninger til
barna og foreldrene deres.
I diskusjoner med barnehagefolk oppgis ofte
tid, eller mangel på sådan, å være en begrensende
faktor for systematisk arbeid med personalets læringsprosesser. Barnehagen har den tiden den har,
og mye skal ha plass innenfor de ansattes arbeidstid. Det å benytte eksisterende møtearenaer, men
kanskje også redefinere møtenes organisering og
innhold, kan være én tilnærming til å la de ansattes kompetanse komme til uttrykk og deles, slik
at ny kunnskap skapes.
Under koronapandemien gjennomførte vi et
arbeid71 om kvalitet og kompetanseheving i barne
hagen for alle medarbeidere i barnehagen der
vi måtte redefinere organiseringen av de faglige aktivitetene (Haug og Brennhovd, 2021). På
grunn av nedstengingen, og etter hvert gult og
rødt nivå, møttes vi ikke fysisk i barnehagen, men
måtte kommunisere digitalt, både gjennom digitale møter i sanntid og ved å ta i bruk digitale
verktøy for dokumentasjon, kunnskapsdeling og
kommunikasjon. Dette arbeidet viste at kollektive prosesser med refleksjon over egen og medarbeidernes pedagogiske praksis hadde et stort læringspotensial i barnehagens kompetansebygging
(ibid.). Uavhengig av hvordan barnehagen velger
å organisere seg og tilrettelegge for lærende pro71

Arbeidet ble gjennomført i Regional ordning for barne
hagebasert kompetanseutvikling, en ordning som skal
bidra til at barnehager utvikler sin pedagogiske praksis
gjennom barnehagebaserte kompetanseutviklingstiltak slik at alle barn får et likeverdig barnehagetilbud
av høy kvalitet. https://www.statsforvalteren.no/nb/
portal/Barnehage-og-opplaring/lokal-kompetanseutvikling-i-barnehage-og-grunnopplaring/regional-ordning-for-barnehager/

sesser, vil man ikke komme utenom å rette skarp
oppmerksomhet mot barnehagens faglighet.
Flere steder i denne boken omtaler jeg barne
verntjenesten som viktig i barnehagens arbeid med
bekymringssaker, for eksempel ved at barnehagen
mottar faglige råd gjennom anonyme drøftinger
med barnevernet når den er usikker, og gjennom
ulike former for tverrprofesjonelt samarbeid. Ved
at barnehagen er bevisst på at barnevernet også
har en slik rolle, kan barnevernet ha betydning
i barnehagens kompetansebygging. Kontakten
mellom barnehage og barnevern «framtvinges»
ofte i de konkrete sakene, men kanskje like viktig er felles fagmøter, bruk av barnevernansatte i
personalmøter og i informasjonsmøter for foreld
rene. Det ligger mye barnevernsfaglig kompetanseutvikling for barnehagen i å lage systemer for
samarbeid på tvers av etatene.

To innganger til faglighet
Som nevnt i dette kapitlets innledning tar jeg for
meg to innganger til faglighet: ledelse av fagprosesser og veiledning. La oss først stoppe opp ved
begrepet faglighet. I det legger jeg å ha et faglig
nettverk i barnehagen, et kollegafellesskap, som
gir de ansatte opplevelsen av å være del av et team
med en tydelig ledelse hvor man setter ord på
kunnskap og det er tid og rom til å drøfte, reflektere og lære sammen. I tillegg til å vurdere om
bekymringen står i forhold til de konkrete observasjonene man gjør – altså å gjøre en faglig fundert vurdering av situasjonen, må personalet også
bevisstgjøre seg sine følelsesmessige reaksjoner og
leve seg inn i hvordan barn og foreldre har det.
Håndtering av egne følelser og forsvarsmekanismer inngår derfor også i begrepet faglighet.
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I tråd med det jeg behandler i bokens øvrige
kapitler, har faglighet betydning for alt arbeid
som utføres i barnehagen, enten det er snakk om
observasjon, dokumentasjon, foreldresamarbeid,
utarbeidelse av rutiner for barnevernsfaglig arbeid eller andre oppgaver barnehagen, er forpliktet til i henhold til barnehageloven og rammeplanen. Faglighet skal gjennomsyre alt som gjøres i
barnehagen. Man begynner med andre ord ikke å
arbeide faglig først idet en barnevernssak oppstår.

En kompetent leder i en lærende
organisasjon
Hannevig, Lundestad og Skogen (2020) søker
ny kunnskap om hva pedagogisk ledelse er, ved å
analysere data fra tre undersøkelser der henholdsvis pedagogiske ledere og medarbeidere, studenter og mer erfarne pedagogiske ledere gir sin forståelse av god pedagogisk ledelse. For det første
avhenger god pedagogisk ledelse av lederens evne
til å skape et demokratisk miljø, for eksempel at
lederen vektlegger kommunikasjon og dialog, og
at alle medarbeiderne gis oppgaver og muligheter
til å delta i beslutninger. For det andre evne til å
skape team, altså at lederen ser medarbeiderne og
seg selv som del av et team der alle har ulike roller.
Denne ferdigheten omfatter også lederens evne til
å kunne organisere barnehagens hverdagsaktiviteter samt være fleksibel og løsningsorientert. Den
tredje sentrale lederferdigheten er evne til å være
en faglig leder med en tydelig faglig retning og
mål for arbeidet (ibid., s. 121f ).
Å skulle utøve ledelse som pedagogisk leder
framstilles som en kompleks dobbeltrolle (eng.
complex hybrid role) (Bøe og Hognestad, 2015),

der vedkommende må kombinere en hierarkisk
og en demokratisk lederstil, som innebærer å gjøre mye av det samme praktiske og pedagogiske
arbeidet som de andre ansatte i barnehagen. Samtidig er hun ansvarlig for å lede personalet, fra
faglærte til uerfarne assistenter, i tråd med loven
og rammeplanen. For å lykkes må hun være tilstedeværende og nær – både som leder og barnehagelærer. Hun må være en inkluderende leder som
balanserer mellom tillit, innflytelse, deltakelse og
støtte med tilstrekkelig kontroll og faglig autoritet (ibid.).
Både i rollen som pedagogisk leder og styrer
har barnehagelæreren et ansvar for planlegging,
gjennomføring, vurdering og utvikling av barnehagens innhold og oppgaver, samt å veilede
personalet fram mot en felles forståelse av barnehagens samfunnsmandat. Det omfatter også den
delen av samfunnsoppdraget som dreier seg om å
oppdage og handle i situasjoner der barn utsettes
for omsorgssvikt.
Rammeplanens kapittel 2 (KD, 2017a) gir anvisning for hvem som er ansvarlig for barnehagens
kvalitet, og hvem som skal lede personalet, slik at
barnehagen framstår som en lærende organisasjon.
Barnehagekvalitet defineres som «strukturelle og
prosessuelle faktorer som hver for seg eller samlet
gjør at barna i barnehagen får et tilrettelagt tilbud i tråd med barnehageloven og rammeplanen»
(Gotvassli, 2020, s. 44). Med strukturelle faktorer
menes det som kan måles og telles i barnehagen,
for eksempel antall barn per ansatt, kvadratmeter
lekeareal per barn, arkitektur og andre fysiske forhold. Prosessuelle faktorer handler om prosesser
og samhandlinger som skjer i barnehagen, for eksempel hvordan barnehagens samfunnsoppdrag
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gjennomføres i praksis, hvilke relasjonelle erfaringer barna har med barn og voksne, og mulighetene barna har for å medvirke (ibid.).
Det er barnehageeieren som har juridisk ansvar for kvaliteten på barnehagetilbudet. Styreren
leder og følger opp arbeidet med planlegging,
dokumentasjon, vurdering og utvikling av barne
hagens innhold og arbeidsmåter. Den pedagogiske lederen har ansvaret for å sette i verk og lede
det pedagogiske arbeidet, i tråd med godt faglig
skjønn (KD, 2017a). Det er med andre ord ganske vanlig at det er pedagogisk leder som har ansvar for å veilede personalet og sørge for at barnehageloven og rammeplanen blir oppfylt.
Den pedagogiske lederen, som skal veilede og
lede personalets læringsprosesser knyttet til barnevernsfaglige temaer, vil også selv trenge faglig
påfyll, veiledning og andre former for støtte i sin
egen faglige utvikling. Det vil være en fordel om
den som skal lede barnehagens arbeid med en
bekymringssak, har noe erfaring med tidligere
barnevernssaker. Har ingen i personalet slike erfaringer, må man henvende seg til barnehagens eier,
som har det overordnede ansvaret for at barnehagen drives i tråd med gjeldende regler, for å diskutere hvordan den oppståtte situasjonen kan løses.

Mangelfull bruk av fagspråk
Forskning viser at barnehageledere velger bort
bruk av fagspråk og heller anvender mer hverdagslige ord og beskrivelser i dialog med personalet om barns lek, læring og utvikling (se
for eksempel Eik, 2013, 2014; Juritsen og Østmoen, 2014; Larsen og Slåtten, 2017). For eksempel fant Eik (2013, 2014) at fagbegreper og
faglige begrunnelser ser ut til å stagnere i løpet

av barnehagelærerens første år i yrket. I studien
observerte hun manglende beskrivelser av viktige sider ved det pedagogiske arbeidet og få eksempler på faglig drøfting og diskusjon. I stedet
benyttet de nyutdannede et hverdagsspråk med
lite bruk av fagbegreper. Dette påvirker barnehagens læringsmiljø og får konsekvenser for ledelse
av det barnevernsfaglige arbeidet, enten det gjelder ledelse av refleksjonsprosesser og veiledning
med personalet eller tverrprofesjonelle sammenhenger, som samarbeid med barneverntjenesten
eller PPT. Hverdagsspråket blir for unyansert når
komplekse prosesser skal beskrives, analyseres og
evalueres, og kan dermed hindre videre utvikling
av arbeidet (Eik, 2013, 2014). En konsekvens
av at barnehagepersonalet ikke bruker et presist
fagspråk i arbeid med barnevernsfaglige problemstillinger, kan være at barnet og familien ikke får
hjelp i tide.
Det er derfor viktig at barnehagepersonalet
setter ord på omsorgssvikten, både den synlige
og den mindre synlige, og på sin kunnskap om
at skadene sitter i barnet lenge etter at de fysiske
sårene har grodd, slik jeg behandler i kapittel 2 –
Omsorg og omsorgssvikt. Arbeid med omsorgssvikt
er – i tillegg til å være følelsesmessig belastende –
også intellektuelt utfordrende. Den komplekse
problematikken gjør det nødvendig å forankre
arbeidet i relevante kunnskaper (Killén, 2017). Å
sette ord på det man observerer, og bruke presise faguttrykk på det når man dokumenterer og
analyserer, vil være et første skritt på veien til å
avdekke omsorgssvikt.
Å bruke et presist fagspråk som basis for analyse
av situasjonen og handling vil kanskje være ekstra
viktig i personalets møter med de yngste barna
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som befinner seg i vanskelige omsorgssituasjoner.
Siden disse ikke har et utviklet verbalspråk, vil de
være prisgitt voksne som ser dem og artikulerer
problemene deres på en tydelig, faglig måte. Det
virker som om kunnskap om tilknytning og betydningen av emosjonell tilgjengelighet anvendes
sporadisk og lite systematisk i barnehagen. Kunnskapen synes å være situasjons- og personavhengig; de yngste blir både sett og ikke sett, forstått og
ikke forstått, trygget og ikke trygget (Abrahamsen, 2015, s. 106). Også Abrahamsen etterlyser
større faglighet og individuell faglig veiledning,
slik at barnehagen kan arbeide systematisk med
de yngste barnas følelsesmessige opplevelser og
deres behov for trygge tilknytningsforhold.
Barnehagelærere har gjennom sin profesjonsutdanning unik kunnskap om barn, og de skal
ha utviklet et begrepsapparat som skal gjøre dem
kompetente for å møte, forstå, oppdra og veilede
barn til aktiv deltakelse i et demokratisk og mangfoldig samfunn. Bruk dette begrepsapparatet også
i møte med barnevernsfaglige problemstillinger.
Unnskyld ikke at det må stilles utdanningskrav
for å jobbe i barnehage. Det kan virke som om
barnehagelæreren av frykt for å virke nedlatende
overfor dem som ikke har barnehagelærerutdanning, ikke våger å understreke behovet for utdanning og kunnskap (Thorsby Jansen, 2013, s. 44).
Det sier seg selv at en slik innstilling til faglighet
og bruk av fagspråk ikke fremmer læring, og heller ikke er i tråd med rammeplanens mål om at
barnehager skal være lærende organisasjoner.
Mangelfull bruk av fagspråk koples gjerne til
sammensetningen i barnehagens personalgrupper, med en blanding av «folkelig» oppdragelseskultur og barnehagelæreres fagkultur, som igjen

innebærer at man vil se ett og samme barn på
ulikt vis ut fra egen kulturelle og faglige bakgrunn (Abrahamsen, 2015). For nyutdannede
barnehagelærere kan det oppleves utfordrende å
skulle artikulere faget i en gruppe medarbeidere uten det barnehagefaglige vokabularet. Særlig
utfordrende er det når vi etterlyser større faglighet i barnehagen, samtidig som vi understreker
at de fleste fagarbeidere og assistenter er flinke
(Thorsby Jansen, 2013). Det er da viktig at nyutdannede får hjelp gjennom veiledning, til å bli så
trygge i lederrollen at fagspråket de har ervervet
gjennom studiet, blir brukt.

Ivaretakelse av nyutdannede gjennom
veiledning
En ordning om veiledning av nyutdannede barnehagelærere er etablert i flere kommuner for at
de nyutdannede skal utvikle egen kompetanse og
bli fortere trygg i profesjonsrollen og bli værende
i barnehagen. Ved OsloMet – storbyuniversitetet
tilbys pedagogisk veiledning for praksislærere og
barnehagelærere.72 Intensjonen om veiledning av
nyutdannede barnehagelærere og lærere ble nedfelt i avtale mellom Kommunenes sentralforbund
og Kunnskapsdepartementet. Sluttrapport fra
evalueringen av ordningen viser at flere nyutdannede enn før får veiledning når de er nye i jobben. Rapporten viser videre at det er utfordrende
å finne tid til veiledningen, men at de som får
veiledning, er mer motiverte enn andre for å bli i
yrket (Halmrast mfl., 2021).
Store belastninger på de ansatte er en kjent utfordring også for barnevernet. Forskning knyttet
72

https://www.oslomet.no/studier/lui/evu-lui/pedagogisk-veiledning-barnehage-emne-1
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til veiledning i det første året i kommunal barneverntjeneste har konkludert med at det er behov
for en helhetlig strategi for innføring av slik veiledning, noe som igjen gjør det nødvendig med
et større tilfang av ressurser i barneverntjenesten
(Lauritzen og Aas, 2015, s. 280). Kompetansestrategien Mer kunnskap – bedre barnevern (BLD,
2017c) understreker behovet for veiledning og
kollegastøtte, blant annet gjennom etablering av
veiledningsteam, som viktig i arbeidet med å heve
barnevernansattes kompetanse.

Å faglegge og stille krav
Begrepet faglegging av barnehagehverdagen er
lansert for å beskrive hvor viktig det er at barnehagens ledere deler sin barnehagefaglige kunnskap med kolleger (Skoglund og Sundvall, 2017).
Ved å peke ut hverdagsøyeblikkene og gjøre dem
til gjenstand for kritisk refleksjon og sette faglige ord på det som foregår, skjer faglegging. Men
dette krever ledere som både har mot og vilje til
å tre aktivt og tydelig fram med sin profesjonskunnskap i dialog med medarbeiderne sine. En
trygg leder er ifølge forfatterne kunnskapsrik og
ikke redd for å vise faglig autoritet; en trygg leder
er en som faglegger.
En pedagogisk leder med ansvar for internopplæring av de ansatte fortalte meg at i hennes barnehage understreker de allerede ved annonseutformingen at alle ansatte forplikter seg til å inngå
i barnehagens internopplæring. Under ansettelsesintervjuet får søkerne informasjon om at de
har et personlig ansvar for å tilegne seg kunnskap
som er viktig for at barnehagen skal ha god kvalitet på det pedagogiske tilbudet. Det skjer i form
av systematisk veiledning, individuelt og i grup-

pe, og ved at medarbeideren forplikter seg til å
lese et utvalg fagartikler på fritiden som grunnlag
for faglige drøftinger i personalgruppen. Da jeg
spurte: «Hvordan forholder dere dere til ansatte
som stritter imot dette, og er alle villig til å bruke
fritiden sin til å sette seg inn i fagstoff?» svarte den
pedagogiske lederen: «Da sier vi at du nok ikke
egner deg for å jobbe i vår barnehage, og så går vi
videre på søkerlisten.»
Kanskje kan en slik tilnærming fungere med
tanke på å øke barnehagens faglighet i en sammensatt personalgruppe? Viktig er det også at
pedagogiske ledere, styrere og andre med profesjons- eller fagutdanninger er bevisst på at de må
dele sin barnehagefaglige kunnskap.
Uavhengig av hvordan dette gjøres i praksis,
mener jeg barnehagens ledere og eiere har mye
faglig å hente på å presisere for alle tilsatte at faglighet i barnehagen er viktig. Dette må selvfølgelig følges opp i praksis ved en organisering som
muliggjør personalets arbeid med dette.

Veiledning
«Alle» er enige om at veiledning er viktig for å utføre et godt faglig arbeid. Samtidig formidler mange
ansatte og studenter jeg er i kontakt med, at det
ikke er vilje, men tid og ressurser som setter begrensning for systematisk veiledning i barnehagen.
Når én medarbeider får veiledning, er ofte to medarbeidere borte fra avdelingen, både veisøker og
veileder. Ved sykdom blant personalet opplever de
naturligvis et ekstra press. Veiledning kan da lett bli
nedprioritert. Noen må være sammen med barna.
Det finnes ulike modeller for veiledning, for
eksempel modellene refleksjon over handling, sys
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temisk veiledning og gestaltveiledning.73 I tråd med
Carson og Birkeland (2017, s. 56) forstår jeg veiledning som «en handlingsrettet, etisk, kognitiv,
relasjonell og emosjonell prosess som involverer
både veileder og veisøker, og der veisøker er i fokus». Hensikten med veiledning er at den skal
bidra til økt bevissthet og refleksjon om den konteksten og de relasjonene veisøkeren inngår i, og
hvordan det påvirker veisøkerens valg (ibid.).
Studenter i praksis forteller at veiledning er
noe som skjer fortløpende når man trenger hjelp
i krevende situasjoner i barnehagen. Ut fra definisjonen ovenfor, samt at veiledningen skal være
en planlagt aktivitet, vil jeg i stedet for veiledning
omtale dette som en form for hjelp og rådgiving
idet situasjonen oppstår. For den som står i situasjonen, kan dette være til uvurderlig hjelp. Jeg
vil likevel reservere veiledning i barnehagen til de
planlagte, strukturerte situasjonene. Veiledning
innebærer også at veisøkeren utformer et veiledningsgrunnlag der veisøkeren presenterer det hun
eller han ønsker veiledning på. Skriving av veiledningsgrunnlag kan være en hjelp for veisøkeren
til å bli bevisst på hvilket behov hun eller han
har for veiledning. Veilederen, som mottar dokumentet i god tid før veiledningen finner sted, får
mulighet til å sette seg inn i tematikken det søkes
veiledning i, for å være godt forberedt. Bruken av
veiledningsgrunnlag kan også bidra til å motvirke en forståelse av veiledning som noe man kun
tyr til når det oppstår et problem. Veiledningen
og det tilhørende veiledningsgrunnlaget fungerer
73

Det ligger utenfor bokens ramme å gå nærmere inn på
de ulike modellene. For videre lesning, se for eksempel
Boge mfl., 2009; Carson og Birkeland, 2017; Schei og
Kvistad, 2012.

da som en bevisstgjøring av profesjonsrollen mer
enn som en problemløsende aktivitet.
Det er med andre ord de systematiske veiledningssituasjonene som gir både individuell og kollektiv faglig vekst i personalgruppen, jeg ønsker å
løfte fram. Med det mener jeg at barnehagen etablerer rutiner som sikrer at personalet får veiledning, og som informerer om hvilken type veiledning (individuell / i gruppe, intern/ekstern, hvor
ofte mv.) som tilbys. I tråd med det jeg skriver
ovenfor om barnehagen som en lærende organisasjon, kan veiledning forstås som en tilnærming
til å fremme individuelle og felles læringsprosesser
i samspill med andre ansatte (Boge mfl., 2009).

Veiledning i bekymringssaker
Veiledning knyttet til bekymringssaker vil kunne sette barnehagefolk bedre i stand til å hanskes
med den konkrete situasjonen og til å takle den
følelsesmessige belastningen det er å arbeide med
slike saker. I boken Rørt, rammet og rystet beskriver
Bang (2003) hvordan profesjonelle hjelpere blir
påvirket av sterke inntrykk de utsettes for i kontakten med mennesker som lider, og hvordan den
profesjonelle i verste fall kan bli syk dersom inntrykkene ikke blir bearbeidet. «Møtet med livets
sjokkerende opplevelser kan sette voldsomme og
ofte ukjente og uakseptable følelser i gang […].
Det kan medføre følelser av mindreverd, skam og
manglende faglig kompetanse» (ibid., s. 51). Når
jeg flere steder i boken tar til orde for at barnehageansattes kompetanse i barnevernssaker også må
omfatte en bevisstgjøring av egne følelser, holdninger og forsvarsmekanismer, handler det om å
sette ord på slike følelser i veiledning eller i and
re trygge faglige sammenhenger. Å arbeide med
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denne siden av profesjonaliteten gir deg innsikt
som gjør det mulig å være en profesjonell, nærværende og omsorgsfull hjelper i vanskelige saker
uten at du selv tar skade, eller at du kan komme
til å skade andre ved å ikke greie å ta innover deg
realitetene.
Barnehagelærerutdanningens grunnutdanning
kan til en viss grad forberede studentene på at arbeid med barnevernssaker kan være belastende,
blant annet gjennom ulike former for ferdighetstrening, for eksempel rollespill i undervisningen,
gjennom veiledning i praksisperiodene og, slik
jeg skriver om i kapittel 7, gjennom foreldresamarbeid. Faglig veiledning knyttet til bekymring
for barn vil gi studenter og nytilsatte muligheter
til å bearbeide erfaringer og bli bevisst på egne
holdninger, men det innebærer at studentene
«slipper til» ved å være delaktige i barnehagens
arbeid med pågående bekymringssaker. Det betyr
selvfølgelig ikke at studenten eller den nytilsatte
skal lede disse prosessene, men at hun eller han
blir invitert inn i det faglige arbeidet, blir lyttet
til og deltar i veiledningssituasjoner, både som
veisøker og som observatør når kolleger veiledes.
Det kan også være lærerikt for studenter å få være
observatør i foreldresamtaler og i samarbeidsmøter med barneverntjenesten.
Imidlertid er det kanskje først som ferdig utdannet, i møte med virkelige barn og foreldre,
barnehagelæreren vil oppleve veiledningsbehovet
som størst. Veiledning er derfor viktig – både for
nyutdannede og mer etablerte medarbeidere. De
fleste av oss er heldigvis innrettet slik at vi i arbeidet vårt ikke «blir vant til» at unger lider. Ingen
saker er like, og vi berøres følelsesmessig for hvert
barn vi oppdager ikke får tilstrekkelig omsorg.

Derfor vil veiledningsbehovet være til stede ikke
bare i starten av karrieren, men gjennom hele yrkeslivet. For barnehagelærere inngår i tillegg veiledning som element i barnehagelærerens ansvar
for å lede faglige utviklingsprosesser i personalet.
For å være en god leder av slike prosesser er det
også viktig at barnehagelæreren selv får mulighet
til å få veiledning på egne reaksjoner i barnevernssaker.
Vi kommer ikke lenger i dette arbeidet enn vi
gjør med vårt eget forhold til barna og foreldrene, våre egne holdninger til dem og vår innlevelse med dem. Holdning er viktigere enn
ord. Å tåle å slippe inn på seg barnets smerte
og angst er en av forutsetningene for å unngå
den tendens vi alle har til å lukke øynene for
disse problemene (Killén, 2017, s. 125).
Arbeid med bekymringssaker berører barnehagepersonalet og alle andre som arbeider med
barn i omsorgssviktsituasjoner, kunnskapsmessig, følelsesmessig og holdningsmessig (Killén,
2017). For at vi ikke skal vegre oss, bagatellisere
eller bruke andre forsvarsmekanismer mot å slippe realitetene innover oss, trenger vi kunnskap,
og vi trenger et fagmiljø som gir mulighet til å
bearbeide inntrykkene følelsesmessig. For å bruke Susanne Bangs ord (2003): Man trenger en
trykkutlikningstank der de følelsesmessige inntrykkene kan bearbeides.
Gjennom faglig veiledning får den enkelte for
det første muligheten til å ventilere, dvs. snakke,
«lufte ut» og bearbeide inntrykkene og følelsene
arbeidet med barnet og familien utløser. Det gir
også muligheten for å integrere relevante kunn-
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skaper som setter en bedre i stand til å gjennomføre systematiske observasjoner, for deretter å
analysere det observerte. En tredje funksjon ved
veiledningen er at den kan gi en mer helhetlig
forståelse av problemkomplekset som gjør at man
kan reflektere over både faglige og etiske konsekvenser av de valgene man gjør. En fjerde funksjon ved veiledning er at den skal gi støtte og gi
anerkjennelse til veisøkeren for det arbeidet som
allerede gjøres (Killén, 2017, s. 125).

Reflekterende team som veiledningsstrategi
Reflekterende team74 som veiledningsmetode har
basis i en systemisk veiledningstenkning. Veiledningen foregår i gruppe og kan stimulere hele
personalet til refleksjon. Metoden kjennetegnes
av at man ikke søker etter én bestemt sannhet,
men reflekterer over egen forståelse og opplevelse,
tenker i nye baner og bryter ubevisste mønster
(Schei og Kvistad, 2012), og gjennom det reflekterende teamets tilbakemeldinger kan bruk av
metoden gi en bedre forståelse for det som foregår i veiledningen (Carson og Birkeland, 2017).
Metoden kan gjennomføres slik: I starten forklarer veilederen metoden for gruppen av veisøkere. Gruppemedlemmene presenterer praksiserfaringer som de ønsker veiledning rundt. Så avklarer
gruppen sammen med veilederen hvilken problemstilling og hvilken person som først skal være
veisøker. Det er frivillig for veisøkeren å delta i slik
veiledning. Deretter blir man enige om hvem som
skal utgjøre det reflekterende teamet, som skal
74

Metoden reflekterende team ble utviklet av psykiater Tom
Andersen (2010) i 1980-årene i arbeid med familier med
samspillsvansker og brukes innen familieterapi, psykisk
helsevern og som veiledningsstrategi i pedagogisk arbeid.

bestå av tre til fem gruppemedlemmer. De øvrige
gruppemedlemmene kan være observatører til det
som skjer. Underveis i veiledningssamtalen mellom veisøkeren og veilederen er det reflekterende
teamet taust, men er oppmerksomme og lyttende
observatører. Det reflekterende teamet setter seg
gjerne litt vekk fra selve veiledningen for å markere skillet mellom teamet og veisøker og veileder.
Veileder og veisøker er altså ett system, og det reflekterende teamet er et annet.
I veiledningssamtalen kan både veisøker og
veileder stoppe samtalen og gi ordet til teamet.
Det reflekterende teamet skal ta utgangspunkt
utelukkende i det som ses og høres, og kan fokusere både på veisøker og veileder. Om for eksempel veisøker gråter, kan det kommenteres, men
det skal ikke tolkes av teamet. Teamet kan også
få i oppdrag å svare på spørsmål som: Hva opplever dere er problemet? Hvilke faglige refleksjoner
har dere? Hvordan kan veisøkeren hjelpes videre?
Teamet samtaler så seg imellom om hva de tror
veisøkerens problem handler om. Når teamet reflekterer, forholder veisøkeren og veilederen seg
tause. Etter at teamet har reflektert ferdig, fortsetter veiledningssamtalen mellom veisøkeren og
veilederen. Teamet koples da ut inntil de på nytt
koples på veiledningssamtalen (etter Carson og
Birkeland, 2017; Schei og Kvistad, 2012).
Jeg orker ikke jobbe mer med slike saker. Bakteppet for
veiledningssamtalen er et møte veisøker Michael (peda
gogisk leder) har hatt med et foreldrepar. Michael har
noe erfaring fra før med å lede arbeid med bekymrings
saker i barnehagen. Denne gangen gjelder det Mette på
4,5 år. Michael og avdelingspersonalet er bekymret for
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forholdene i hjemmet og om Mette får god nok omsorg.
Bekymringen er ikke så alvorlig at opplysningsplikten
til barnevernet utløses, men Michael valgte å innkalle
foreldrene til en samtale der han la fram sin bekymring.
Veisøker: Jeg ble veldig overrasket da far ble så
sint. Jeg syns han har virket som en rolig og sindig kar.
Da jeg fortalte ham og mor om min bekymring for Met
te, eksploderte han, liksom. Han ble helt rød i fjeset og
skrek til meg: «Dette er virkelig ikke noe du eller noen
andre i barnehagen har noe med!»
Veileder: Hvordan reagerte du da far ble så sint?
Veisøker: Sinnet hans kom så bardust på meg. Jeg
følte meg helt satt ut. Jeg klarte ikke å si noe annet
enn det jeg allerede hadde sagt. Selv om jeg skjønte at
jeg satt der og gjentok meg selv, og at det sannsynlig
vis ikke gjorde saken noe bedre.
Veileder: Nå, i ettertid, har du noen tanker om hvor
dan du kunne reagert annerledes? Kunne du ha sagt
og gjort noe annerledes?
Veisøker: Jeg synes dette er vanskelig. Jeg har jo
snakket med andre foreldrepar om bekymringer jeg har
hatt for barnet deres. Selv om dette aldri er enkelt, har
det jo gått greit å gjennomføre … men denne gangen
… Jeg tror jeg fikk en slags følelse av panikk; jeg ville
bare ut av situasjonen, og jeg husker jeg tenkte: «Dette
klarer jeg ikke å stå i, jeg orker ikke å arbeide med flere
slike saker.»
Veileder: Jeg ønsker å kople inn det reflekterende
teamet, er det greit for deg?
Det reflekterende teamet overtar. Et av teammedlem
mene sier: Jeg undrer meg over hva som hadde skjedd
dersom Michael i stedet for å repetere sin bekymring for
Mette hadde stoppet opp og bare lyttet til far. Latt ham
få formidlet sin mening om saken, for deretter å aner
kjenne fars sinne. Teamet diskuterer og reflekterer over
flere «svar» på denne undringen. Etter at det reflekteren
de teamet har diskutert en stund, «lukkes» refleksjonen,
og veilederen og veisøkeren fortsetter veiledningen.

Når samtalen mellom veisøkeren og veilederen
stoppes, eller «fryses», overtar altså det reflekterende teamet. Teamets refleksjoner kan tilføre
nyanser og nye perspektiver som kan føre både
veisøkeren og veilederen inn på nye spor (Schei
og Kvistad, 2012). I denne bevegelsen mellom å
være aktivt reflekterende og aktivt lyttende oppstår en «flerstemmighet» som både kan bekrefte
det som er sagt, og som kan bringe inn nye perspektiver for veisøkeren, veilederen og de øvrige
deltakerne.
Det understrekes at teamets tilbakemeldinger
skal være positive (Carson og Birkeland, 2017).
Siden det reflekterende teamets refleksjon kan
virke som et forstørrelsesglass for det som skjer
mellom veilederen og veisøkeren, kan negative
utsagn ramme hardt og virke negativt. Reflekterende team som veiledningsstrategi kan også brukes i forbindelse med praksisfortelling og digital
historiefortelling. Veisøkeren presenterer da sin
personlige fortelling (enten analogt eller digitalt)
og ber om veiledning på hele eller på enkelte deler av fortellingen. Å opptre respektfullt, utvise
sensitivitet og gi positive tilbakemeldinger er også
kjennetegn ved de tilbakemeldingene fortelleren
får når digital historiefortelling brukes som refleksjonsmåte (Haug og Jamissen, 2015). Digital
historiefortelling omtales i kapittel 6. Her, som
i annet pedagogisk arbeid, er det viktig å bruke
det personlige pronomenet jeg, for eksempel:
«Hvis det var min fortelling, ville jeg …» (i digital
historiefortelling). Et annet eksempel kan være:
«Da de snakket sammen, fikk jeg inntrykk av …»
eller, med referanse til fortellingen ovenfor: «Jeg
undrer meg over hva som ville ha skjedd dersom
veisøkeren hadde …» (i reflekterende team).
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Siden det reflekterende teamet også kan gi tilbakemeldinger til veilederen om ting hun eller
han gjør eller sier, vil bruk av reflekterende team
også kunne utvide veilederens forståelse av veiledningen og gjøre vedkommende til en bedre veileder. I fortellingen ovenfor om Michael diskuterte
det reflekterende teamet etter hvert veilederens
rolle ut fra følgende spørsmål: Jeg lurer på hva
som ville skjedd hvis veilederen i stedet for å stille
spørsmål om hvordan Michael kunne ha sagt og
gjort noe annerledes i situasjonen, heller hadde
spurt om hvordan Michael reagerer på at noen
blir så sint på ham som barnets far ble?
Reflekterende team bør, som med andre metoder i barnehagen, ses på med kritisk blikk, de
bør evalueres med jevne mellomrom, og de involverte må vurdere om andre tilnærminger er
bedre egnet. Reflekterende team kan kritiseres
for at veisøkerens følelser ikke ivaretas godt nok
(Carson og Birkeland, 2017). Det samme gjelder
veilederens følelser, selv om denne befinner seg i
en mindre sårbar situasjon enn veisøkeren. Ved
å legge vekt på å gi positive tilbakemeldinger og
unngå negative, og ved at det reflekterende teamet er svært bevisst på å ikke tolke det som ses og
høres, kan man imidlertid bidra til at veisøkerens
følelser ivaretas. Jeg har også gode erfaringer fra
gjennomføring av reflekterende team i studentgrupper med å evaluere veiledningsøkten grundig og la alle deltakerne – og især veisøkeren – få
komme til orde med sin opplevelse. Man kan for
eksempel lage en struktur på evalueringen som
innebærer at veisøkeren er den som får det aller
siste ordet.

Kunnskap og holdninger – to sider
av samme sak
Barnehager som arbeider systematisk med faglighet gjennom å bruke barnehagens fagspråk,
og som aktivt leder og veileder i fagprosesser, vil
sannsynligvis også ha gode rutiner og strategier
for å håndtere bekymringssaker. Men – som jeg
har forsøkt å få fram i dette kapitlet, i tråd med
gjennomgangstonen i boken – selv ikke de beste
rutiner vil være garanti for at barnet får nødvendig
hjelp om ikke personalet i tillegg til å ha kunnskap
er bevisst egne følelser og holdninger. I en lærende
barnehage vil medarbeidernes kunnskap, følelser
og holdninger både utfordres og utvikles ved at
den praksisen som utøves i barnehagen, gjøres til
gjenstand for refleksjon sammen med kollegene.

Kapitteloppsummering
Hovedbudskapet i dette avsluttende kapitlet er at
faglighet, både generelt og spesielt knyttet til barnevern, må settes på barnehagens dagsorden. Med
faglighet mener jeg at barnehagen internt har et
faglig nettverk – et kollegafellesskap som gir medarbeiderne opplevelsen av å være del av et team der
man setter ord på kunnskap, og der det er tid og
rom til å drøfte og reflektere sammen. Barnehagens faglighet omfatter også at det er normalt å vise
følelser i møte med barn i vanskelige livssituasjoner, og at det å diskutere ens holdninger til barna
og foreldrene er en viktig del av det å være profesjonell. Jeg tar for meg to innganger som kan bidra
til å skape en lærende barnehagekultur: ledelse av
fagprosesser, inkludert bruk av fagspråk, og veiledning eksemplifisert gjennom reflekterende team.
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Oppgaver til refleksjon og diskusjon
1. Hva legger du i at barnehagen skal være en

3. Forklar med egne ord hvorfor bevisstgjøring

lærende organisasjon, og hvordan kan dere

av egne følelser og holdninger er viktig for å

oppnå det i din barnehage?

håndtere barnevernssaker i barnehagen på en

2. Hvilke tanker gjør du deg om bruk av

god måte.

reflekterende team etter å ha lest eksemplet
med Michael?
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Sluttord
Barnevern for barnehagefolk handler om barn
som ikke har det godt, og som strever fordi de
har ukloke voksne rundt seg, og den handler om
hvordan barnehagen kan se og hjelpe disse barna.
Enten du som nå har lest denne boken, er student i barnehagelærerutdanningen, nettopp har
startet i barnehagen eller kanskje har arbeidet der
en stund, kan innholdet på de foregående sidene
virke overveldende. Det er da viktig å huske at de
fleste barn i Norge i dag har trygge og gode oppvekstbetingelser og vokser opp med kjærlige og
gode foreldre som prioriterer sine barns ve og vel.
Dette kan også være en påminnelse når det stormer som verst rundt en barnevernssak og de barnehageansatte kanskje er i ferd med å miste motet.
De fleste som arbeider med barn, vil møte og
må forholde seg til barn som vekker bekymring.
Å legge dette inn som en forutsetning, at det er
en slags «normaltilstand», kan gjøre deg bedre forberedt til å møte slike saker. Det kan også
gjøre at barnehagen arbeider grundig med å heve
sin avdekkingskompetanse ved å utvikle rutiner
for håndtering av bekymring og utvikler gode
systemer for å lære av erfaringene.

Hold hodet kaldt og hjertet varmt
Det kreves forståelse og handlekraft fra barnehage
folk for å være tydelige og gode voksne i møte
med barn som ikke har det godt i sitt hjemmemiljø. Du som arbeider i barnehage, og som skrur
opp hørestyrken (Åberg og Taguchi, 2006) og
virkelig lytter til hva barna forteller, verbalt eller
med kroppsspråket sitt, er modig.
Å ha en bekymring for eller være vitne til at
barn ikke får god nok omsorg, er tungt å bære
for alle – også for profesjonelle. Det er naturlig
å kjenne at man kan bli opprørt, sint og moralsk
indignert. Men det gagner barna lite om slike reaksjoner gjør at fagpersoner mister sitt «faglige
gangsyn». Hold hodet kaldt og hjertet varmt er et
ofte brukt uttrykk for at det kreves fagkunnskap
og et skarpt fokus når man arbeider med slike saker, men også tillit og kjærlighet til barna.
Barns rett til en god barndom er uomtvistelig. Kari Killén, en nestor i Norge når det gjelder omsorgssvikt, har gjennom bøker, artikler
og foredrag gjort oss oppmerksom på disse barnas smerte. Som sosionomstudent i sin tid, som
praktiker i barnevernet, som lærer og forsker i

176

9788215063140_Haug_Barnevern for barnehagefolk 210322.indd 176

09.05.2022 09:22

Hold hodet kaldt og hjertet varmt

barnehagelærerutdanningen og nå i skrivingen
av denne boken har jeg hatt stor nytte av hennes tanker og publikasjoner. Det samme gjelder
tidligere statsråd Inga Marte Thorkildsen, som
har gjort – og fortsatt gjør – en stor innsats for
å sette barns rettigheter på dagsordenen. Mange
flere kunne vært nevnt – profesjonelle så vel som
privatpersoner som daglig utretter en stor innsats
som utgjør en forskjell for utsatte barn og unge.
Den største innsatsen står likevel barna selv for –
både de modige barna som åpner seg og forteller
hva voksne omsorgspersoner gjør mot dem, og de
som bærer krenkelsene og smerten alene.
De aller yngste, spedbarna, som er prisgitt sine
foreldre i hjemmet, er en ekstra sårbar gruppe.
Bare under arbeidet med denne boken har media vært fylt av mishandlingssaker mot spedbarn,
med invalidiserende og dødelig utgang. Barnehagefolk møter noen av disse traumatiserte barna
når de blir større.
Ingen barn har en merkelapp rundt halsen hvor
fortellingene om krenkelsene de er utsatt for, er
beskrevet, sier Øivind Aschem, en av forfatterne
bak boken Hvis klær kunne fortelle, som presenterer fagstoff om barns krenkelser med litterære
og kunstneriske uttrykk (Søftestad og Aschem,
2016). Det gjelder også barn som bæres eller leies
inn i barnehage hver dag av foreldrene sine. Disse
barna gjør så godt de kan, men mange er bemerkelsesverdig tause om erfaringene sine. Barnehageansatte som arbeider med dem fem dager i
uken, kanskje over 4–5 år, kan bidra til å synlig-

gjøre og dermed vise at hvert enkelt barn er verdifullt og unikt. «Alle barn er verdifulle, alle barn er
synlige» (Søftestad og Aschjem, 2016, s. 98). En
av de viktigste utfordringene for kvalitet i norske
barnehager er å se det enkelte barnet. Vi må ville,
vi må tørre, og vi må klare å se det enkelte barnet,
med dets styrke og med dets smerte. Hvis ikke
vil vi som i Tove Janssons fortelling (1999) om
det usynlige barnet kunne ende opp med mange
«usynlige» barn i barnehagen.

Foreta deg noe!
Jeg håper denne boken har gitt deg som er student og kommende barnehagelærer, og deg som
allerede arbeider i barnehagen – uavhengig av utdanningsbakgrunn og stillingsbetegnelse – motivasjon og mot til å gå inn i barnevernsfaglige problemstillinger, med alt det innebærer. Jeg begynte
denne boken med å skrive at profesjonelle omsorgsgivere som opplever bekymring for et barn,
må gjøre et valg. Her slutter jeg ringen med disse
ordene:
Når du som ansvarlig profesjonsutøver står
overfor det valget jeg innleder med, må du
foreta deg noe. Det kan tenkes at du ikke skal
gå videre med saken, i alle fall ikke nå. Eller
det kan være at situasjonen tilsier at du må
handle umiddelbart. Om du velger det ene
eller det andre, skal valget ditt være faglig begrunnet, og du skal kunne stå for det. Det verste du kan gjøre, er å ikke foreta deg noe.
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